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Útdráttur 

Í ritgerðinni er fjallað um þau skilyrði sem dómarar telja ófrávíkjanleg við sakfellingu 

fyrir hótunarbrot eftir 233. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 en slík hótun verður 

að vera af þeirri gerð að sá sem hótar telji að þolanda muni stafa ógn af henni og að hún 

sé tekin alvarlega af þeim sem hana heyrir. Einnig er lögð áhersla á að finna þau atriði 

sem geta aukið líkur á sakfellingu fyrir hótun, svo sem sakaferill geranda og fjöldi 

hótana. Fjallað er um varnaðaráhrif laga með sérstakri áherslu á fyrirbyggjandi áhrif 

refsiákvæða þegar kemur að hótunarbroti. Vegna þess að hótun verður aðeins sett fram 

með einhvers konar tjáningu er reynt að varpa ljósi á markalínuna þar sem 

tjáningarfrelsi og friðhelgi einkalífs manna mætast. Skoðað er það mismikla vægi sem 

lagt er á ótta þolanda þegar dómarar meta hvort hótun eigi undir refsiákvæði 233. gr. 

og þá er efni 233. gr. greint út frá sjónarmiðum lögskýringarfræða. Skrif Jónatans 

Þórmundssonar eru aðalheimildin um hótunarákvæðið sjálft en ýtarleg dómarannsókn 

var jafnframt nauðsynleg vegna þess að dómstólar hafa mótað hvernig ákvæðinu skal 

beitt og var lögð sérstök áhersla á nýlega héraðsdóma. Leitað er að áhrifum 233. gr. á 

aðrar greinar hegningarlaganna og fjallað er um greinileg áhrif hennar á: 73.; 106.; 108.; 

og 227. gr. a. Þá er búið til raunhæft dæmi en tilgangurinn með því er að leggja mat á 

hvort hægt sé að ákæra fyrir brot gegn 233. gr. þegar sett er fram hótun um hryðjuverk 

sem uppfyllir ekki skilyrði 100. gr. a. til sakfellingar. 

Abstract 

This essay discusses the conditions that are peremptory when judges convict in 

accordance with article 233 of the General Penal Code regarding threat. If a threatening 

statement is to fall under Article 233, the one who makes the statement must realise 

that his statement will cause fear and that it will be taken seriously. The essay also 

places emphasis on finding factors that increase the probability of conviction, for 

example a criminal record and the number of threats. The preventive effect of the Penal 

Code when it comes to threats are discussed and so is the obscure line that lies between 

the freedom of speech and the victims‘ right to privacy and protection. The difference 

in importance that judges place on the fear caused to the victim when deciding if a 

threat is a criminal threat according to Article 233 is considered, and the text of Article 

233 is viewed in the light of judical intepretation. The writing of Jónatan Þórmundsson 

was the main source for information on Article 233 but a thorough research of case law 
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was also conducted because the courts have played an important role in shaping how 

threat law is implemented. A special importance was given to recent district court 

rulings. The effect of Article 233 on other articles of the Penal Code is also discussed. 

Finally, a hypothetical example is used in order to assess whether Article 233 can be 

used in instances when a terroristic threat is made but does not fall under article 100. a. 
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1. Inngangur 

Tilgangurinn með skrifunum er að rannsaka hvernig 233. gr. almennra hegningarlaga 

nr. 19/1940 (hér eftir hgl.), sem fjallar um hótun sem sjálfstætt brot, er beitt af 

dómstólum, auk þess að kanna áhrif 233. gr. á önnur ákvæði hegningarlöggjafarinnar. 

Fjallað er ýtarlega um hótunarákvæðið 233. gr. og með könnun dóma er reynt að varpa 

ljósi á hvaða atriði eru ófrávíkjanleg þegar dómari ákveður hvort tiltekin hótun falli 

undir 233. gr. Einnig er fjallað um atriði sem geta aukið alvarleika hótunar í augum 

dómara. Vegna ósamræmis í dómum um skilyrði fyrir sakfellingu eftir 233. gr. er farið 

yfir lögskýringarkenningar og sjónarmið um frávik frá fordæmum og farið yfir 

framsetningarmáta hótunar. Þá er gerð grein fyrir samspili mannréttindaákvæða 

stjórnarskrárinnar, friðhelgi einkalífs og tjáningarfrelsis, við 233. gr. hegningarlaga. 

 Vísað er til 233. gr. í 73. gr. hgl., sem fjallar um heimild til refsiþyngingar ef 

fangar fremja tiltekin brot; 108. gr. hgl., sem snýr að vitnavernd og 227. gr. a., sem 

fjallar um mansal. Jafnframt verða könnuð tengsl 233. gr. við 106. gr. þegar um er að 

ræða um hótunarbrot gegn opinberum starfsmönnum og möguleg tengsl 233. gr. við 

100. gr. a. þegar kemur að hótun um hryðjuverk. Tengslum 233. gr. við hverja grein 

fyrir sig eru gerð skil í sérstökum kafla með almennri umfjöllun og rannsókn dóma. 

Einnig verður skoðað hvaða úrræði eru fyrir í íslenskum lögum til að koma í veg fyrir 

framkvæmd hótunarefnisins og þess skaða sem því fylgir og er þar fjallað um 

nálgunarbann og öryggisgæslu. Þá er efni ritgerðarinnar sett í samhengi við almenna 

umfjöllun um fullframningu og tilraun, sem eru grunnhugtök refsiréttar og þrjár gerðir 

afbrota: tjónsbrot, samhverf brot og hættubrot. 

 Hótunarákvæðið er staðsett í þeim kafla hegningarlaga sem hefur að geyma 

ákvæði um friðhelgi einkalífs og megináhersla umfjöllunar fræðimanna um ákvæðið 

hefur snúið að persónulegum rétti manna til að vera lausir við þau sálrænu óþægindi 

sem hótanir valda; en þau geta verið veruleg og af þeim langvarandi eftirköst. Höfundur 

hafði einnig áhuga á að gera athugun á varnaðaráhrifum hótunarákvæðisins gegn 

alvarlegum glæpum og kaflinn um varnaðaráhrif laga er skrifaður með þennan tilgang 

í huga. Könnun af þessu tagi verður ekki gerð með beinni rannsókn á dómum, af þeirri 

ástæðu að ekkert er vikið að ásetningi til að framkvæma efni hótana í dómsúrlausnum, 

enda er slíkur ásetningur ekki skilyrði refsinæmis brota gegn 233. gr. Þess í stað er búið 

til ímyndað dæmi um raunhæfa hótun hryðjuverkamanns og eru rök með og á móti því 

að fella hana undir 233. gr. skoðuð. Með hryðjuverkunum í Finnlandi, árið 2017, hafa 
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öll ríki Norðurlandanna, nema Ísland, orðið fyrir mannskæðri hryðjuverkaárás. 

Íslendingar hafa ekki, svo vitað sé til, barist með Íslamska ríkinu en endurkoma 

liðsmanna Íslamska ríkisins eða fjölskyldna þeirra á Schengen-svæðið gæti haft áhrif á 

þjóðaröryggi. Möguleikar lögreglu til að ákæra hryðjuverkamann eftir 233. gr., þegar 

ekki er hægt að ákæra eftir 2. mgr. 100. gr. a., eru því metnir en það gæti verið vörn 

gegn hryðjuverkum. 

2. Skilgreiningar á hugtökum 

2.1. Varnaðaráhrif laga 

Tilgangur refsiákvæða er að varna því að menn aðhafist nokkuð það er samfélagið hefur 

sammælst um með lögum að sé óæskileg hegðun og er þeirri hegðun sem telst afbrot 

lýst í refsiákvæðum. Grundvallarreglan um lögbundnar refsiheimildir kemur fram í 1. 

mgr. 69. gr. stjórnarskrárinnar nr. 33/1944 (hér eftir skammstöfuð stjskr.) og kom hún 

sem nýmæli í mannréttindakafla stjskr. með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995, en hafði 

fram að því aðeins verið í 1. og 2. gr. almennra hegningarlaga og í 7. gr. 

mannréttindasáttmála Evrópu (hér eftir skammstafaður MSE). Úr lögmætisreglunni í 

refsirétti má lesa að ósanngjarnt er að beita ríkisvaldi til að refsa einstaklingi fyrir athöfn 

ef hann hefur ekki aðgang að upplýsingum um lögmæti hennar eða ólögmæti. 

Grundvallarreglan um refsiheimildir í lögum fær stoð í kenningum um markmið 

refsinga, sérstaklega sjónarmiðum um fyrirbyggjandi varnaðaráhrif refsinga og 

mikilvægi þeirra þegar kemur að því að stýra hegðun manna. Í nútíma réttarvörslukerfi 

leika hátternisreglur, að viðlagðri hótun um refsingu, ennþá lykilhlutverk þegar reynt 

er að setja samfélagslega óæskilegri hegðun manna skorður.1  

2.1.1 Lögbundnar refsiheimildir 

Meginreglur refsiréttar mæla fyrir um valdmörk handhafa ríkisvalds og með 

grunnreglunni um lögbundnar refsiheimildir er útilokað í stjskr. að aðrir handhafar 

ríkisvalds en löggjafinn kveði á um þá háttsemi sem varða skal refsingu. Þá þurfa sett 

refsiákvæði að vera nægilega skýr til að byggt verði á þeim fyrir dómi en það felst í 

meginreglunni um skýrleika refsiheimilda. Ef vafi leikur á hvort háttsemi teljist 

refsiverð eða hvort háttsemi eigi undir refsiákvæði ber að skýra vafann sakborningi í 

 
1 Róbert R. Spanó. (2012). Stjórnarskráin, Mannréttindasáttmáli Evrópu og meginreglur refsiréttar. 

Bls. 115-116 
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hag. 2  Þessar meginreglur eru saman nefndar túlkunarregla refsiréttar en hún er 

lögskýringarregla með stjórnskipulega þýðingu. Allan vafa um merkingu refsiákvæðis 

á að túlka hinum sakaða í hag og fær það stoð í 1. mgr. 69. gr. stjskr. Túlkunarreglan 

tekur til vafa sem kann að leika á um hvort háttsemi falli undir verknaðarlýsingu 

refsiákvæðis.3 Túlkunarreglan gæti leikið hlutverk við mat dómara í tilfelli hótunarmáls 

þar sem meta þarf alvarleika hótunar í því skyni að ákvarða hvort hún teljist nógu 

alvarleg til að teljast refsinæm samkvæmt 233. gr.   

2.1.2. Skýrleiki refsiheimilda 

Þegar lagt er mat á hversu skýrar refsiheimildir þurfi að vera skal að huga að tilgangi 

þeirra og vega hann á móti þeim réttindum sem ríkið á að virða í samskiptum sínum 

við borgarana.4 Í skrifum danskra fræðimanna var lengi vel ekki viðurkennt að í gildi 

sé almennt sjónarmið við túlkun refsiákvæða um að jafnan beri að byggja á þeirri 

útkomu sem er sakborningi mest í hag. Á síðustu 30 árum hafa þó verið gerðar meiri 

kröfur til skýrleika refsiheimilda í þarlendri dómaframkvæmd og er þessi þróun rakin 

til áhrifa frá MSE og því er farið varlegar en áður þegar refsiákvæði eru túlkuð 

sakborningi í óhag.5 

2.1.3 Túlkunarreglan og mannréttindi 

Færð hafa verið rök fyrir því að vægi túlkunarreglunnar eigi að jafnaði að vera meira 

við úrlausn sakamáls þegar refsiákvæði er talið skerða stjórnarskrárvarin réttindi, svo 

sem tjáningarfrelsi. Því ættu dómarar að stíga varlega til jarðar þegar metið er hvort 

stjórnarskrárvarin háttsemi verði heimfærð undir refsiákvæði. Tjáningarfrelsi er 

verndað með 73. gr. stjskr. en greinin á rætur að rekja til 10. gr. MSE sem hefur 

lagagildi hér á landi sbr. 1. gr. laga um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994.6 

Einnig þarf skerðing tjáningarfrelsis að vera gerð með lögum, markmiðið að vera 

lögmætt og skerðingin að vera nauðsynleg í lýðræðisþjóðfélagi, eins og lesa má úr 10. 

gr. sáttmálans. 

 Þar sem yfirlýsing, verk eða látbragð, sem felur í sér hótun, telst vera tjáning 

virðist ástæða til að hafa samspil túlkunarreglu refsiréttar og mannréttindaákvæða í 

 
2 Róbert R. Spanó. (2007). Túlkunarregla refsiréttar. Bls. 443 
3 Róbert R. Spanó. (2007). Túlkunarregla refsiréttar. Bls. 448 
4 Róbert R. Spanó. (2012). Stjórnarskráin, Mannréttindasáttmáli Evrópu og meginreglur refsiréttar. 

Bls. 205 
5 Róbert R. Spanó. (2007). Túlkunarregla refsiréttar. Bls. 446 
6 Róbert R. Spanó. (2007). Túlkunarregla refsiréttar. Bls. 448 
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huga þegar dæmt er í hótunarmálum en atriði sem hafa áhrif á refsihæðina koma fram 

í 70. gr. hgl. og gæti 7. tl. 1. mgr. 70. gr. mögulega komið til álita sem 

refsilækkunarástæða vegna tjáningarfrelsis við ákvörðun refsidóms en þar er lagt mat á 

hvað aðila hefur gengið til við framningu verksins.  

2.1.4. Varnaðaráhrif refsinga 

Varnaðaráhrif, sem markmið refsinga, eru sú ætlaða verkan sem refsingar eiga að hafa 

á breytni manna. Nánar til tekið að minnka líkur á eða koma í veg fyrir afbrot og að 

hafa áhrif í forvarnarskyni á brotamanninn svo hann fremji ekki afbrot aftur. Það eru 

hin sérstöku varnaðaráhrif en sams konar áhrif á alla aðra kallast almenn varnaðaráhrif. 

Varnaðarástæður hafa jafnan verið einhver veigamestu rökin fyrir notkun refsinga og 

almennt er gengið út frá því að refsing hafi bæði almenn og sérstök varnaðaráhrif.7 

Báðar tegundirnar eru samkvæmt því nefndar í greinargerð með frumvarpinu sem 

fylgdi almennu hegningarlögunum við setningu þeirra.8  Þegar kemur að fræðilegri 

umfjöllun eru varnaðaráhrif laga vegna tilraunarábyrgðar felld undir sérstöku 

varnaðaráhrifin en tilraunarákvæðum hegningarlaga er ætlað að hamla því að tilraun sé 

endurtekin. Þrátt fyrir efasemdir um gagnsemi tilraunaábyrgðar er hún að minnsta kosti 

talin treysta varnaðaráhrif refsivörslukerfisins betur en væri án hennar.9 

 Þá segir jafnframt í fræðilegri umfjöllun að almenn varnaðaráhrif stafi ekki 

eingöngu frá refsilögum eða refsiákvörðunum einum og sér heldur refsivörslukerfinu í 

heild en erfiðara sé að segja til um vægi hvers þáttar. Í skrifum Jónatans Þórmundssonar 

kemur fram að hugmyndir borgaranna um skilvirkni löggæslu og uppljóstrunarhættu 

vegna lögreglurannsóknar afbrota séu mikilvægasti þátturinn í varnaðaráhrifum laga.10 

Varnaðaráhrifin koma síðan skýrast fram þegar menn velja um hvort þeir vilja brjóta af 

sér eða ekki.11  

2.1.5. Réttarsaga og nútímaglæpir 

Þýski refsiréttarfræðingurinn Paul von Feuerbach (1775-1833) lagði grunn að 

meginreglunni um lögbundnar refsiheimildir. Kenning hans um almenn varnaðaráhrif 

laga byggði á skilvirkni refsihótunar laganna sem vörn gegn afbrotum. Refsihótun væri 

 
7 Jónatan Þórmundsson. (1992). Viðurlög við afbrotum. Bls. 69 
8 Frumvarp til almennra hegningarlaga, þskj. 54, 43. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/54/s/pdf/0043.pdf. [Sótt á vefinn 23.4.2019]. 
9 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 104 
10 Jónatan Þórmundsson. (1992). Viðurlög við afbrotum. Bls. 74 
11 Jónatan Þórmundsson. (1992). Viðurlög við afbrotum. Bls. 75 

https://www.althingi.is/altext/54/s/pdf/0043.pdf.
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þá eins konar sálræn þvingun af hálfu ríkisvaldsins og ættu menn síður að fremja afbrot 

vegna ótta við viðurlögin.12 Nútíma kenningar um varnaðaráhrif laga hafa að einhverju 

leyti hafnað kenningum Feuerbach en skráning og birting skýrra laga teljast þó enn vera 

forsendur varnaðaráhrifanna.13 Hefðbundnar kenningar um forvarnargildi refsiákvæða 

byggja á því að hægt sé að hafa áhrif á líkur þess að lögbrot séu framin, meðal annars 

með því að setja lög sem innihalda viðurlög við þeirri hegðun sem ætlunin er að stöðva. 

Slík fyrirbyggjandi lagasetning kann þó að vera gagnslaus í vissum tilvikum eins og til 

dæmis þegar kemur að mönnum sem eru með öfgaskoðanir eða með þráhyggju 

gagnvart fyrri maka. Líkur eru á að þeim sé sama um viðurlögin sem liggja við gerðum 

þeirra, sérstaklega þegar lokatakmark ofbeldisverksins er að taka eigið líf eða 

píslarvættisdauði.14 

2.2. Fullframning 

Engin almenn regla er í gildandi lögum um hvenær afbrot skuli teljast fullframin en það 

er skýringaratriði við hvert refsiákvæði enda er afbrotum lýst þar sem fullfrömdum. Til 

dæmis er hótunarbrot fullframið „við munnlega framsetningu hótunar, þegar hótun er 

sýnd hótunarþola í verki eða skrifleg hótun kemur til vitundar hans.“ 15  Almenn 

skilgreining fullframins afbrots var í 45. gr. hgl. 1869 og er enn í gildi sem fræðileg 

skýring og sérstaklega miðuð við að greina á milli fullframins afbrots og 

framkvæmdarathafnar í tilraunarbroti:16 

 Ekki ber að álíta neitt afbrot fullkomnað fyr en allt það er framkvæmt, 

sem til þess afbrots heyrir að lögum. þó maður sá, er verkið vann hafi 

gjört allt það, sem hann ætlaði sér að gjöra til þess að koma fram þeim 

ásetningi sínum að drýgja afbrotið. 

Skilgreining Jónatans Þórmundssonar er almennari: 

 Afbrot telst fullframið þegar allir þeir efnisþættir verknaðar eru fram 

komnir sem hlutaðeigandi refsiákvæði tilgreinir eða hefur að geyma 

í verknaðarlýsingu sinni. 

 

 
12 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 151 
13 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 167 
14 Walen A. (2013). Criminalizing statements of terrorist intent: How to understand the law governing 

terrorist threats, and why it should be used instead of long-term preventive detention. Bls. 843 
15 Jónatan Þórmundsson. (1989). Ofsóknir og hótanir. Bls. 201  
16 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 103 
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 Þegar efnisþættirnir sem refsiákvæði tilgreinir, eða eru í verknaðarlýsingu, eru 

komnir fram og saknæmisskilyrði eru uppfyllt, er afbrot fullframið. Fullframningarstig 

brota er ýmist miðað við að afleiðing brotsins komi fram eða lög haga því svo að 

fullframningarstigið sé fært framar í atburðarásinni.17 Sérregla er að ásetningur í slíku 

broti þurfi að ná út fyrir fullframningarstigið og til ókominnar afleiðingar. 18 

Tilgangurinn með því að færa fullframningarstig fram er að auka gagnsemi og forvörn 

refsiákvæðanna gegn afbrotum og þarf afleiðing tjónsbrots ekki að vera komin fram til 

að slíkt brot teljist hafa fullframist.19 Þetta form refsiákvæðis kemur að gagni þegar 

mikilvægt er að stöðva framgang brots en sem dæmi má nefna 2. mgr. 165. gr. hgl. þar 

sem tilraun til inngrips við stjórn flugvélar er gerð refsiverð án tillits til þess hvort 

tilraunin skilar árangri. Þegar mikilvægir þjóðfélagshagsmunir eru í húfi, svo sem brot 

gegn stjórnskipan ríkisins sem falla undir XI. kafla hgl., er hægt að færa 

fullframningarstig brota fram eins og gert er í 99. gr. hgl. Þar er kveðið á um að hvað 

eina sem maður hefst að í því skyni að ráða forseta Íslands af dögum varði að lágmarki 

sex ára fangelsi. 

2.3. Tilraun 

Ef vantar upp á að öll atriði verknaðarlýsingarinnar séu fram komin er verknaður 

refsilaus nema skilyrði refsiverðrar tilraunar teljist uppfyllt, en þau koma fram í 20. gr. 

hgl.20  Tilraunarásetningur skapar ekki refsiábyrgð fyrr en ásetningurinn, sem færir 

verknað nær eða er ætlað að færa verknað nær fullframningu brotsins, er sýndur í verki. 

Til að uppfylla lágmarksskilyrði verks (samkvæmt orðalagi 20. gr. „í verki“) þarf verk 

samkvæmt 20. gr. hgl. að birtast í áþreifanlegri mynd og telst tilkynning, eða hótun um 

að fremja tiltekið afbrot, ekki verk í þessum skilningi. 21  Morðhótun er því ekki 

morðtilraun heldur mögulega brot gegn 233. gr. hgl. 

 Svo refsa megi fyrir afbrot þarf athöfnin að vera refsinæm, ólögmæt og saknæm. 

Í 18. gr. hgl. er ásetningur áskilinn sem saknæmisskilyrði hótunar sem fellur undir 233., 

106., 108., og 227. gr. a. Hótun þarf því að vera sett fram viljandi og hótandi þarf einnig 

að telja að hún verði tekin alvarlega.22 Í íslenskum og dönskum lögum er refsiábyrgð 

 
17 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 73-74 
18 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 41 
19 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 77 
20 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 103 
21 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 112-113 
22 Jónatan Þórmundsson. (1989). Ofsóknir og hótanir. Bls. 202 
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vegna tilraunar heimiluð vegna undirbúningsathafna sem eru fjarlægar 

framkvæmdarathöfnum í tíma og er þessi heimild meiri en víðast hvar annars staðar. 

Tilraunarverk telst einungis refsivert ef það er unnið af ásetningi. Öll stig ásetnings 

koma til greina og verður ásetningurinn alltaf að taka til allra efnisþátta í 

verknaðarlýsingu afbrots, eins og því er lýst fullfrömdu í refsiákvæði. Það er eitt af 

höfuðeinkennum tilraunar að sama andlag ásetnings er í tilraunarbroti og við fullframið 

brot.23 Því ætti að vera hægt að ákæra fyrir tilraun til hótunar þegar skilaboð, sem 

innihalda hótunina, eru send í gegnum millilið og komast ekki á framfæri. Einnig þegar 

skilaboð eru send bréfleiðis eða með rafrænum hætti og þau komast einhverra hluta 

vegna ekki til vitundar þolanda.  

2.4. Brotaflokkar 

Afbrot eru flokkuð í brotaflokkana tjónsbrot, samhverf brot og hættubrot. Hér verður 

stuttlega gerð grein fyrir samhverfum brotum og tjónsbrotum en þau tengjast meginefni 

ritgerðarinnar. Fjallað er um hættubrot vegna hugleiðinga í ritgerðinni um eðli hótunar. 

2.4.1. Samhverf brot 

Þegar verknaði er lýst sem refsinæmum í lögum, án tillits til afleiðinga, er um samhverft 

brot að ræða.24 Þó getur tjón hlotist af samhverfum brotum en löggjafinn telur meiri 

réttarvernd felast í því að gera sum þeirra að samhverfum brotum vegna erfiðleika við 

að sanna tjón, en það á einmitt við í brotum gegn sálarró manna.25 Hótun sem fellur 

undir 233., 106., 108. eða 227. gr. a. sömu laga er samkvæmt því samhverft brot.26 

2.4.2. Tjónsbrot  

Tjónsbrot eru þau brot sem, samkvæmt refsiákvæði, eru fullframin þegar verknaður 

hefur valdið tiltekinni afleiðingu. 27  Til að auka varnaðaráhrif refsiákvæða vegna 

tjónsbrota er fullframningarstig þeirra stundum fært mjög langt fram, eins og í 86. gr. 

hgl. um landráð.28 Ólíkt 233. gr. er hótun um hryðjuverk samkvæmt 2. mgr. 100. gr. a. 

 
23 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 106 
24 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 77 
25 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 78 
26 Jónatan Þórmundsson. (1989). Ofsóknir og hótanir. Bls. 201 
27 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 74 
28 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 76 



 

8 

 

hgl. tjónsbrot vegna þess að hótunin verður að miða að ákveðinni afleiðingu en 

upptalning á þeim er í 1. mgr. 100. gr. a.29 

2.4.3. Hættubrot 

Aðaleinkenni hættubrota er, eins og nafnið gefur til kynna, að þau valda hættu. Ekki er 

lögð áhersla á hvað er gert, heldur hvaða afleiðingar geta hlotist af verknaðinum. Þrátt 

fyrir það er möguleiki fyrir hendi til að sakfella fyrir hættubrot ef afbrot veldur tjóni, 

en aðeins ef tjónsbrotið tæmir ekki sök sbr. 2. mgr. 77. gr. hgl. Þau flokkast enn fremur 

í sérgreind hættubrot þar sem tilteknum hagsmunum er ógnað og almenn hættubrot en 

þar þurfa ekki að vera neinir ákveðnir réttarhagsmunir í hættu.30 

3. Hótun samkvæmt 233. gr. hgl. 

3.1. Almennt um hótun 

Í íslenskum rétti getur tjáning hugsana, til dæmis hótanir í ýmsu formi, verið 

grundvöllur refsiábyrgðar.31 Hótun getur verið refsilaus tjáningaraðferð en háttsemi 

getur einungis talist afbrot ef löggjafinn hefur gert hana refsiverða í almennum lögum.32 

Hótun þarf að uppfylla tvíþætt skilyrði 233. gr. hgl. eigi hún að geta flokkast sem 

sjálfstætt hótunarbrot. Efni hennar þarf að innihalda skilaboð um að fyrirætlun sé um 

að fremja refsiverðan verknað og hún þarf að vera af þeirri gerð að annar maður geti 

fundið fyrir ótta um líf sitt, heilbrigði eða velferð við að heyra hana. Hótun er til þess 

fallin að vekja ótta eða ugg hjá viðtakanda eða öðrum og er því brot á friðhelgi einkalífs. 

Hótunarbrot sem fellur undir 233. gr. er flokkað sem sjálfstætt afbrot í flokki 

samhverfra brota.33 Ákvæði 233. gr. er sett til verndar friðhelgi einstaklinga, einkum 

lífs þeirra, heilsu og velferðar. 34  Þá má nefna að Jónatan Þórmundsson telur líf, 

heilbrigði og velferð vera hluta af friðhelgi einstaklinga en hann virðist telja að 

verndarhagsmunir 233. gr. séu aðallega að vera laus við ótta um þessa hagsmuni sína 

(heilbrigði og velferð) og að vera laus við áreitni í formi hótana. Hlutverk 233. gr. sem 

forvarnar gegn ofbeldisverkum virðist ekki vera aðalatriði í umfjöllun hans þó að hann 

segi reyndar að hótun sé oft fyrsta stigið í alvarlegri atburðarás. Við broti gegn 233. gr. 

 
29 Jónatan Þórmundsson. (1989). Ofsóknir og hótanir. Bls. 201 
30 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 79-81 
31 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 33 
32 Björg Thorarensen o.fl. (2006). Um lög og rétt – helstu greinar íslenskrar lögfræði. Bls. 356 
33 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 66 
34 Jónatan Þórmundsson. (1989). Ofsóknir og hótanir. Bls. 200 
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liggur venjulega að hámarki tveggja ára fangelsi en refsingin getur tvöfaldast 

samkvæmt 73. gr. hgl ef fangi á í hlut og orðið fjögur ár. 

Hótun í íslenskum rétti hefur verið skilgreind svona: 

 Hótun er tjáning hugsunar eða yfirlýsing, sem beint er til annars 

manns og er þess efnis, að eitthvað illt sé í aðsigi, er komi niður á 

þeim manni eða öðrum.35 

Ákvæði um hótun er í 233. gr. hgl. en það er svohljóðandi: 

 Hver, sem hefur í frammi hótun um að fremja refsiverðan verknað, 

og hótunin er til þess fallin að vekja hjá öðrum manni ótta um líf, 

heilbrigði eða velferð sína eða annarra, þá varðar það sektum … 1) 

eða fangelsi allt að 2 árum. 

 Samkvæmt hugtakanotkun íslenskrar lögfræði er sá hótunarþoli sem hótun á að 

valda ótta. Ef hótunarþoli er milliliður í hótun verður að vera eitthvað samband á milli 

hótunarþola og þriðja manns, sem efni hótunar á að koma niður á, ef telja á hótun af 

þessu tagi friðhelgisbrot gagnvart hótunarþola. Slíkt samband getur falist í 

fjölskyldutengslum eða starfsskyldu, svo sem hótun gegn sjúklingum eða börnum í 

umsjá hótunarþola.36  

 Í framhaldi af þessu mætti velta fyrir sér hvernig færi ef barni manns er hótað 

ofbeldi en maðurinn er barnlaus? Þar er hótað refsiverðum verknaði og það í sjálfu sér 

getur verið nægilegt til að skilyrðinu um að hótun sé til þess fallin að valda ótta sé 

fullnægt. Ef sambærilegt dæmi er sett upp þannig að A hótar því að ætla að brenna 

ákveðið hús en veit ekki að búið er að rífa það, hefur A varla framið hótunarbrot, vegna 

þess að verndarhagsmunirnir eru engir og skortir því hlutrænt upp á að verknaðurinn 

sem er hótað varði við hegningarlög. Óeðlilegt væri að slík hótun félli, vegna tilviljunar, 

ekki undir 233. gr. og af þeim sökum eru brot sem samanstanda af ásetningi til brotsins 

og ófullkominni framkvæmd í flokki pútatívra tilraunarbrota og hótunin teldist því 

tilraun til hótunar samkvæmt 233. gr. sbr. 20. gr. hgl.37 

 Það að hótun samkvæmt 233. gr. er flokkuð sem samhverft brot þýðir að 

afleiðingar brotsins þurfa ekki að koma fram svo að brotið sé refsivert. Hótun virðist 

samt í eðli sínu einnig geta verið hættubrot þegar sá sem hótar hefur ásetning um að 

 
35 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 65 
36 Jónatan Þórmundsson. (1989). Ofsóknir og hótanir. Bls. 201 
37 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 121 
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vinna verknaðinn sem hótað var. Hættubrot eru miðuð við tiltekna hættueiginleika 

verknaðar og þar sem hægt er að benda á tiltekna réttarhagsmuni sem hótunin stofnar í 

hættu (líf og heilsa ákveðins aðila) má velta fyrir sér hvort fræðilega sé hægt að fella 

hana undir flokkinn sérgreind hættubrot, en sérgreind hættubrot eru fullframin þótt 

ekkert tjón hafi hlotist af verknaði. Raunveruleg hætta þarf sannanlega að vera fyrir 

hendi í sérgreindum hættubrotum en hún þarf ekki að vera bráð eða nálæg, en 

raunveruleg hætta stafar af manni með ásetning um að fremja refsiverðan verknað. 

 Svo dæmi sé tekið er hótun um líflát jafnrefsiverð í íslenskum rétti hvort sem 

aðili ætlar sér að fremja morð eða ekki, en það sést meðal annars í hugleiðingum 

dómarans í Hérd. Reykn. 27. september 2018 (S-115/2018) þar sem ákærði var 

sakfelldur fyrir hótanirnar: „Fokking mella […] Þu eyðirlagði lif mitt Eg ætla drepa þig 

Hehehe“; „Eg hata þig A Þu ert exactly the whore i wanna kill“; „Ettu drullu hóra Hata 

þig Mun brjóta Þig Ef þu kmr nalægt Mer Hata þig Fokking hata þig ;)“; „Ja eg fokking 

vona að þu deyir Ógeðiðþitt Eg hata þig út af lifinu Þu eyðilagðir lif mitt Þu fokking 

eyðilagðir það […] Eg mun fkn lata þig gjalda f það“. Í dómnum segir: 

 Við mat á því hvort ákærði hafi brotið gegn ákvæði 233. gr. skiptir 

engu hvort ákærði hafi í raun og veru ætlað sér að láta verða af 

hótunum sínum heldur var brot hans fullframið er hann ákvað að 

skrifa til brotaþola skilaboð sem honum hlaut að vera ljóst að 

innhéldu hótanir sem hlutlægt séð og í ljósi málsatvika allra voru til 

þess fallnar að vekja hjá brotaþola ótta um líf sitt, heilbrigði og 

velferð. 

 

3.2. Framsetning hótunar  

Eins og áður hefur verið nefnt verður hótun borin fram með fleiri leiðum en munnlegri 

tjáningu. Til dæmis er mögulegt að senda hótunarbréf í pósti, en sú aðferð var notuð 

við að hóta lögreglustjóranum í Reykjavík í Hrd. 1961, bls. 271. Hótun verður einnig 

send með rafrænum hætti eins og í Hrd. 3. nóvember 2011 (368/2011) þar sem 

sendingin var úr tölvu í farsíma þolanda; og í Hérd. Rvk. 15. febrúar 2018 (S-609/2017) 

var samskiptaforritið Messenger notað til að senda hótun til aðila sem átti að bera hana 

áfram til hótunarþola. Þá voru hótanir í Hérd. Rvk. 25. september 2018 (S-198/2018) 

birtar á Facebook-síðu ákærða en ekki sendar sérstaklega til þolenda. Engu að síður 

taldist birtingin uppfylla skilyrði um hótun og var sakfellt í málinu. 

3.2.1. Hótun sýnd í verki 



 

11 

 

Í Hrd. 1956, bls. 347 ógnaði maður öðrum með skotvopni en hnífur var borinn að hálsi 

manns í Hrd. 16. febrúar 2017 (593/2016). Ef miðað er við að framsetning ógnandi 

tákna geti verið refsiverð samkvæmt 233. gr. a. gæti til dæmis tilvísun til merkis 

glæpasamtaka, sem þekkt eru fyrir morð, fallið undir 233. gr. Krossbrennur eins og Ku 

Klux Klan-samtökin stóðu fyrir í Bandaríkjunum væru dæmi um slíkt tákn en í 

samfélagi þar sem krossbrennur hafa verið undanfari morða væri hægt að líta á þær sem 

beina hótun. 

3.2.2. Lögmæt hótun 

Í Hérd. Austl. 19. febrúar 2018 (S-37/2017) sést að dómari metur aðgerðir aðila, svo 

sem að draga upp hníf, í samræmi við aðstæður og segir í dómnum að hnífurinn hafi 

ekki verið dreginn upp í lögmætum tilgangi en sjónarmið um neyðarvörn, sem koma 

fram í 12. gr. hgl., gætu verið dæmi um lögmæta beitingu vopns við að ógna manni. Í 

greininni segir að ekki megi beita vörnum sem eru augsýnilega hættulegri en árásin og 

samkvæmt því er manni sem ógnað er með hníf ábyggilega heimilt að draga upp hníf 

til varnar. Þar sem 12. gr. gerir ráð fyrir því að menn megi verjast yfirvofandi árás að 

því gefnu að ekki sé beitt miklu hættulegra ofbeldi en mögulegar afleiðingar árásarinnar 

væru er álitaefni hvort aðgerð manns, sem dregur upp hníf til að stöðva yfirvofandi árás 

og hótar að stinga vopnlausan árásarmann, falli undir neyðarvörn 12. gr. hgl. eða 

hótunarákvæði 233. gr. 

3.3. Lögskýring og 233. gr. 

Til að átta okkur betur á merkingu refsiákvæðisins í 233. gr. er hægt að skoða það út 

frá sjónarmiðum lögskýringarfræði. Þegar texti sem menn hafa búið til, til dæmis 

lagatexti, er lesinn verður merking hans (hvort hann þýði A eða B) ákveðin til dæmis 

með tilliti til almennrar vitneskju um skilning á þeim orðum sem notuð eru í textanum, 

sögulegs samhengis og tilgangs hans. Túlkun lagaákvæðis hefur það markmið að 

skilgreina þýðingu þess, vegna deilu á milli manna um réttarstöðu þeirra. 

„Túlkunarandlagið við lögskýringu er því texti sem hefur að geyma bindandi efnisreglu 

sem menn hafa búið til af ásettu ráði til að koma á framfæri ákveðinni viljaafstöðu um 

háttsemi manna,“ segir Róbert R. Spanó. Raunveruleg og sönn ályktun um hvað telst 
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vera gildandi réttur verður sem sagt aðeins fengin fram með því að hún fær hljómgrunn 

hjá dómurum.38 Róbert R. Spanó segir ennfremur: 

 Lögskýringaraðferðir verða … því að fullnægja lágmarkskröfum um 

fyrirsjáanleika, gegnsæi og samkvæmni þannig að þeir sem lagaleg 

niðurstaða beinist að (eða lögfræðilegir ráðgjafar þeirra) geti skilið 

og metið hvort röksemdir fyrir niðurstöðunni séu haldbærar í ljósi 

viðurkenndra aðferða við lögskýringu í íslensku réttarkerfi. Þá verður 

einnig að hafa í huga að túlkun lagaákvæðis, sem liður í 

röksemdafærslu, birtist fyrst og fremst í úrlausnum þeirra opinberu 

aðila sem hafa með höndum það verkefni að ákvarða hvað teljist 

gildandi réttur í tilteknu ágreiningsmáli. Röksemdafærsla og þær 

aðferðir við lögskýringu sem koma fram í úrlausnum af því tagi hafa 

verulega þýðingu þegar einstaklingar og lögaðilar leggja mat á hver 

sé staða þeirra í ljósi gildandi réttar. Það er enda grundvallarregla í 

íslenskri stjórnskipun að halda skal í heiðri jafnræði og samkvæmni 

við úrlausn lagalegra ágreiningsmála.39 

 

 Þá er til kenning í lögskýringarfræðum þar sem segir að séu orð lagatextans skýr 

og verði aðeins skilin á einn veg, hljóti vilji löggjafans að standa til þess sem orðin lýsa, 

en ef svo er ekki þurfi að rannsaka allt það sem getur gefið upplýsingar um ætlun 

löggjafans við lagasetninguna. 40  Texti 233. gr. er ekki af þeim toga að hann sé 

margræður eða villandi. Merking orðanna „til þess fallin“ er ekki umdeild en til 

útskýringar þá væri einnig hægt að orða 233. gr. svona:  

 Hver sem hefur í frammi hótun um að fremja refsiverðan verknað og 

hótunin er af þeirri gerð að hún getur vakið hjá öðrum manni ótta um 

líf, heilbrigði eða velferð sína eða annarra … 

 Þrátt fyrir að orðalagið í 233. gr. hafi staðið í óbreytt almennum 

hegningarlögum frá fyrstu útgáfu þeirra, árið 1940, virðist orðalagið „til þess fallin“ 

halda gildi sínu og merkingu í íslensku lagamáli. Orðalagið er notað í nýju frumvarpi 

til breytingar á hegningarlögum þar sem fjallað er um þrengingu ákvæðis 233. gr. a. um 

hatursorðræðu en þar er orðunum „enda sé háttsemin til þess fallin að hvetja til eða 

kynda undir hatri, ofbeldi eða mismunun,“ bætt við textann. 41  Í greinargerð 

frumvarpsins þarfnast orðalagið „til þess fallin“ engrar sérstakrar skýringar eða 

umfjöllunar, merking þess er greinilega afmörkuð í málvitund lögfræðinga 

 
38 Róbert R. Spanó. (2008). Túlkun lagaákvæða. Bls. 33-35 
39 Róbert R. Spanó. (2008). Túlkun lagaákvæða. Bls. 45 
40 Lárus H. Bjarnason. (1916). Lög og lögskýring. Bls. 41 
41 Fyrir utan að orðið „hefir“ í upprunalegu lögunum er nú „hefur“. 
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dómsmálaráðuneytisins. Ákvæðið er einnig samhljóða hótunarákvæði 266. gr. dönsku 

hegningarlaganna þar sem bein þýðing orðanna „egnet til“ er orðalagið „til þess fallin“. 

 Hér fer því lagaleg málvenja saman við almenna málvenju og hefur lagaleg 

merking hugtaksins verið ákvörðuð og vill svo til að hún er hin sama og merking 

hugtaksins í daglegu tali hjá meirihluta þjóðarinnar. Það telst viðurkennt sjónarmið í 

lögskýringarfræðum að líta til upplýsinga um merkingu hugtaka í daglegu tali og hefur 

þessu sjónarmiði verið lýst af hálfu fræðimanna sem „hinni sanngjörnu og eðlilegu 

merkingu hugtakanna“ og beri dómara að setja fram haldbærar réttlætingarástæður ef 

víkja á frá þeim skilningi.42 Enn meiri ástæða gæti verið til kröfunnar um að slíkt frávik 

sé rökstutt ef margir dómar hafa gengið um sambærilegt efni enda eru dómarar 

stjórnskipulega bundnir af því að fylgja fordæmum sínum um túlkun lagaákvæða í 

sambærilegum málum vegna jafnræðisreglu 65. gr. stjskr. 43  Einnig hefur samfara 

almennri viðurkenningu á réttarheimildarlegu gildi fordæma komið til viðurkenning á 

bindandi gildi þeirra.44 

3.4. Ákvæði laga til verndar fólki sem hefur verið hótað 

3.4.1. Nálgunarbann 

Reglur um nálgunarbann urðu fyrst til með breytingarlögum nr. 94/2000 þar sem þeim 

var bætt við lög um meðferð opinberra mála nr. 19/1991. Þrátt fyrir að nálgunarbann 

líkist þvingunarúrræðum tengist nálgunarbann þó ekki rannsókn eða meðferð sakamála 

í tilfelli tiltekins afbrots, en það er sameiginlegt einkenni allra annarra þvingunarúrræða 

laganna (nú lög um meðferð sakamála nr. 88/2008). Í samræmi við þetta var ákveðið 

að setja sérstök lög um úrræðið og urðu það lög um nálgunarbann nr. 122/2008.45 Nú 

eru í gildi lög um nálgunarbann og brottvísun af heimili nr. 85/2011. Í 1. gr. segir:  

 Með nálgunarbanni samkvæmt lögum þessum er átt við þau tilvik 

þegar manni er bannað að koma á tiltekinn stað eða svæði, veita 

eftirför, heimsækja eða setja sig með öðru móti í samband við annan 

mann. 

 

 
42 Róbert R. Spanó. (2008). Túlkun lagaákvæða. Bls. 68-69 
43 Páll Hreinsson. (2005). Hæfisreglur stjórnsýslulaga. Bls. 387-390 
44 Skúli Magnússon. (2003). Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar. Bls. 110 
45 Frumvarp til laga um nálgunarbann, þskj. 334, 294. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/135/s/0334.html. [Sótt á vefinn 23.4.2019]. 

https://www.althingi.is/altext/135/s/0334.html.
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 Í 4. gr. laganna kemur fram að heimilt sé að beita nálgunarbanni ef 

rökstuddur grunur er um að sakborningur hafi framið refsivert brot eða raskað 

friði brotaþola eða hætta sé á að hann fremji refsivert brot gegn brotaþola eða 

raski friði hans. Samkvæmt 3. gr. laganna getur brotaþoli, fjölskylda hans eða 

annar honum nákominn beðið lögreglu um að maður, sem brotið hefur gegn 

honum eða raskað friði hans, sæti nálgunarbanni. Lögreglustjóri tekur 

ákvörðun um beitingu nálgunarbanns en héraðdómari þarf að staðfesta 

ákvörðunina samkvæmt 12. gr. laganna.  

 Þegar mat er lagt á hættuna af því að maður muni fremja refsivert brot 

er litið til fyrri háttsemi mannsins sem krafan beinist gegn og samskipta hans 

við aðilann sem bannið á að vernda. Litið er til fyrri afbrota, hótana, ögrana 

og annarra samskipta sem veitt geta rökstudda vísbendingu um mögulega 

framvindu mála. Ekki er nægilegt að líkur séu á minni háttar óþægindum af 

manni til að úrskurðað verði um nálgunarbann.46 

 Eins og sést af ofangreindu er því heimilt að beita nálgunarbanni gegn 

manni sem hefur verið gerandi hótunar samkvæmt 233. gr. og er líklegur til að 

fremja refsiverðan verknað, þ.e. efni hótunarinnar. Þrátt fyrir að nálgunarbann 

minnki væntanlega líkur á að einhverjir þeir aðilar sem hóta ofbeldi láti verða 

af hótuninni er það ekki fullkomin trygging, enda stöðvar nálgunarbann engan 

líkamlega, eins og kom í ljós í Noregi þegar Íslendingur skaut hálfbróður sinn 

til bana þrátt fyrir að hafa verið settur í nálgunarbann vegna alvarlegra hótana 

í hans garð.47 

3.4.2. Öryggisgæsla 

Í 66. gr. hgl. er fjallað um öryggisgæslu sem mögulegt úrræði þegar maður heitist við 

annan48 eða hótar að fremja alvarlegan glæp, svo sem morð eða brennu, en refsingu 

verður ekki komið við eða hún telst ekki næg trygging.  Í Hrd. 1975, bls. 415 þar sem 

maður ásótti konu svo varðaði við 232. gr. hgl., sem fjallar um brot gegn lögum um 

nálgunarbann og brottvísun af heimili, sést að dómarar íhuga beitingu 66. gr. hgl. ef 

ekki er hægt að dæma mann í gæsluvarðhald vegna skilyrðanna sem 95. gr. laga um 

 
46 Frumvarp til laga um nálgunarbann og brottvísun af heimili, þskj. 1225, 706. mál. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/139/s/1225.html. [Sótt á vefinn 23.4.2019]. 
47 Mbl.is. (2019). Hafði áður hótað fórnarlambinu. Sótt 2. júní 2019 af 

https://www.mbl.is/frettir/innlent/2019/04/28/hafdi_adur_hotad_fornarlambinu/ 
48 „Að heitast við einhvern“ - hóta öllu illu eða ógna. Sótt 16. febrúar 2019 af https://snara.is/ 

file:///C:/Users/rober/Desktop/%20https/www.althingi.is/altext/139/s/1225.html
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2019/04/28/hafdi_adur_hotad_fornarlambinu/
https://snara.is/
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meðferð sakamála setur.49 Megintilgangur ákvæðisins hlýtur að vera sá að koma í veg 

fyrir að aðili sem telst vera ógn við líf og heilsu annars geti gengið laus og valdið skaða. 

Líklega væri hægt að nota þetta úrræði ef aðili er dæmdur fyrir brot gegn 233. gr. og 

hefur ekki hafið afplánun og talið er að enn stafi mikil ógn af honum. Því getur 

öryggisgæsla samkvæmt 66. gr. verið fyrirbyggjandi úrræði gegn ofbeldisverkum. 

4. Dómar um hótanir 

4.1. Mælikvarði á hótun 

Í íslenskum rétti verður samkvæmt texta 233. gr. að leggja mat á hvort hótun sé til þess 

fallin að valda ótta.50 Ef litið er til dómaframkvæmdar er refsiverð hótun tjáning sem 

hótandi telur að tekin verði alvarlega og teljist ógnandi. Með öðrum orðum, ásetningur 

þess sem hótar þarf að vera að hótunin verði tekin alvarlega. Þrátt fyrir að standi í 3. 

mgr. 54. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008 að dómari skuli leggja mat á hvatir 

sakbornings til brots er líklega óþarfi að dómari fjalli sérstaklega um ásetning geranda 

til að valda þolandanum röskun á lífi hans eða ótta, enda er erfitt að hugsa sér annan 

tilgang með broti þeirra sem fremja sjálfstæð hótunarbrot. Dómstólar telja því ekki 

nauðsynlegt að leggja mat á hvort sá sem hótar hafi ásetning til að fremja verknaðinn 

sem hótað er, enda er það ekki skilyrði sakar í hótunarmálum. 

4.2. Skilyrðið um ótta hótunarþola 

Tvö atriði þurfa að koma fram í hótun svo hún teljist refsinæm samkvæmt 233. gr. 

Fjallað er um annað atriðið í Hrd. 26. mars 2013 (698/2012) en þar segir að hótun sé 

aðeins refsiverð ef ljóst er að sá sem hefur hana í frammi hóti því að gripið verði til 

verknaðar sem muni hafa jafnalvarlegar afleiðingar í för með sér og lýst er í hótuninni. 

Hitt atriðið er að hótunin sé til þess fallin að valda ótta. Árið 1989 skrifaði Jónatan 

Þórmundsson að einstaklingsbundið mat hótunarþola á eigin ótta ætti ekki að ráða 

niðurstöðu í dómi.51 Það réði þó niðurstöðunni í Hrd. 15. nóvember 2012 (118/2012) 

eins og Pétur Bjarki Pétursson hefur bent á, en þar var þolanda hótað lífláti.52 Í dómnum 

sagði: 

 
49 Sambærileg skilyrði voru þá í 69. gr. laga um meðferð opinberra mála nr. 74/1974. 
50 Í erlendum rétti er sums staðar einnig notast við huglægan mælikvarða en í slíkum tilvikum þarf 

mælandi að hafa hótað með vitund og vilja en annað hvort að bætast við ásetningur mælanda til að 

framkvæma efni hótunarinnar eða ásetningur til að valda ótta eða röskun með hótuninni. 
51 Jónatan Þórmundsson. (1989). Ofsóknir og hótanir. Bls. 201 
52 Pétur Bjarki Pétursson. (2011). Handrukkun og almenn hegningarlög nr. 19/1940. Bls. 18 
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 Þá þykir einnig sannað að ákærði hafi á bifreiðastæði við 

fjöleignarhúsið að [...] viðhaft þau ummæli að hann skyldi drepa B, 

móður A. Til þess að hótun, eins og ákært er fyrir, falli undir 233. gr. 

almennra hegningarlaga þarf hún að vera til þess fallin að vekja hjá 

þeim, sem hún beinist gegn, ótta um líf, heilbrigði eða velferð hans 

eða annarra. Þótt hótun ákærða hafi verið gróf og lotið að 

veigamiklum hagsmunum er ósannað að hún hafi vakið ótta B. Í 

skýrslu fyrir dómi greinir hún frá því að í kjölfar hótunarinnar 

,,labbaði ég fram fyrir bílinn þá skaltu bara gera það, ljúka því af strax 

ef þú ert sá maður. En hann gerði ekki neitt.“ Er því er ekki fullnægt 

skilyrði 233. gr. almennra hegningarlaga um þau áhrif sem hótun 

verður að hafa svo ákvæðinu verði beitt. Verður ákærði því sýknaður 

af þessum ákærulið. 

 

 Eina ástæða sýknu virðast vera viðbrögð þolanda sem þóttu ekki bera vitni um 

ótta og sagði ennfremur í dómnum að ekki væri fullnægt því skilyrði 233. gr. hgl. um 

þau áhrif  sem hótun verður að hafa svo ákvæðinu verði beitt. Dómarinn í málinu vék 

þó einnig að mikilvægasta þættinum við mat á hótun en það er alvarleiki hennar. 

Orðalagið „gróf og lotið að mikilsverðum hagsmunum“ hefur sannarlega yfirbragð 

lýsingar á alvarlegri hótun sem fellur undir refsiákvæði 233. gr.  

 Þetta vekur upp spurninguna hvort útilokað sé að menn geti tekið hótun 

alvarlega án þess að finna fyrir ótta, en því hafði reyndar verið svarað í Hrd. 2000, bls. 

1266 (43/2000) þar sem maður hótaði þolanda og fjölskyldu hans lífláti. Þolandi kvaðst 

ekki hafa orðið hræddur en „kvað hafa fokið í sig,“ eins og segir í dómnum. Sakfellt 

var í málinu en það hefði ekki verið gert ef ekki hefði verið ástæða til  að taka hótunina 

alvarlega. Þetta telst því vera hótun sem Hæstarétti fannst ástæða til að taka alvarlega 

en olli ekki ótta. 

 Í Hérd. Norðeyst. 7. ágúst 2018 (S-43/2018) voru málavextir þeir að móðir 

þroskaskertrar stúlku taldi að íþróttaþjálfari hennar væri að koma sér í samband við 

dóttur hennar í kynferðislegum tilgangi. Þegar ákærða frétti af skilaboðum frá 

þjálfaranum til stúlkunnar fór hún beint á vinnustað mannsins og var hún í ákæru 

lögreglustjóra sögð hafa viðhaft ummælin: „Ég skal drepa þig helvítið þitt“ og „jú víst, 

ég get látið drepa þig,“ en var sýknuð af ákæru um hótun. Í framburði þolanda kom 

fram að ákærða hótaði að drepa hann ef hann léti dóttur ákærðu ekki í friði. Með því 

taldi dómarinn sannað að hótunin hefði verið skilyrt og þar með minna alvarleg en ella. 

Einnig var skortur á ótta þolanda talinn valda því að skilyrðið um að hótun sé til þess 

fallin að valda ótta hafi ekki verið uppfyllt í þessu tilviki. Sönnun fyrir óttaleysi 
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mannsins var talið vera svarið: „nei, þú getur það ekkert“ eða „nei, þú gerir það ekkert,“ 

í framhaldi af hótun konunnar. Aðspurður fyrir dómi kvaðst þolandi þó hafa verið 

hræddur og að hann hafi tekið hótuninni alvarlega.  

 Annað mál þar sem þolandi taldi sig ekki upplifa ótta var Hrd. 2005, bls. 2464 

(142/2005). Málavextir voru að lögmaður fékk hótunarbréf, en aðspurður um hvort efni 

bréfsins hefði valdið hjá honum ótta um líf, heilbrigði eða velferð, sagði hann að sér 

hafi þótt full ástæða til að láta lögreglu vita af bréfinu vegna fyrri sögu ákærða en ákærði 

hafði áður ráðist á lögmann og verið dæmdur til refsingar fyrir. Kærandi kvaðst fyrir 

dómi hafa talið að í bréfinu fælist hótun, þótt hann hafi ekki óttast um líf sitt. Í dómnum 

segir: 

 Við mat á því hvort hótun sú, sem vissulega er að finna í margnefndu 

bréfi, rúmist innan marka 233. gr. almennra hegningarlaga, verður að 

skoða efni bréfsins í heild og líta til þeirra samskipta ákærða og 

kæranda. 

 

 Hér leggur Hæstiréttur mat á hótunarbréfið með hliðsjón af ofbeldisdómi sem 

ákærði fékk fyrir að ráðast á mann sem tilheyrir sömu starfsstétt og þolandinn, sem þó 

óttaðist ekki um líf sitt. Sakfellt var í málinu. Hér kvikna almennar vangaveltur hjá 

höfundi um hvort ekki séu til þeir menn sem ekki myndu leyfa sér að viðurkenna að 

þeir hefðu fundið til ótta og hvaða áhrif slíkt geti haft á niðurstöður dómsmála ef sönnun 

um alvarleika hótunar veltur að einhverju leyti á ótta þolanda. 

 Fyrrnefnt mál, Hrd. 15. nóvember 2012 (118/2012), þar sem kona fann ekki til 

ótta, getur hafa haft áhrif á málsvörn ákærða í Hrd. 15. september 2016 (508/2015). Þar 

hótaði maður fyrrverandi sambýliskonu sinni og byggðist málsvörn hans á því að ekki 

hafi verið borið undir þolanda hvort þau skilaboð sem hún fékk frá ákærða, sem talið 

er að hafi falið í sér hótanir, hafi verið til þess fallin að vekja hjá henni ótta um líf, 

heilbrigði eða velferð sína eða annarra, en refsinæmi brotsins ylti á því. Í 

dómsniðurstöðunni var aftur á móti áréttað að: 

 Samkvæmt 233. gr. almennra hegningarlaga er hótun refsiverð ef hún 

er til þess fallin að vekja hjá öðrum manni ótta um líf, heilbrigði eða 

velferð sína eða annarra. Það er því ekki skilyrði refsinæmis að hótun 

hafi í raun haft þessi áhrif. 
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 Það virðist því vafasamt að ætla að byggja mat á refsinæmi hótunar á þeim 

áhrifum sem hún hefur á þolandann, í þeim aðstæðum sem eru fyrir hendi og á þeirri 

stundu þegar hótunin er borin fram. Umhverfið, líffræðilegir þættir, sálarástand 

þolanda, notkun áfengis eða lyfja og persónuleiki hans eru, svo dæmi séu tekin, allt 

ástæður sem geta haft áhrif á eigið mat á ótta. 

4.2.1. Ótti þolanda og vitni 

Þrátt fyrir að ótti þolanda sé ef til vill besti mælikvarðinn á hvort hótun sé til þess fallin 

vekja ótta hjá þeirri manneskju, í aðstæðum eins og þær voru fyrir hendi, eru frásagnir 

manna af atburðum ekki alltaf sannar og auðvelt að fara rangt með eigin upplifun. 

Vitnisburður sem styrkir framburð þolandans er því alltaf mikilvægt sönnunargagn. 

Miðað við texta laganna getur vitnisburður þolanda um eigin ótta og sönnun um hann, 

í raun aðeins verið staðfesting á því að hótunin sé til þess fallin að valda ótta, en með 

því er hægt að renna styrkari stoðum undir röksemdafærslu dómsins. Ágætt dæmi um 

þetta er Hrd. 4. október 2012 (610/2011) þar sem maður gerði tilraun til að stela 

rakspíraglasi úr verslun og hótaði öryggisvörðum lífláti. Þar ber þolandi vitni um eigin 

ótta og vitni, samstarfsmaður þolanda, ber einnig vitnisburð um ótta þolanda. Þetta 

styrkir málstað ákæruvaldsins en hótunin ein og sér, án vitnisburðarins um ótta, væri 

engu að síður refsiverð. Í niðurstöðu Hrd. 2006, bls. 1514 (531/2005) eru 

öryggisráðstafanir þolanda taldar bera vott um ótta hans og virðist það styrkja 

röksemdafærslu fyrir sakfellingu í málinu.53 

 Í héraðsdómi, sem var staðfestur í Hrd. 2006, bls. 3596 (152/2006), hótaði 

maður öðrum manni lífláti og líkamsmeiðingum auk þess sem hótanirnar beindust að 

fjölskyldu mannsins. Í dómnum segir: 

Vætti þessara vitna um þau ummæli sem ákærði lét falla eru í ágætu 

samræmi og ekkert hefur komið fram sem dregur úr trúverðugleika 

vitnanna. Að þessu virtu þykir sannað gegn eindreginni neitun 

ákærða að hann hafi hótað B lífláti og að brenna fjölskyldu hans. Þótt 

ákærði hafi verið ölvaður þykja hótanir hans hafa verið til þess fallnar 

að vekja ótta hjá B um velferð hans og vandamanna. Með hótunum 

sínum hefur ákærði því gerst sekur um brot gegn 233. gr. almennra 

hegningarlaga. 

 

 
53 Í málinu er dæmt eftir 106. gr. hgl. en með refsinæmisskilyrðum 233. gr. hgl. sbr. umfjöllun í kafla 

5.4. 
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 Aðspurður sagði þolandi að hann tæki ekki mark á fólki undir áhrifum áfengis 

en hins vegar hefði honum liðið illa þegar ákærði hótaði að brenna fjölskyldu hans. Hér 

er því um að ræða hótun sem ekki olli þolanda ótta en er þrátt fyrir það refsinæm, enda 

var ákærði sakfelldur. 

4.3. Sönnun hótunar  

4.3.1 Hótun í gegnum millilið eða þriðja mann 

Dómstólar virðast telja nægilegt til sakfellingar að hver sem er heyri hótun um 

framkvæmd refsiverðs verknaðar. Ekki er heldur gerð krafa um tengsl þess milliliðs, 

sem hótunina heyrir, við hótunarþolann. Hótun er jafnframt refsinæm þrátt fyrir að 

henni sé ekki komið til skila frá millilið til hótunarþola. Í Hérd. Reykn. 26. nóvember 

2010 (S-553/2010) var í niðurstöðu um VIII. ákærulið gerð sama krafa um sönnun 

hótana hjá lögreglumönnum, sem bera vitni fyrir dómi, og hjá vitnum sem eru almennir 

borgarar þ.e. ekki nægir til sakfellingar að einungis eitt vitni, að meðtöldum millilið eða 

hótunarþola sjálfum, beri um hótanir gegn neitun ákærða.  

4.3.2. Sönnun milliliðalausrar hótunar 

Í Hérd. Norðeyst. 7. júní 2016 (S-30/2015) sést að þegar ekki eru færð fram önnur 

sönnunargögn fyrir dómi en orð brotaþola gegn orðum ákærða verði að sýkna ákærða 

vegna þeirra meginreglna sakamálaréttarfars um „að sönnunarbyrði um það sem 

ákærða er í óhag hvíli á ákæruvaldinu og að sök teljist ekki sönnuð nema hún sé hafin 

yfir skynsamlegan vafa,“ eins og segir í dómnum. Í Hrd. 2006, bls. 275 (283/2005) 

ítrekast það að standi orð á móti orði í hótunarmáli verði að sýkna. Þar kvaðst maður 

hafa orðið fyrir hótun um alvarlegar líkamsmeiðingar en vitni heyrði aðeins ógnandi 

raddbeitingu og gat ekki greint orðaskil og var því sýknað vegna sönnunarskorts. Í 

Hérd. Norðvest. 17. mars 2016 (S-28/2015) var maður sakfelldur fyrir líflátshótun en 

vitnið sem heyrði hótunina var inni í tjaldi og sá ekki þann sem hana hafði í frammi en 

taldi sig þekkja röddina. Sakfellt var fyrir hótun og var vísað til sameiginlegs 

vitnisburðar vitnisins og brotaþola til sönnunar. Ef vitnið hefði hins vegar ekki þekkt 

þann sem hótaði og þar með ekki talið sig geta fullyrt um gerandann, veltur öll 

sönnunarfærslan á framburði þolanda og er þá líklega orðin nánast að orði á móti orði 

um hver var að verki, sem leiðir til sýknu. Ef barn verður vitni að hótun og vitnisburður 

þess er ekki staðfestur í Barnahúsi getur það leitt til þess að ekki verði hægt að byggja 

á framburði barnsins fyrir dómi, en sú varð niðurstaðan í Hérd. Suðl. 27. apríl 2017 (S-
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289/2016) þar sem maður var sýknaður af því að hafa ruðst inn á heimili konu og hótað 

henni með hnífi að barni ásjáandi. 

4.4. Aðrir þættir sem hafa áhrif á niðurstöðu í hótunarmáli 

4.4.1. Er hótun tekin alvarlega? 

Í niðurstöðu um VII. ákærulið í Hérd. Reykn. 26. nóvember 2010 (S-553/2010) var 

maður sakfelldur fyrir hótanir í garð annars manns en hann hafði hótanirnar uppi við 

lögregluþjóna en ekki manninn sjálfan. Þar var tekið fram að það hafi verið full ástæða 

til að taka hótanirnar alvarlega. Þessi orð dómsins þýða í raun að hótunin hafi verið til 

þess fallin að valda ótta. Það virðist því gengið út frá því að ef gegn og skynsamur 

hlustandi tekur hótun alvarlega sé skilyrðinu um alvarleika hótunar fullnægt. Þá kom 

fram í málinu að ekki skipti máli að hótunin hafi ekki verið höfð uppi við hótunarþola 

heldur þriðja mann og því til stuðnings var vísað til Hrd. 2006, bls. 1514 (531/2005) 

þar sem segir: „Samkvæmt orðanna hljóðan er ekki skilyrði að hótunin sé höfð uppi 

beint við þann sem hún beinist gegn heldur getur hún borist honum frá þriðja manni.“  

4.4.2. Fjöldi hótana og tungumál 

Í dómi Hérd. Norðeyst. 13. nóvember 2015 (S-109/2015) var maður sakfelldur fyrir 

hótun samkvæmt 233. gr. en lagt var mat á samskipti aðila og hótanir, sem hefðu ef til 

vill ekki einar og sér dugað til sakfellingar, voru taldar duga í þessu tilfelli þegar þær 

voru metnar sem heild. Hótanirnar: 

 „Or shall one be haunted for the rest of his/her life?“; „Honteted for the years to 

come.“; „Rest of life.“ og „Þar til ég dey.“  

voru taldar hótun um refsiverða meingerð; en hótanirnar: 

„Þar til annar stendur uppi, þannig var það í gamla daga og þannig er það….í dag.“; „I 

have bean thogth hell. It‘s your time now.“; „Koma tímar, koma ráð.“ og „Ég útiloka 

ekki neitt.“ 

voru taldar til hótana um að brotaþola verði á einhvern hátt unnið mein og má segja að 

sök í hótunarmáli geti með þessum hætti „safnast upp“. Varðandi tungumál hótunar í 

ákæru má líta til Hérd. Rvk. 28. mars 2019 (S-86/2019) en þar var manni gefið að sök 

að hóta öðrum lífláti á ensku en hótunin sem kom fram í ákærunni var á íslensku og var 

þeirri ákæru vísað frá á grundvelli þess að ákærði hefði ekki viðhaft ummælin sem hann 

var ákærður fyrir. 

4.4.3. Sakaferill geranda 
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Það virðist geta aukið alvarleika hótana ef þeir sem hótað er þekkja sakaferil geranda 

og vita að hann hefur framið alvarleg afbrot, eins og umfjöllun í Hrd. 19. febrúar 2009 

(551/2008) bendir til, en þar hafði ákærði almannahættubrot og líkamsárás á sakaskrá 

sinni. Sakaferill geranda hafði einnig áhrif við matið í dómi Hérd. Norðeyst. 13. 

nóvember 2015 (S-109/2015), sem fjallað er um í kafla 4.4.2. 

4.5. Efni hótana annað en líkamlegt ofbeldi 

Við skoðun dóma sést að langalgengasta efni hótana, sem koma fyrir í íslenskum rétti, 

eru hótanir um líkamlegt ofbeldi, þar með taldar líflátshótanir. Þetta er eðlilegt ef litið 

er til þess að texti 233. gr. segir að menn þurfi að óttast um líf eða heilbrigði sitt eða 

annarra og verður ekki séð að lífi og heilbrigði manna verði ógnað á annan hátt en með 

ofbeldi eða skaðaverkum. Í Hérd. Rvk. 17. mars 2017 (S-921/2016) hótaði ákærði að 

setja myndbandsupptöku af kynmökum ákærða og þolandans á internetið ef ótilgreind 

upphæð, sem ákærði taldi þolanda skulda sér, væri ekki greidd. Fyrir hótanirnar var 

sakfellt fyrir brot gegn 233. og 209. gr. hgl. en 209. gr. fjallar um blygðunarsemisbrot 

og lostugt athæfi sem verður til opinbers hneykslis. Athygli vekur að ekki er hótað 

líkamlegu ofbeldi heldur er ætlunin valda þolanda miklum óþægindum og vanlíðan 

vegna birtingarinnar. Hærri refsimörk brota eftir 209. gr. eru fjögur ár og er því ljóst að 

löggjafinn telur um mikilvæga hagsmuni manna að ræða. Hér er því 233. gr. látin ná 

yfir hótun um refsiverðan verknað þ.e. brot gegn 209. gr. en tjón á lífi eða líkama manna 

er ekki afleiðing af slíku broti. 

4.6. Hótun eða fjárkúgun? 

Hótun getur aðeins fallið undir fjárkúgunarákvæði hegningalaganna, sem kemur fram í 

251. gr. hgl., ef tilgangur hótunarinnar er að hafa fé af þolanda. Í 2. lið síðari ákærunnar 

í Hérd. Rvk. 15. febrúar 2018 (S-609/2017) er hótun, sem sett var fram eftir að 

upphafleg krafa um peningaskuld er borin fram, heimfærð undir 233. gr. hgl. Í 

hótuninni, sem ákært var fyrir í málinu, var krafan um peningaskuldina ekki ítrekuð 

heldur var ofbeldi hótað án skilyrða. Í dómnum kom fram að brotaþoli sagðist hafa 

fengið skilaboðin áður en hann hefði greitt ákærða skuld og að eftir greiðslu 

skuldarinnar hefði hann ekki fengið fleiri skilaboð. Samkvæmt þessu verður því að líta 

svo á að hótunin sé í beinum tengslum við innheimtu skuldar en hún er þrátt fyrir það 

heimfærð til 233. gr. hgl. 

4.7. Miskabætur 
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Í b-lið 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 kemur fram að þeim sem ábyrgð ber á 

ólögmætri meingerð gegn frelsi, friði, æru eða persónu annars manns beri að greiða 

þolanda miskabætur. Hótanir samkvæmt 233. gr. falla þarna undir eins og hefur komið 

fram í nokkrum fjölda nýlegra héraðsdóma. Þar á meðal í Hérd. Rvk. 14. mars 2019 (S-

85/2019); Hérd. Rvk. 11. desember 2018 (S-680/2018) og Hérd. Rvk. 20. nóvember 

2018 (S-636/2018). 

5. Vísun til 233. gr. í öðrum ákvæðum hegningarlaga 

5.1. Hótun og 108. gr. hgl. 

Segja má að 233. gr. birtist í öðrum greinum hegningarlaganna sem eins konar frumgerð 

og grunnviðmið refsiverðrar hótunar. Með lögum um breytingu á almennum 

hegningarlögum nr. 39/2000 var 108. gr. laganna, sem hafði verið felld úr lögum en 

hafði áður fjallað um bann við ærumeiðandi aðdróttunum við opinberan starfsmann, 

fengið nýtt hlutverk og hljóðar nú svo:54  

 Hver sem beitir annan mann eða nána vandamenn hans eða aðra 

honum tengda líkamlegu ofbeldi, ólögmætri nauðung eða hótun skv. 

233. gr. vegna skýrslugjafar hans hjá lögreglu eða fyrir dómi skal 

sæta fangelsi allt að 6 árum eða sektum ef sérstakar málsbætur eru 

fyrir hendi. 

 

 Greinin var sett til að bæta við hegningarlögin sérstöku ákvæði um refsinæmi 

tiltekinna brota sem rekja má til skýrslugjafa vitna og var setning ákvæðisins hluti af 

aðgerðum til að efla vitnavernd, en tilmæli ráðherranefndar Evrópuráðsins nr. R(97) 13 

frá 10 september 1997, um ógnanir gagnvart vitnum, voru hvati að lagabreytingunni. 

Lagasetningin var unnin með það í huga að slík brot beinast ekki aðeins að brotaþola 

heldur einnig að réttarvörslunni sem samfélagslegri stofnun. Ákvæðið á einnig við um 

brot gegn skyldmennum eða öðrum sem tengjast vitni á þann hátt að brot gegn þeim 

verði rakið til hlutverks þess sem vitnis og skiptir ekki máli hvort verknaður er framinn 

fyrir skýrslugjöf, til að fæla vitnið frá henni, eða eftir skýrslugjöf í hefndarskyni. 

Möguleg refsihæð vegna brota gegn ákvæði 108. gr. er mun hærri en í 233. gr. eða sex 

 
54 Mannréttindadómstóll Evrópu kvað upp þann dóm í máli Þorgeirs Þorgeirssonar gegn Íslandi að 

íslenska ríkið hefði brotið gegn 10. gr. mannréttindasáttmála Evrópu vegna þess að Þorgeir hefði, með 

dómi sakadóms Reykjavíkur, verið dæmdur til refsingar fyrir meiðyrði í garð lögreglunnar og einstakra 

lögreglumanna í Reykjavík á grundvelli 108. gr. almennra hegningarlaga, nr. 19/1940. Í framhaldi af 

dómnum felldi íslenska ríkið greinina burt með lögum nr. 71/1995 um breytingu á almennum 

hegningarlögum nr. 19/1940. 
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ára hámarksrefsing í stað tveggja ára fangelsis, en það er vegna þess að brot gegn 108. 

gr. beinast ekki aðeins að einkahagsmunum eins og 233. gr. heldur einnig að 

almannahagsmunum.55 

 Í Hrd. 28. janúar 2010 (478/2009) var maður sakfelldur vegna hótana í garð 

annars í því skyni að fá hann til að draga til baka kæru vegna frelsissviptingar og 

líkamsárásar og bar hann hótanirnar fram við tíu ára dóttur þolanda, en brotið var talið 

ófyrirleitið vegna ungs aldurs hennar. Að auki var brotið gegn mikilvægum opinberum 

hagsmunum, sem eru verndaðir af 108. gr. hgl., og niðurstaðan varð átta mánaða 

fangelsi. 

 Einnig var greininni beitt í Hérd. Suðl. 7. nóvember 2016 (S-71/2016) en þar 

virðist hótun hafa verið sett fram í hefndarskyni vegna líkamsárásar sem hótunarþoli 

varð áður fyrir af hendi ákærða. Dómur hafði fallið í líkamsárásarmálinu og því var 

ákærða dæmdur tveggja mánaða hegningarauki við 20 mánaða óskilorðsbundið 

fangelsi með hliðsjón af 78. gr. hgl., en samkvæmt henni skal dæma refsingu sem 

samsvarar þeirri þyngingu hegningar sem hefði orðið ef dæmt hefði verið um öll brotin 

í fyrra máli. 

 Í Hérd. Reykn. 19. janúar 2018 ( S-359/2017) var maður ákærður fyrir brot á 3. 

mgr. 116. gr. hgl. laga um útlendinga, sem leggur bann við því að útlendingar séu 

aðstoðaðir með skipulögðum hætti við að koma ólöglega til landsins. Hann hafði einnig 

í hótunum við A, sem hafði ásamt eiginkonu sinni B borið vitni í málinu, en A og 

fjölskylda hans komu til landsins með aðstoð ákærða. Hótanirnar voru settar fram í 

þeim tilgangi að fá A og B til að breyta framburði sínum og var innihald hótunarinnar 

að fjölskyldan yrði send til Þýskalands þar sem samtök 100 manna biðu þeirra. Talið 

var að hótanirnar væru til þess fallnar að A óttaðist um líf og heilbrigði sitt, eiginkonu 

og dætra og var maðurinn sakfelldur.56 

5.1.1. Ályktanir af dómum vegna brota á 108. gr. 

Þegar dæmt er eftir 108. gr. má segja að nauðungareiginleiki geti bæst við 

verknaðarlýsingu 233. gr. Venjulega þarf brot gegn 233. gr. ekki að stefna að markmiði 

 
55 Frumvarp til laga um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19 12. febrúar 1940, með síðari 

breytingum (vitnavernd, barnaklám o.fl.), þskj. 613, 359. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/125/s/0613.html. [Sótt á vefinn 23.4.2019]. 

 
56 Maðurinn var sýknaður í dómi Landsréttar 26. október 2018 í máli nr. 183/2018 vegna 

sönnunarskorts um hótunina. 

https://www.althingi.is/altext/125/s/0613.html.
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en þegar hótun er sett fram í þeim tilgangi að fá annan til að draga kæru eða framburð 

til baka eins og í Hrd. 28. janúar 2010 (478/2009) og Hérd. Reykn. 19. janúar 2018 ( 

S-359/2017) er hótun samkvæmt 233. gr. orðin lík nauðungarbroti í anda 225. gr. hgl. 

Óljóst er hvar mörkin liggja á milli 233. gr. og 225. gr. í þessum efnum og ekki eru 

allar hótanir sem eru skilyrtar á ytra byrði liður í nauðungarbroti, heldur geta þær átt 

undir 233. gr., eins og til dæmis hótunin í Hrd. 1956, bls. 347 þar sem maður miðaði 

byssu á aðra og hótaði að drepa þá ef þeir segðu frá máli sem átti að fara leynt.57  

 Ofbeldinu var ekki hótað berum orðum í máli ólöglegu innflytjendanna í Hérd. 

Reykn. 19. janúar 2018 ( S-359/2017), en gefið í skyn að það væri ástæða til að óttast. 

Miðað við að í dómsorði segir að hótunin hafi verið til þess fallin að valda ótta virðist 

hann byggja á hótunarbroti skv. 233. gr. en ekki ólögmætri nauðung skv. 225. gr. Þrátt 

fyrir það er ekki hótað refsiverðum verknaði, eins og hefur verið talið skilyrði 

sakfellingar í hótunarmálum eftir 233. gr. og er þetta ekki í samræmi við niðurstöðu 

Hæstaréttar í Hrd. 26. mars 2013 (698/2012). Þar var manni, sem átti fangelsisvist yfir 

höfði sér, hótað á þá leið að það væri beðið eftir barnaníðingum eins og honum á Litla-

Hrauni og sagt að peningaskuld gleymdist aldrei. Hæstiréttur sýknaði í málinu með 

þeim orðum að hótun sé aðeins refsiverð ef ljóst er að sá sem hana hefur í frammi hóti 

því að gripið verði til verknaðar sem muni hafa jafnalvarlegar afleiðingar í för með sér 

og þar eru greindar. Í báðum tilfellum er gefið í skyn að beðið sé eftir hótunarþola á 

ákveðnum stað sem er fjarlægur í tíma og rúmi en 233. gr. kveður á um að hóta þurfi 

refsiverðum verknaði og að bíða eftir einhverjum er vissulega ekki slíkur verknaður. 

Þó er auðvitað augljóst hvað reynt er að gefa í skyn. 

 Í Hérd. Suðl. 7. nóvember 2016 (S-71/2016) var um að ræða hótun í 

hefndarskyni vegna áður fallins dóms í refsimáli sem þolandi hafði borið vitni í. Þar 

var ekki um að ræða skilyrta hótun vegna þess að dómurinn var þegar fallinn. Hótunin 

var því dæmigerð hótun sem myndi venjulega falla undir 233. gr. ef 108. gr. næði ekki 

yfir hana. 

 Ef dæma á fyrir brot gegn 108. gr. með vísun til 233. gr. hlýtur hótun samkvæmt 

108. gr. að þurfa að uppfylla sömu lágmarkskröfur um alvarleika hótunar og ákvæði  

233. gr. segir til um. Þegar mat er lagt á hvort þættir verknaðarlýsingar í hótunarbroti 

gegn vitnum eru komnir fram er verknaðarlýsing 233. gr. notuð, en þó með fyrirvara 

 
57 Jónatan Þórmundsson. (1989). Ofsóknir og hótanir. Bls. 201 
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um að brotið sé vegna skýrslugjafar hjá lögreglu eða fyrir dómi, en það er forsenda þess 

að hótun falli undir 108. gr.  

5.2. Hótun og 227. gr. a. hgl. 

227. gr. a. var nýmæli í breytingarlögum nr. 40/2003 við almenn hegningarlög og er 

hana að finna í XXIV. kafla laganna, sem fjallar um brot gegn frjálsræði manna. Þar 

var átta ára fangelsi lagt við því að stuðla að mansali og var hótun samkvæmt 233. gr. 

tilgreind sem ein af verknaðaraðferðum brotsins. Í mansali felst hagnýting á einhverjum 

en þrátt fyrir að slík háttsemi hafi þá þegar verið að mestu leyti refsinæm á Íslandi var 

með setningu laganna lögð aukin áhersla á slík brot og refsivernd við þeim aukin. Þá 

var 3. gr. bókunar við samning Sameinuðu þjóðanna gegn fjölþjóðlegri, skipulagðri 

brotastarfsemi um að koma í veg fyrir, berjast gegn og refsa fyrir verslun með fólk, 

einkum konur og börn (hér eftir Palermó-bókunin), höfð til hliðsjónar við upphaflega 

setningu 227. gr. a. 58  Breyting varð á efni greinarinnar með breytingarlögum nr. 

149/2009 í tilefni af fullgildingu Palermó-bókunarinnar og Samnings Evrópuráðsins 

um aðgerðir gegn mansali. 227. gr. a. komst í núverandi búning með breytingarlögum 

nr. 72/2011 og má sjá greinina hér neðanmáls.59 Með þeim var hámarksrefsing við 

brotinu hækkuð í 12 ár meðal annars í þeim tilgangi að hægt væri að úrskurða í 

gæsluvarðhald á grundvelli almannahagsmuna eftir 2. mgr. 95. gr. laga um meðferð 

sakamála nr. 88/2008.60 Enn hefur ekki verið sakfellt vegna mansals með vísun til 233. 

gr. hgl. 

 
58 Frumvarp til laga um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19 12. febrúar 1940 (kynferðisbrot 

gegn börnum og mansal), þskj. 918, 567. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/128/s/0918.html. [Sótt á vefinn 15.6.2019]. 
59 227. gr. a. orðast svo: „Hverjum þeim sem gerist sekur um eftirtalda verknaði, einn eða fleiri, í þeim 

tilgangi að misnota mann kynferðislega eða til nauðungarvinnu eða til að nema á brott líffæri hans skal 

refsa fyrir mansal með allt að [12 ára fangelsi]:  

    1. Að útvega, flytja, afhenda, hýsa eða taka við einstaklingi og við það er beitt eða hefur verið beitt 

ólögmætri nauðung skv. 225. gr., eða frelsissviptingu [skv. 1. mgr. 226. gr.], 1) eða hótun skv. 233. gr., 

eða ólögmætum blekkingum með því að vekja, styrkja eða hagnýta sér villu viðkomandi um aðstæður 

eða með því að hagnýta sér bága stöðu viðkomandi.  

    2. Að útvega, flytja, afhenda, hýsa eða taka við einstaklingi yngri en 18 ára.  

    3. Að láta af hendi greiðslu eða annan ávinning til að afla samþykkis til misnotkunarinnar hjá manni 

sem ræður gerðum annars manns. Sömu refsingu skal sá sæta sem tekur við greiðslu eða öðrum 

ávinningi skv. 3. tölul. 1. mgr. Beinist brot skv. 1. mgr. gegn barni skal taka það til greina til þyngingar 

refsingunni. Sömu refsingu skal hver sá sæta sem gerist sekur um eftirtalda verknaði, einn eða fleiri, í 

því skyni að greiða fyrir mansali:  

    1. Að falsa ferða- eða persónuskilríki.  

    2. Að annast milligöngu um slík skilríki eða útvega þau.  

    3. Að halda eftir, fjarlægja, skemma eða eyðileggja ferða- eða persónuskilríki annars einstaklings.“ 
60 Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, með síðari breytingum 

(mansal), þskj. 1389, 785. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/139/s/1389.html. [Sótt á vefinn 23.4.2019]. 

https://www.althingi.is/altext/128/s/0918.html.
https://www.althingi.is/altext/139/s/1389.html.
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5.3. Hótun og 73. gr. hgl. 

Þegar fangi, sem afplánar refsingu, gerist sekur um brot gegn 233. gr. má samkvæmt 1. 

mgr. 73. gr. hgl. tvöfalda refsinguna og dæma honum fjögurra ára fangelsi en lægra 

refsimarkið fer úr sektum í fangelsi. Með aukinni þyngd refsinga vegna afbrota fanga 

er reynt að fyrirbyggja afbrot með varnaðaráhrifum laga. Ákvæðið er sett til verndar 

starfsmönnum hegningarstofnana enda er sérstök ástæða til að viðhafa aukið öryggi 

vegna dvalar afbrotamanna þar. Í 2. mgr. 73. gr. segir að ákvæðum 1. mgr. megi einnig 

beita þegar hótunarbrot samkvæmt 233. gr. er framið af fyrrverandi refsifanga gegn 

yfirmönnum eða starfsmönnum fangelsisins sem hann dvaldi í. Ákvæðið hefur verið í 

almennum hegningarlögum nr. 19/1940 frá setningu þeirra.61  

5.4. Samband 233. og 106. gr. hgl. - hótunarbrot gegn valdstjórninni 

Í fyrsta málslið 1. mgr. 106. gr. eru hótanir um ofbeldi sérgreindar en ekki er talað um 

alvarleika þeirra hótana eins og gert er í 233. gr.62 Refsinæmi hótunar á grunni 233. gr. 

er bundið við grófar, alvarlegar hótanir en hótun um minniháttar líkamsárás, sem fellur 

utan marka 233. gr., væri aftur á móti mögulega refsinæm eftir 106. gr.63 Líklega er um 

að ræða þá fyrirætlan löggjafans að veita lögreglumönnum og öðrum opinberum 

starfsmönnum meiri vernd með því að fella hótanir um minni líkamsárásir undir ákvæði 

106. gr.  

Í Hrd. 2006, bls. 1514 (531/2005) segir um hótunarbrot gegn valdstjórninni: 

 Í 233. gr. hegningarlaga nr. 19/1940 segir að það varði refsingu að 

hafa í frammi hótun um að fremja refsiverðan verknað ef hún er til 

þess fallin að vekja hjá öðrum manni ótta um líf, heilbrigði eða 

velferð sína eða annarra.  Verður að telja að þessi verknaðarlýsing 

eigi einnig við um hótun í 1. mgr. 106. gr. sömu laga.   

 

 Orðalagið gæti skilist þannig að hótun sem ekki nær skilyrði 233. gr. um 

refsiverða hótun geti þá ekki heldur verið refsinæm eftir 106. gr. Sá skilningur myndi 

leiða af sér minni vernd lögreglumanna gegn hótunum. 

 
61 Frumvarp til almennra hegningarlaga, þskj. 54, 43. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/54/s/pdf/0043.pdf. [Sótt á vefinn 23.4.2019]. 
62 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 66 
63 Jónatan Þórmundsson. (1989). Ofsóknir og hótanir. Bls. 201 

https://www.althingi.is/altext/54/s/pdf/0043.pdf.
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 Í frumvarpi til hegningarlaganna segir um 106. gr. að árás samkvæmt 1. mgr. 

106. gr. verði að vera á starfsmanninn persónulega en í Hérd. Suðl. 20. nóvember 2006 

(S-620/2006) hótaði maður að fara heim til lögregluþjóna, sem voru við skyldustörf, og 

nauðga konum þeirra.64 Hann var ákærður fyrir brot á 233. gr. en ekki 106. gr. Telja 

verður að samkvæmt þeim tilgangi 106. gr. laganna að vernda opinbera starfsmenn með 

því að setja refsikennd viðurlög við brotum gegn þeim, væri síður æskilegt að ákæra 

eftir 233. gr. þegar brotið er gegn opinberum starfsmönnum. Það er af þeirri ástæðu að 

hærra refsimarkið er mun lægra þegar dæmt er eftir 233. gr. Það er tvö ár í stað átta ára 

fangelsis en það eru hærri refsimörkin samkvæmt 1. mgr. 106. gr. þegar brotið er gegn 

opinberum starfsmanni sem hefur heimild til valdbeitingar. 

 Þá má geta þess að í ákæru lögreglu í Hrd. 22. janúar 2015 (508/2014), sem 

ekki voru gerðar athugasemdir við af dómara í málinu, voru hótanir gagnvart fjölskyldu 

lögreglumanns taldar brot gegn 106. gr. og í Hrd. 2005, bls. 236 (351/2004) var ákærði 

sakfelldur fyrir hótanir í garð lögreglumanns og fjölskyldu hans og vísað til 106. gr. 

hgl. Vísað var til sömu greinar í Hérd. Vestfj. 12. júní 2014 (S-11/2014) og kona 

sakfelld fyrir hótanir gegn fjölskyldu lögregluþjóns. 

6. Skörun tjáningarfrelsis og friðhelgi manna 

6.1. Friðhelgi einkalífs og 71. gr. stjórnarskrár  

Hugtakið friðhelgi er ekki skilgreint í 71. gr. stjskr., lögskýringargögnum eða í öðrum 

lögum en texti greinarinnar áréttar mikilvægi þeirra réttinda sem talin eru upp í 

ákvæðinu. Upphaflegt markmið 71. gr. var að vernda borgarana fyrir afskiptum ríkisins, 

til dæmis vegna aðgerða við rannsókn sakamála, svo sem húsleitar. Nú er 71. gr. ekki 

aðeins talin vernda einka-, heimilis- og fjölskyldulíf manna heldur felur hún einnig í 

sér að löggjafanum beri að setja reglur sem vernda einstaklinga í innbyrðis samskiptum. 

233. gr. hlýtur að teljast regla af þeirri gerð og brot gegn henni er röskun á tilfinningalífi 

manna, eins og Mannréttindadómstóll Evrópu (hér eftir skammstafaður MDE) hefur 

skýrt inntak einkalífs í dómaframkvæmd sinni. Þá hefur 8. gr. MSE, þar sem 

skilgreining einkalífs í Evrópurétti kemur fram, lagagildi á Íslandi auk þess bindur 

sáttmálinn Ísland að þjóðarétti.65 

 
64 Frumvarp til almennra hegningarlaga, þskj. 54, 43. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/54/s/pdf/0043.pdf. [Sótt á vefinn 23.4.2019]. 
65 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi. Bls. 287-288 

https://www.althingi.is/altext/54/s/pdf/0043.pdf.
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6.2. Tjáningarfrelsi og 73. gr. stjórnarskrár  

Tjáningarfrelsið er ein grunnstoð lýðræðis og er verðmætur réttur einstaklinga. 

Tjáningarfrelsi er nauðsynlegt að setja skorður vegna hagsmuna einstaklinga eða 

hagsmuna ríkisins.66 Heimilt er að takmarka tjáningarfrelsið eftir að tjáningin hefur átt 

sér stað en svo væri háttað um saksókn vegna sjálfstæðra hótunarbrota gegn almennum 

hegningarlögum. Slík ábyrgð verður aðeins knúin fram með dómi samkvæmt ákvæðinu 

og getur verið refsi- eða skaðabótaábyrgð.  

6.3. Nánar um skerðingu tjáningarfrelsis 

Löggjafinn hefur metið það svo að ákjósanlegt sé að gera hótun að sjálfstæðu broti í 

ákveðnum tilvikum og er ákvæði 233. gr. sett til verndar friðhelgi einkalífs manna. 106. 

gr. er sett til að varna brotum gegn valdstjórninni og stuðlar að öryggi almennings, til 

dæmis með því að styrkja vopn lögreglu við að halda uppi allsherjarreglu. Ákvæði 108. 

gr. er sett til að auka öryggi vitna og þannig styrkja réttarvörslukerfið í heild og 227. 

gr. a. hefur þann tilgang að hindra mansal. Lagagreinarnar geta reyndar einnig komið í 

veg fyrir möguleg skaðaverk en þá þarf sá sem bar fram hótunina að hafa haft ásetning 

um að framkvæma efni hennar. Þessi réttindi manna til að vera laus við þá ógn sem 

stafar af hótunum standa gagnstætt tjáningarfrelsisákvæði 73. gr. stjskr. Í 1. málsl. 2. 

mgr. 73. gr. segir að hver maður eigi rétt á að láta í ljós hugsanir sínar en að hann verði 

að ábyrgjast þær fyrir dómi og er um eiginlegt tjáningarfrelsisákvæði að ræða. Seinni 

hluti 2. mgr. fjallar greinilega um takmörkun frelsisins með mögulegri refsiábyrgð 

vegna eigin ummæla og í 3. mgr. er mælt fyrir um þau tilvik þar sem leyfilegt er að 

setja tjáningarfrelsi skorður. Það verður að gera með lögum og má gera til verndar 

friðhelgisréttindum, eins og í 233. gr.; til verndar allsherjarreglu eða öryggis ríkisins, 

eins og í 106. gr.; eða til verndar heilsu manna, sem segja má að geti átt við um 233., 

106., 108., og 227. gr. a., þegar hótað er með ásetningi um að framkvæma hótunarefnið 

og í efni hótunar felst hótun um að valda líkamlegu tjóni. MSE mælir einnig fyrir um 

tjáningarfrelsi í 10. gr. sinni og skilyrðin sem MSE setur fyrir skerðingu á 

tjáningarfrelsinu eru þrjú: Hún þarf í fyrsta lagi að vera byggð á lögum; í öðru lagi þarf 

hún að hafa tiltekið markmið, svo sem vernd réttinda, heilsu eða allsherjarreglu; og í 

þriðja lagi þarf skerðingin að vera nauðsynleg og samrýmast lýðræðisþjóðfélagi.67 

 
66 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi. Bls. 347 
67 Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, með síðari breytingum 

(þrenging ákvæðis um hatursorðræðu), þskj. 896, 543. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/149/s/0896.html. [Sótt á vefinn 23.4.2019]. 

https://www.althingi.is/altext/149/s/0896.html
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MDE hefur jafnframt ítrekað í úrlausnum sínum að skýra beri skerðingu á 

tjáningarfrelsi þröngt og að sýna þurfi fram á nauðsyn þeirrar skerðingar. 

6.3.1. Neikvæð mannréttindi 

Árekstrar geta orðið milli stjórnarskrárverndaðra mannréttinda tveggja einstaklinga og 

getur maður sem telur að gróflega sé brotið gegn réttindum sínum kært slíkt brot til 

lögreglu eða höfðað dómsmál. Til að komast að niðurstöðu í slíku máli þarf að túlka 

mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar og meta mikilvægi þeirra hagsmuna sem undir 

eru, en sá samanburður ræður niðurstöðunni. Mannréttindaákvæði 71. og 73. gr. stjskr. 

skera sig úr varðandi hættu á þess háttar árekstrum en Hæstiréttur Íslands sagði í Hrd. 

2004, bls. 1553 (382/2003) að takmarkanir á tjáningarfrelsi samkvæmt 73. gr. beri að 

skýra þröngt, en í því máli voru hagsmunir þolanda á sviði friðhelgi einkalífs og 

verndaðir eftir því af 71. gr. stjskr.68 Einnig geta báðar greinarnar fallið undir hugtakið 

neikvæð réttindi en þau eru nátengd þeirri kenningu stjórnmálaheimspekinnar að ríkið 

skuli hafa sem minnst afskipti af borgurunum.69  

6.4. Hótunarbrot og tjáningarfrelsi  

Þegar mat er lagt á nauðsyn tjáningarfrelsis vegna hótunar samkvæmt 233. gr. er líklega 

minni ástæða til að velta fyrir sér samspili þeirra hagsmuna einstaklings að njóta 

friðhelgi einkalífs og nauðsynjar frjálsrar lýðræðislegrar umræðu um málefni sem varða 

almenning, eins og getur verið viðfangsefni dómara í málum um hatursorðræðu á 

grundvelli 233. gr. a. hgl. eða meiðyrðamálum samkvæmt 234. gr. hgl. Hótun getur 

verið refsilaus og nýtur sá sem hótar þá verndar tjáningarfrelsisákvæðis stjskr. en um 

leið og hótun inniheldur yfirlýsingu um að ætlun sé að fremja verknað, sem refsing er 

lögð við í lögum, og hún er til þess fallin að valda ótta, er stigið út fyrir þann 

verndarhjúp og inn á svið 233. gr. hgl.  

 Í íslenskum fræðiskrifum hefur ekki verið lögð áhersla á samband 233. gr. og 

tjáningarfrelsis enda virðist liggja beint við að mönnum eigi að vera auðvelt að tjá sig 

án þess að grípa þurfi til refsiverðrar hótunar. Einnig virðist umfjöllun fræðimanna ekki 

gera ráð fyrir gráu svæði með umdeildum lögfræðilegum álitaefnum líkt og í dómum 

vegna brota á hatursorðræðuákvæði hegningarlaga, sem kemur fram í 233. gr. a., enda 

gefur það ákvæði líklega meiri möguleika á túlkun vegna ólíks skilnings manna á 

 
68 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi. Bls. 49 
69 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi. Bls. 36 
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hugtökunum „hæðist að, rógber, smánar eða ógnar“, sem þar er að finna. Þó má hugsa 

sér tilvik þar sem tjáning manns, til dæmis hvar og hvernig hann handleikur skotvopn, 

gæti verið á þessu gráa svæði hótunarákvæðis 233. gr. Einnig gætu glæpamenn lært að 

fara að mörkum refsinæmis 233. gr. þegar þeir senda skilaboð sem eiga að vekja óhug, 

oft í þeim tilgangi að fá aðila til að greiða peningaskuld. Þeir gætu orðað skilaboð 

hversdagslega en þeim sem þau móttækju dyldist ekki tilgangurinn. Í slíku tilviki er 

mögulegt að láta reyna á ákæru fyrir brot á 233. gr. þegar skilaboð eru ekki talin 

efniviður til ákæru fyrir fjárkúgun samkvæmt 251. gr. hgl. 

6.4.1. Hryðjuverk og 233. gr. 

Til að leiða í ljós hvort tiltekinn verknaður er refsinæmur verður að rannsaka atvik máls 

og bera þau saman við eina eða fleiri verknaðarlýsingar í refsilögum, en refsinæmi er 

eitt meginskilyrði refsiábyrgðar. Verknaðarlýsingar hegningarlaganna samanstanda 

aðallega af hlutrænum efnisþáttum og á það einnig við um 100. gr. a., en hún inniheldur 

efnisþætti verknaðarlýsingar í hryðjuverkum.70 Vilji og hvatir geranda ráða miklu um 

refsiábyrgð og refsiákvörðun vegna afbrota.71 Til þess að geta greint á milli hryðjuverka 

og annarra alvarlegra brota þarf því að finna tilgang brotsins. Í 1. mgr. 100. gr. a. hgl. 

eru þau markmið sérgreind sem gerandi þarf að miða að til þess að verknaður hans falli 

undir refsiákvæði greinarinnar. 

 Yfirlýsingu um ofbeldisverk er til dæmis hægt að koma á framfæri í samtali þar 

sem viðmælandi túlkar ummælin ekki sem ógn við sig eða fólk nákomið sér, þar sem 

ókunnugur maður á að verða fyrir ofbeldinu. Móttakandi yfirlýsingarinnar gæti jafnvel 

verið fylgjandi því að fremja ofbeldisverkið. Þá er ákvæðið um hótun í XXV. kafla 

hegningarlaganna, sem fjallar um brot gegn friðhelgi einkalífs, og hlýtur að leika vafi 

á hvernig fari með hótun á borð við þessa enda vafamál hvort brotið sé gegn friðhelgi 

manna. Sá sem setur fram hótun af þessari gerð hefur ekki í hyggju að brjóta gegn 

friðhelgi neins og hefur því ekki ásetning til verksins og ekki er heimild til að refsa fyrir 

gáleysisbrot í 233. gr. sbr. 18. gr. hgl. Sá sem hótunin er sett fram við þekkir ekki 

tilætlaðan þolanda og finnur ekki til neinna afleiðinga hótunar sem tengja má við 

friðhelgisbrot, svo sem ótta eða röskunar. Síðan má hugsa sér að þriðji maðurinn, sem 

ofbeldið á að bitna á, hafi jafnmiklar líkur á að komast að efni munnlegs einkasamtals 

um sig og almennt má telja um ókunnuga menn – en þær líkur hljóta að vera mjög litlar. 

 
70 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 165 
71 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 33 
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Þarf þessi hótun ekki hvort tveggja að vera til þess fallin að valda ótta (en það er hún 

vissulega) og að vera brot gegn friðhelgi manns til að falla undir 233. gr.; og getur hún 

talist brot á 233. gr. ef nánast engar líkur eru á því að friðhelgi manna sé rofin? 

Þá er ekki ljóst hvernig færi með eftirfarandi dæmi (dæmi 1): 

 A upplýsir B um að hann ætli að koma fyrir sprengju í Reykjavík og 

granda fjölda manna. B er ekki milliliður sem á að bera skilaboðin 

áfram til þriðja aðila, heldur er hann fyrirhugaður viðtakandi 

skilaboðanna frá A. B og fjölskylda hans búa úti á landi og hefur B 

enga sérstaka ástæðu til að óttast áform A.72 

 

 Ef tjáningin í dæmi 1 er borin saman við verknaðarlýsingu 1. mgr. 100. gr. a.; 

sést að ekki nægir til refsinæmis samkvæmt 2. mgr. 100. gr. a. hgl., sem fjallar um 

hótun um hryðjuverk, að tjá hugsun sína, nema sú tjáning geti talist vera undirbúnings- 

eða framkvæmdarathöfn í hryðjuverki. Því til stuðnings má nefna Hrd. 1948:1 þar sem 

menn voru sakfelldir fyrir að áforma og framkvæma brennur í sameiningu. Í dómnum 

er tekið fram að vegna einnar brennunnar hafi ekki mátt sakfella fyrir tilraun til brennu 

vegna þess að aðilinn hafði ekkert gert til undirbúnings íkveikjunnar. Hótunin þarf 

einnig að vera gerð með ákveðið markmið í huga samkvæmt 1. mgr. 100. gr. a.: 

 að valda almenningi verulegum ótta eða þvinga með ólögmætum 

hætti íslensk eða erlend stjórnvöld eða alþjóðastofnun til að gera 

eitthvað eða láta eitthvað ógert eða í því skyni að veikja eða skaða 

stjórnskipun eða stjórnmálalegar, efnahagslegar eða þjóðfélagslegar 

undirstöður ríkis eða alþjóðastofnunar. 

 

 Þá eru hryðjuverk glæpur sem samfélaginu stendur einna mest ógn af. Þar eru á 

meðal alvarleg tjónsbrot svo sem manndráp, líkamsmeiðingar og eitranir, en einnig 

almannahættubrot, svo sem brenna og að valda almennum vatnsskorti. Þegar framin 

eru hryðjuverk verða afleiðingarnar oft mun verri en í dæmigerðum morðum eða 

líkamsárásum. Ástæðan er að fjöldi fólks getur orðið fyrir tjóni í hryðjuverkaárás, enda 

er sá jafnan tilgangur slíkrar árásar. Samkvæmt þessu hlýtur að vera rík ástæða til að 

koma í veg fyrir hryðjuverkaárásir.  

 Því vaknar spurningin hvort lögregluyfirvöld sem heyra samtal af þeirri gerð 

sem er í dæmi 1, til dæmis við hlerun símtals, geti ákært mann fyrir hótunarbrot gegn 
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233. gr. Hótun er almennt ekki talin uppfylla skilyrði þess að teljast verk í skilningi 

undirbúningsathafna og er því ekki hægt að nota hótun sem grundvöll ákæru fyrir 

tilraun til ofbeldisglæps eftir 20. gr. hgl.; t.d. ef reynt væri að ákæra eftir 211. gr., sem 

fjallar um manndráp, til að fara í kringum skilyrði 2. mgr. 100. gr. a. um tilgang hótunar.  

Það að hótun teljist ekki verk í þessum skilningi fær stuðning í Hrd. 1985, bls. 542, þar 

sem maður, sem ógnaði öðrum með því að draga upp hníf, var ákærður fyrir hótun 

samkvæmt 233. gr. en ekki fyrir tilraun til líkamsárásar.   

 Það sem mælir með því að 233. gr. nái yfir tilvikið í dæmi 1 er að hótunin er 

hótun um að fremja refsiverðan verknað, nánar til tekið að myrða fjölda manna og því 

til þess fallin að valda ótta. Telja verður jafnframt að hótanda geti ekki annað en verið 

ljóst að hann sé að tjá sig með hætti sem er til þess fallinn að valda ótta. Upplýsingar 

um skapgerð aðila og bakgrunn, til dæmis tengsl við öfgasamtök, myndu líklega vega 

þungt við ákvörðun um sekt eða sakleysi fyrir dómi ef til þess kæmi. Á móti kæmu 

sjónarmið um friðhelgi einkasamtala manna og einkalífs. Einnig verður ekki séð að 

brotið rjúfi friðhelgi neins því ekki er verið að hóta B. Samtalið á auk þess að fara leynt 

og A er ekki að reyna að vekja ótta hjá neinum. Telja verður að öryggisgæsluákvæði 

66. gr. hgl. nái yfir hótunina í dæmi 1 ef hún er ekki refsiverð samkvæmt 233. gr. Einnig 

má efast um að eftirlit lögreglu með þeim sem hefur í hyggju að fremja ofbeldisverk 

veiti almenningi nægilegt öryggi. Ástæður fyrir því eru m.a. að eftirlit sem stendur 24 

tíma á dag er gríðarlega mannaflafrekt og samkvæmt fv. yfirmanni í frönsku 

leyniþjónustunni þarf 18-20 manns til verksins á dag. Þá er ljóst að eftirlit verður að 

standa allan sólarhringinn til þess að tryggja að aðili geti ekki komið sér undan og farið 

í felur.73 

7. Samantekt 

Nokkrar spurningar hafa vaknað við gerð ritgerðarinnar, svo sem hvort eðlilegra væri 

að ákæra fyrir tilraun til hótunar í stað hótunar þegar tölvupóstar, eða hótunarbréf sem 

innihalda hótun, eru send í gegnum millilið og komast ekki til skila. Ástæðan er sú að 

ekki verður nein röskun á friðhelgi þolanda. Þetta fær stoð í því að skrifleg hótun er 

ekki talið fullframið hótunarbrot fyrr en hún kemur til vitundar þolanda. 

 
73 Financial Times. (2015). Paris attacks: Samy Amimour, the ‘nice guy’ who became a jihadi. Sótt 16. 

febrúar 2019 af https://www.ft.com/content/472cec90-8eb7-11e5-8be4-3506bf20cc2b 

https://www.ft.com/content/472cec90-8eb7-11e5-8be4-3506bf20cc2b
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 Leitað var að áhrifum 233. gr. á almennu hegningarlögin í heild og koma þau í 

ljós í umfjöllun um 73.; 106.; 108.; og 227. gr. a. Áhrifin eru bæði bein tilvísun til 

greinarinnar í lagatexta eins og í 73.; 108.; og 227. gr. a. en einnig vísar Hæstiréttur til 

233. gr. í Hrd. 2006, bls. 1514 (531/2005) og telur þar að verknaðarlýsing 233. gr. eigi 

einnig við um hótunarbrot gegn valdstjórninni, sem heyra undir 106. gr., en það virðist 

skerða vernd lögreglumanna miðað við texta 106. gr. 

 Ákveðið svar fékkst við skoðun á dómum í umfjöllun um brot gegn opinberum 

starfsmönnum samkvæmt 106. gr., en miðað við dómaframkvæmd er hótun gegn 

fjölskyldum lögreglumanna talin falla undir 106. gr. Þrátt fyrir það hefur stundum verið 

ákært fyrir brot gegn 233. gr. þegar fjölskyldu lögreglumanns er hótað. 

 Þá má nefna að í fræðilegri umfjöllun hefur verið talið að alvarleiki hótunar sé 

skilyrði þess að hún falli undir 233. gr. og jafnframt að hótun um minniháttar líkamsárás 

sé líklega ekki brot á 233. gr. því hótanirnar þurfi að vera grófar og alvarlegar hótanir.  

Hótun um að ætla að löðrunga einhvern er líklega ekki refsiverð samkvæmt 233. gr. 

þrátt fyrir að vera hótun um minniháttar líkamsárás. Markalínan sem sker á milli 

tjáningarfrelsis og hótunar samkvæmt 233. gr. gæti þá legið við setningu eins og „ég 

ætla að berja þig,“ sagðri af alvöru. Það er full ástæða til að óttast þau orð en algjörlega 

er óljóst fyrirfram hvort möguleg afleiðing slíkrar árásar heyrir undir 217. gr. eða 1. eða 

2. mgr. 218. gr. hgl., enda getur slíkt ráðist af tilviljun. Reyndar má sjá í kafla 4.5. að 

hótun um líkamlegt ofbeldi er ekki algilt skilyrði þess að hótun falli undir 233. gr. en í 

því tilviki er því hótað að valda manni opinberri skömm með birtingu efnis af 

kynferðislegum toga. 

 Þá hafa komið í ljós erfiðleikar sem dómarar standa frammi fyrir þegar þeir 

greina orðræðu manna og reyna að komast að niðurstöðu um hvort brotið hafi verið 

gegn 233. gr. Í dæmaskyni má nefna Hérd. Suðl. 7. mars 2017 (S-297/2016) en þar var 

maður ákærður fyrir eftirfarandi hótanir:  

A.      „ertu með ´dauðaósk??“ 

B.      „viltu að ég komi og gangi endanlega frá þér, helvítis fáviti?“ 

C.      „ÉG DREP ÞIG ÞEGAR ÉG SÉ ÞIG!!“ 

 Aðeins var sakfellt fyrir c-lið ákærunnar þar sem því er augljóslega lýst yfir að 

til standi að fremja alvarlegt brot gegn þolanda. Það verður þó að teljast heldur 

hjákátlegt að aðeins þurfi að setja morðhótun í spurningarform til þess að hótunin missi 
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refsinæmi sitt eins og í b-lið. Ef orðalagið „ég kem og geng endanlega frá þér, helvítis 

fáviti,“ hefði verið notað í stað orðalagsins í b-lið hefði, samkvæmt venjulegri 

dómaframkæmd, verið sakfellt fyrir þann lið ákærunnar. Þó sést í Hérd. Rvk. 20. júní 

2017 (S-350/2017) að ekki er nauðsynlegt að hótað sé beint svo sakfellt verði fyrir 

hótunarbrot, en þar var setningin „passaðu að ég stingi þig ekki,“ talin hótun í skilningi 

233. gr. Þá vaknaði spurningin hvort einhverjar aðstæður leyfi að maður hóti öðrum, 

t.d. í sjálfsvörn, eins og fjallað er um í kafla 3.2.2. 

 Í kafla 4.2. er fjallað um Hérd. Norðeyst. 7. ágúst 2018 (S-43/2018), þar sem 

karakter ákærðu var látinn fá mikið vægi þegar mat var lagt á saknæmi hótunar. Ákærða 

virtist einnig hafa haft ríka ástæðu til að reiðast. Mögulegt er því að allsgáð kona með 

hreina sakaskrá og ríka ástæðu til að reiðast sé að minnsta kosti látin njóta vafans þegar 

dæmt er í hótunarmáli þar sem hún er sakborningur. 

 Þá eru dómar fyrir hótunarbrot mjög vægir, jafnvel þegar hótað er með vopni, 

og algengt er að dómur vegna brots gegn 233. gr. sé eins til tveggja mánaða fangelsi, 

skilorðsbundið, ef ekki eru fyrri dómar sem hafa áhrif á refsingu eða afbrotið er rof á 

skilorði. Þá eru dæmdar miskabætur í venjulegu hótunarmáli 200.000 kr. en dómarar 

gera ekki kröfu um að sýnt sé fram á andlegar afleiðingar brotsins á þolanda.  

 Það er ófrávíkjanlegt skilyrði refsiverðrar hótunar að hótandi telji að tjáning 

hans verði tekin alvarlega af þeim sem hana heyrir og hún teljist ógnandi. Annað 

ófrávíkjanlegt skilyrði er vitnisburður annars en þolanda, eða sönnunargögn, um 

hótunina. Atriði sem auka líkur á sakfellingu eru fjöldi hótana og sakaferill geranda. Þá 

getur vitnisburður þolanda um hvort hann hafi tekið hótunina alvarlega haft áhrif á mat 

dómara.  

 Eftir stendur að hegningarlögin eru gömul og fræðiskrifin einsleit. Því hefur það 

verið á borði dómstóla að móta réttarvernd borgaranna vegna hótunarbrota. 
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Tilmæli ráðherranefndar Evrópuráðsins nr. R(97) 13 um ógnanir gagnvart vitnum 

(1997) 

Samningur Sameinuðu þjóðanna gegn fjölþjóðlegri, skipulagðri brotastarfsemi um að 

koma í veg fyrir, berjast gegn og refsa fyrir verslun með fólk, einkum konur og börn 

(Palermó-samningurinn) (2000) 

Palermó-bókunin (2000) 

Samningur Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali (2005) 

 

10. Dómaskrá 

Dómar Hæstaréttar 

Hrd. 1956, bls. 347 

Hrd. 1961, bls. 271 
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Hrd. 1975, bls. 415 

Hrd. 1985, bls. 542 

Hrd. 2000, bls. 1266 (43/2000) 

Hrd. 2004, bls. 1553 (382/2003) 

Hrd. 2005, bls. 236 (351/2004) 

Hrd. 2005, bls. 2464 (142/2005) 

Hrd. 2006, bls. 275 (283/2005) 

Hrd. 2006, bls. 1514 (531/2005) 

Hrd. 2006, bls. 3596 (152/2006) 

Hrd. 19. febrúar 2009 (551/2008) 

Hrd. 28. janúar 2010 (478/2009) 

Hrd. 3. nóvember 2011 (368/2011) 

Hrd. 4. október 2012 (610/2011) 

Hrd. 15. nóvember 2012 (118/2012) 

Hrd. 26. mars 2013 (698/2012) 

Hrd. 22. janúar 2015 (508/2014) 

Hrd. 15. september 2016 (508/2015) 

Hrd. 16. febrúar 2017 (593/2016) 

 

Héraðsdómar 

Hérd. Suðl. 20. nóvember 2006 (S-620/2006) 

Hérd. Reykn. 26. nóvember 2010 (S-553/2010) 

Hérd. Vestfj. 12. júní 2014 (S-11/2014) 

Hérd. Norðeyst. 13. nóvember 2015 (S-109/2015) 

Hérd. Norðvest. 17. mars 2016 (S-28/2015) 

Hérd. Norðeyst. 7. júní 2016 (S-30/2015) 

Hérd. Suðl. 7. nóvember 2016 (S-71/2016) 

Hérd. Suðl. 7. mars 2017 (S-297/2016) 

Hérd. Rvk. 17. mars 2017 (S-921/2016) 

Hérd. Suðl. 27. apríl 2017 (S-289/2016) 

Hérd. Rvk. 20. júní 2017 (S-350/2017) 

Hérd. Reykn. 19. janúar 2018 ( S-359/2017) 
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Hérd. Rvk. 15. febrúar 2018 (S-609/2017) 

Hérd. Austl. 19. febrúar 2018 (S-37/2017) 

Hérd. Norðeyst. 7. ágúst 2018 (S-43/2018) 

Hérd. Reykn. 27. september 2018 (S-115/2018) 

Hérd. Rvk. 20. nóvember 2018 (S-636/2018) 

Hérd. Rvk. 11. desember 2018 (S-680/2018)  

Hérd. Rvk. 14. mars 2019 (S-85/2019) 

Hérd. Rvk. 28. mars 2019 (S-86/2019) 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


