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Útdráttur 
Hvenær telst líkamsárás vera ofbeldi í nánu sambandi í skilningi 1. mgr. 218. gr. b 
almennra hegningarlaga nr. 19/1940?   
 
Mörkin milli líkamsárásar og heimilisofbeldis 
 
Tilefni og markmið ritgerðar þessar er einkum að bera kennsl á þá háttsemi sem fella má undir 
refsiákvæði 218. gr. b almennra hegningarlaga nr. 19/1940, sem fjallar um brot í nánu sambandi 
og heimilisofbeldi. Í því skyni að ná framangreindu markmiði er lagt upp með að draga fram 
mörkin á milli líkamsárásar í skilningi 1. mgr. 217. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 og 
heimilisofbeldis í skilningi fyrrnefndrar 218. gr. b almennra hegningarlaganna. Í ritgerð þessari 
er gerð nánari grein fyrir hugtakinu ofbeldi með sérstakri hliðsjón af skilgreiningu refsiréttar á 
hugtakinu og hinum ýmsu birtingarmyndum ofbeldis. Þróun löggjafar um líkamsmeiðingar og 
heimilisofbeldi verður rakin og aðdragandi lögfestingar sérrefsiákvæðis 218. gr. b almennra 
hegningarlaga nr. 19/1940 verður til sérstakrar umfjöllunar. Litið verður til Norðurlandanna og 
gerður samanburður á samsvarandi löggjöf en norsk refsilöggjöf var sérstaklega höfð til 
fyrirmyndar við lögfestingu á refsiákvæði um ofbeldi í nánu sambandi í íslenska refsilöggjöf. 
Að endingu verður fjallað sérstaklega um skilin á milli líkamsárásar í skilningi 1. mgr. 217. gr. 
almennra hegningarlaga og brots í nánu sambandi í skilningi 218. gr. b hegningarlaganna, með 
umfjöllun um nýlega dómaframkvæmd Landsréttar og Hæstaréttar.  
 
Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru á þá leið að skilyrði þess að fella háttsemi undir 1. mgr. 
218. gr. b hegningarlaganna séu að jafnaði þau að líkamlegar afleiðingar af háttseminni skuli 
samræmast inntaki 1. mgr. 217. gr. hegningarlaga en að auki þurfi háttsemin að hafa verið 
ítrekuð og endurtekin eða nógu alvarleg með tilliti til aðstæðna, sem og beint gegn nákomnum 
aðila. Mörkin á milli háttsemi líkamsárásar og heimilisofbeldis virðast alls ekki alltaf skýr og 
ljós eins og nýleg dómframkvæmd Hæstaréttar í málum nr. 42/2021 og nr. 47/2021 þar sem 
ósamræmi var á milli dómstiga um heimfærslu til refsiákvæða í þessu sambandi. Ætla má að 
eftir lögfestingu sérrefsiákvæðis um ofbeldi í nánum samböndum njóti þolendur 
heimilisofbeldis aukinnar réttar- og refsiverndar en þó þykir höfundi líklegt að dómstólar komi 
til með að móta ákvæðið nánar með frekari réttarframkvæmd þar sem mörkin á milli 
líkamsárásar og heimilisofbeldis séu tæplega nógu skýr.  
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Abstract 
When is physical assault considered to be domestic violence within the meaning of Article 

218 (b) of the Icelandic Penal Code no. 19/1940?  
 
The line between physical assault and domestic violence 
 
The main objective and purpose of this thesis is to identify the conduct that can be covered by 
the special penal provisions of Article 218. (b) of the Icelandic Penal Code No. 19/1940, which 
deals with domestic violence between intimate partners. In order to achieve the aforementioned 
objective, it is proposed to draw the line between physical assault within the meaning of the 
first paragraph of Article 217 of the Icelandic Penal Code No. 19/1940 and domestic violence 
within the meaning of the aforementioned Article 218. (b) of the Icelandic Penal Code. In this 
thesis, the concept of violence will be explained in more detail, with special reference to the 
definition of criminal law in the term and the various manifestations of violence. The 
development of legislation on bodily harm and domestic violence will be traced and the 
background to the enactment of the special penalty provision in Article 218. (b) of the Icelandic 
Penal Code No. 19/1940 will be subject to special consideration. The Nordic countries will be 
looked at and a comparison made of similar legislation, but Norwegian criminal law was 
specifically modeled on the enactment of special penal provisions on intimate partner violence 
and domestic violence in Icelandic criminal law. Finally, the distinction between physical 
assault within the meaning of the first paragraph will be discussed separately. Article 217 of 
the Icelandic Penal Code and violence between intimate partners or domestic violence within 
the meaning of the first paragraph of Article 218 (b) of the Penal Code, with a discussion of 
the recent case law of the National Court and the Supreme Court. 
 
The main conclusions of the thesis are that the conditions for including conduct under the first 
paragraph. Article 218 (b) of the Penal Code, it is generally the case that the physical 
consequences of the conduct shall be in accordance with the content of the first paragraph of 
Article 217 of the Penal Code, but in addition the conduct must have been repeated or serious 
enough in view of the circumstances, as well as directed against an intimate partner. The 
boundaries between physical assault and domestic violence do not always seem as clear and as 
the recent Supreme Court rulings show in cases No. 42/2021 and 47/2021, where there was an 
inconsistency between courts regarding the imposition of penal provisions in this regard. It can 
be assumed that after the enactment of a special penalty provision on intimate partner violence, 
victims of domestic violence enjoy increased legal and criminal protection, but the author 
considers it likely that courts will shape the provision further with further legal practice as the 
boundaries between physical assault and domestic violence are narrow as they appear today.  
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1 Inngangur 
Heimilisofbeldi eða ofbeldi í nánu sambandi hefur reynst allþekkt samfélagsmein frá 

ómunatíð.1 Hugtakið heimilisofbeldi2 hefur þó ekki endilega alltaf haft sömu merkingu í huga 

fólks en enga sérgreinda skilgreiningu á hugtakinu heimilisofbeldi hefur verið að finna í 

íslenskum lögum fram til þessa. 3  Með lögum nr. 23/2016 um breytingu á almennum 

hegningarlögum nr. 19/194 4  voru gerðar ýmsar breytingar á ákvæðum almennra 

hegningarlaga sérstaklega í því skyni að unnt væri að fullgilda samning Evrópuráðsins um 

forvarnir gegn ofbeldi gegn konum og heimilisofbeldi en samningur þessi hefur jafnan gengið 

undir nafninu Istanbúlsamningurinn. 5  Breytingarlög nr. 23/2016 mæltu fyrir því að einn 

liðurinn í því að mæta markmiðum Istanbúlssamningsins væri að lögfesta sérrefsiákvæði sem 

fjallaði um heimilisofbeldi og brot í nánum samböndum og fór svo að nýtt refsiákvæði 218. gr. 

b almennra hegningarlaga nr. 19/1940 um brot í nánu sambandi var lögfest og innleitt í almenn 

hegningarlög nr. 19/19406 þann 18. mars 2016 með gildistöku breytingarlaga nr. 23/2016. 

Fram að lögfestingu ákvæðis 218. gr. b hegningarlaga hafði inntak hugtaksins heimilisofbeldi 

ekki hlotið fastmótaða lagalega skilgreiningu en orðanotkun á hugtakinu heimilisofbeldi getur 

verið villandi þar sem ofbeldið er ekki bundið við heimilið sem brotavettvang heldur er fremur 

lögð áhersla á þau nánu tengsl sem kunna að vera á milli brotaþola og gerenda í 

ofbeldismálum.7 Þá eru skilin milli ofbeldis og heimilisofbeldis alls ekki alltaf skýr þrátt fyrir 

 
 
 
 
 
 
1 Ingólfur V. Gíslason, Ofbeldi í nánum samböndum. Orsakir, afleiðing, úrræði (Félags- og 
tryggingamálaráðuneytið 2008) 23 -25. 
2  Á undanförnum árum hefur mátt greina tilhneigingu fyrir því að leggja hugtakið heimilisofbeldi og 
orðasambandið ofbeldi í nánu sambandi að jöfnu í lagalegri umfjöllun og mun höfundur gera slíkt hið sama við í 
ritgerð þessari. 
3 Svala Ísfeld Ólafsdóttir, „ Ákvæði hegningarlaga um ofbeldi í nánum samböndum“ (Tímarit lögfræðinga 2017) 
104-105. 
4 Hér eftir í ritgerð þessari verður fjallað um lög nr. 23/2016 um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 
19/1940, með síðari breytingum (Samningur Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi gegn konum og 
heimilisofbeldi) sem „breytingarlög nr. 23/2016“.  
5 Hér eftir í ritgerð þessari verður fjallað um Samning Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi gegn 
konum og heimilisofbeldi sem „Istanbúlsamninginn“.  
6 Hér eftir í ritgerð þessari verður fjallað um almenn hegningarlög nr. 19/1940 ýmist sem „hegningarlögin“ eða 
„hgl.“.  
7 Svala Ísfeld Ólafsdóttir, „ Ákvæði hegningarlaga um ofbeldi í nánum samböndum“ (Tímarit lögfræðinga 2017) 
105.  
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að búið sé að lögfesta sérstakt refsiákvæði sem ætlað er að taka til allra mála er varða ofbeldi í 

nánum samböndum.  

 

Ef litið er til dómaframkvæmdar Hæstarétttar og Landsréttar, þar sem fjallað hefur verið um 

líkamsárás sem ofbeldi í nánum samböndum, má sjá að í allnokkrum tilvikum gætir ósamræmis 

á milli dómstiga um heimfærslu tiltekinnar ofbeldisháttsemi til refsiákvæða. Höfundur 

ritgerðarinnar sá því tilefni til að skýra nánar þá háttsemi sem fella má undir heimilisofbeldi og 

ofbeldi í nánu sambandi í skilningi hegningarlaga en í því skyni að ná framangreindu markmiði 

verður leitast við að draga fram mörkin á milli líkamsárásar í skilningi 1. mgr. 217. gr. almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940 og brots í nánu sambandi í skilningi fyrrnefndrar 218. gr. b 

hegningarlaganna. 

1.1 Uppbygging og efnistök  
 
Markmið þessarar meistararitgerðar er einkum að greina frá því hvenær háttsemi og 

verknaðarlýsing líkamsárásar getur talist brot í nánu sambandi í skilningi almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940.  Fjallað verður um líkamsárás og ofbeldi í nánu sambandi með 

fræðilegum hætti með sérstöku tilliti til dómaframkvæmdar Landsréttar og Hæstaréttar, 

lögskýringargagna og þróun löggjafar á viðkomandi sviði. Þá verður gerður samanburður við 

samsvarandi löggjöf á Norðurlöndunum.  

 

Á eftir inngangskafla verður umfjöllun í öðrum kafla vikið að helstu birtingarmyndum ofbeldis, 

með hliðsjón af lögskýringargögnum, fræðiritum og réttarheimildum á viðkomandi sviði.  

 

Í þriðja kafla verður leitast við að bera kennsl á refsinæmi og verknaðarlýsingu 

líkamsárásaákvæða almennra hegningarlaga nr. 19/1940 í því skyni að unnt sé að aðgreina 

ákvæðin síðar frá einkennum ákvæðis 218. gr. b hegningarlaga um brot í nánu sambandi.  

 

Í fjórða kafla er fjallað sérstaklega um heimilisofbeldi sem ofbeldi í nánu sambandi og hvernig 

það birtist í núgildandi íslenskri löggjöf. Rakin verður þróun löggjafar á þessu sviði og 

aðdragandi að lögfestingu sérákvæðis 218. gr. b hegningarlaganna dreginn fram.  

 

Í fimmta kafla er gerður samanburður á refsilöggjöf er varðar ofbeldi í nánu sambandi við 

Norðurlöndin, einkum Svíþjóð og Noreg.  
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Umfjöllun í sjötta kafla er svo ætlað að draga fram mörkin og skilin milli líkamsárásar í 

skilningi 1. mgr. 217. gr. hegningarlaga og brots í nánu sambandi í skilningi 1. mgr. 218. gr. b 

hegningarlaganna. Tæpt verður dómaframkvæmd Landsréttar og Hæstaréttar eftir lögfestingu 

ákvæðis 218. gr. b hegningarlaga árið 2016 og fram að árinu 2022, þegar ritgerð þessi er 

skrifuð.  

 

Að endingu eru settar fram helstu niðurstöður og lokaorð höfundar en farið er þar nánar yfir 

samantekt úr öllum köflum og umfjöllunarefni ritgerðarinnar.   
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2 Almennt um ofbeldi  
 
Það mætti eflaust segja að ofbeldi, í flestum sínum birtingarmyndum, hafi verið fylgifé 

mannskeppnunar frá fyrstu tíð og samfélög manna hafi glímt við afleiðingar ofbeldis með 

einum eða öðrum hætti í gegnum aldirnar.8 Skilgreining hugtaksins ofbeldi í töluðu máli á 

íslensku hefur gjarnan verið á þá leið að ofbeldi sé valdbeiting eða ofríki og þannig skilið að 

menn sem beiti aðra menn valdi eða ofríki séu þá að beita aðra menn ofbeldi. Ætla mætti þó að 

svo einföld skilgreining á hugtakinu ofbeldi fullnægji ekki þeirri víðtæku merkingu sem ofbeldi 

kann að hafa fyrir almenningi í nútímasamfélagi en margir túlka ofbeldi sem einhvers konar 

athafnir manna sem valda öðrum líkamstjóni, skaða, sársauka eða öðrum miska. 9 Í vestrænum 

samfélögum nútímans má almennt finna sérstök lagaákvæði, og þá einkum í refsilöggjöf, sem 

fjalla sérstaklega um ofbeldi milli manna, en alla jafna virðist ríkja samfélagssátt þar um að 

ofbeldi skuli ekki liðið og löggjafanum sé því ætlað að sporna við ofbeldi með refsilögum, ef 

marka má þau þungu viðurlög sem liggja við refsiverðu ofbeldi að lögum. 10 Það er þó ekki 

svo einfalt að halda því fram að almennt og allsherjar bann við ofbeldi geti reynst afgerandi 

vörn og réttarvernd manna gegn því að verða fyrir ofbeldi á lífsleiðinni því menn hafa í gegnum 

tíðina haft uppi alls kyns málsástæður í því skyni að réttlæta ofbeldishegðun en mætti þar nefna 

t.d. ofbeldi í nafni trúarbragða, ofbeldi sem afleiðingu stríðsátaka, ofbeldi sem sjálfsvörn og 

ofbeldi í pólitískum tilgangi, svo eitthvað sé nefnt. Einhverjir myndu jafnvel ganga svo langt 

að fullyrða að ofbeldi í formi ofríkis væri óhjákvæmileg niðurstaða við framþróun eða 

breytingar innan samfélagsins þegar tilteknir samfélagshópar eða einstaklingar þurfa að lúta 

undan yfirburðum annars samfélagshóps eða einstaklings sem sækist eftir drottnunarvaldi.11 

Horfa verður því til þess að hugtakið ofbeldi kann að hafa nokkuð víðtæka og breytilega 

skilgreiningu í huga almennings og sitt sýnist kannski hverjum um það hvaða háttsemi falli í 

raun undir skilgreiningu á hugtakinu ofbeldi. Það liggur því í hlutarins eðli að ef löggjafanum 

er ætlað að sporna við ofbeldi milli manna að þá verði löggjafinn að skilgreina refsivert ofbeldi 

 
 
 
 
 
 
8 Erla Kolbrún Svavarsdóttir, Ofbeldi, marbreytileg birtingarmynd (Háskólaútgáfan 2010) 7. 
9 Garðar Gíslason, Ofbeldi (Karlanefnd jafnréttisráðs 1995) 10-12. 
10 Dómsmálaráðherra, Þorsteinn Pálsson, „Skýrsla dómsmálaráðherra um meðferð heimilisofbeldismála hjá 
lögreglu“ (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 1997) <http://www.althingi.is/altext/122/s/1383.html> skoðað 12. 
nóvember 2021 
11 Ingólfur V. Gíslason, Ofbeldi í nánum samböndum. Orsakir, afleiðing, úrræði (Félags- og 
tryggingamálaráðuneytið 2008) 23 -25.  
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sérstaklega og nánar í lögum svo mönnum geti verið það skýrt og ljóst hvaða háttsemi þeirra 

kunni að falla undir refsiverðan ofbeldisverknað. Verður nú vikið að almennri umfjöllun um 

þær tegundir ofbeldis, sem skilgreindar hafa verið sérstaklega í tengslum við heimilisofbeldi, í 

því skyni að unnt sé að aðgreina með skýrari hætti hvar mörkin liggja á milli annars vegar 

líkamsárásar og svo hins vegar heimilisofbeldis sem brots í nánu sambandi í skilningi 

hegningarlaga. Það athugast að hér er ekki um tæmandi umfjöllun á öllum tegundum ofbeldis 

að ræða heldur afmarkast umfjöllunin í kaflanum sérstaklega við ofbeldi í tengslum við 

lagalega skilgreiningu líkamsárásar og heimilisofbeldis.  

2.1 Líkamlegt ofbeldi  
Ein skýrasta og kannski hvað mest áberandi birtingarmynd ofbeldis er líkamlegt ofbeldi en er 

þá einkum verið að vísa til þeirrar háttsemi þegar maður veldur öðrum manni líkamstjóni með 

líkamsmeiðingum, barsmíðum eða líkamsárás.12 Eins og að framan greinir hefur verið nokkuð 

hart tekið á líkamlegu ofbeldi eða ólögmætum líkamsmeiðingum í elstu lögum en íslensk 

refsilög höfðu áfram að geyma ákvæði sem fjölluðu um líkamsmeiðingar og líkamlegt ofbeldi 

allt frá tímum Grágásar og fram til dagsins í dag en viðurlögin við slíkum brotum tóku 

breytingum í takt við tíðaranda og má segja að refsingar fyrir ofbeldisbrot t.d. á 20. öld hafi 

verið orðnar nokkuð vægari en þær voru á þjóðveldisöld. Almenn hegingarlög nr. 19/1940 eru 

núgildandi refsilög íslendinga og fjallað er um líkamsmeiðingar í XXIII. kafla hegningarlaga 

um manndráp og líkamsmeiðingar en ýmis refsiákvæði eru þannig að ekki er hirt sérstaklega 

um að lýsa verknaðaraðferðinni við einstaka ákvæði en heldur er látið duga lýsing á 

verknaðinum sjálfum almennt oft með sérstakri áherslu á verknaðarafleiðinguna. Þannig fjallar 

ákvæði 217. gr. hegningarlaga um líkamsmeiðingar og efni ákvæðisins lýsir verknaðinum og 

hugtakinu líkamsárás en 218. gr. hegningarlaga fjallar um líkamsmeiðingar en með sérstakri 

áherslu á afleiðinguna og þá sem sérstaklega hættulega líkamsárás, sbr. 2. mgr. ákvæðisins.13  

Í báðum þessum framangreindu refsiákvæðum er fjallað einungis um persónulegt ofbeldi en 

sjá má að viðurlög ákvæðanna taka mið af því að metið verði í hverju tilviki fyrir sig hversu 

hættuleg aðferð var notuð og hver afleiðingin var. Nánar er fjallað um líkamsmeiðingarákvæði 

í íslenskri refsilöggjöf í þriðja kafla ritgerðarinnar hér á eftir.   

 
 
 
 
 
 
12 Ármann Snævarr, Þættir úr refsirrétti I (Bóksala stúdenta 1979) 3-5.  
13 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (Háskólaútgáfan 1999) 64-65.  
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2.2 Andlegt ofbeldi  
Eins og greinir frá í kaflanum hér á undan að þá er líkamlegt ofbeldi ein skýrasta og hvað mest 

áberandi birtingarmynd ofbeldis. Það sem skilgreint hefur verið sem andlegt ofbeldi kann hins 

vegar að reynast mönnum erfiðara að ná utan um með afmarkandi hætti en birtingarmynd 

andlegs ofbeldis er í eðli sínu ekki jafn afgerandi og skýr ef borið er saman við líkamlegt ofbeldi 

sem birtist bersýnilega fyrir augum. 14  Í einföldu máli mætti lýsa andlegu ofbeldi sem 

niðurlægjandi hegðun manns í garð annarra sem hefur það að sérstöku markmiði að stjórna eða 

stýra viðkomandi manneskju með andlegum árásum og andlegri valdbeitingu. 15 Með slíkri 

ofbeldishegðun getur einstaklingur sem gerandi brotið niður sjálfsmynd og sjálfsöryggi 

þolandans og náð fram eins konar yfirráðum og stjórn yfir þolanda sínum. Einkenni andlegs 

ofbeldis eru þannig alls ekki alltaf augljós og erfitt getur reynst að bera kennsl og sönnur á 

andlegt ofbeldi enda það oft falið í nánu og tilfinningalegu sambandi milli einstaklinga eða 

hópa. Það sem einkennir oft andlegt ofbeldi er kerfisbundin hegðun sem beinist frá geranda 

gegn tilteknum þolanda, oft í formi niðurlægjandi athugasemda, gagnrýni, ógnar, hótunar, 

svívirðinga, lítillækkunnar o.fl., allt sem er til þess fallið að valda þolandanum andlegri 

vanlíðan, óöryggi, kvíða og undirgefni. Þannig getur gerandi kerfisbundið náð stjórn yfir 

þolandanum og þvingað fram vilja sínum, með andlegri nauðung, jafnvel án þess þó að 

þolandinn sýni einhver sýnileg eða líkamleg einkenni þess að brotið hafi verið á honum. Þannig 

getur andlegt ofbeldi oft verið lykilþáttur í margþættum ofbeldisverknaði og oft leiðir andlegt 

ofbeldi til líkamlegs ofbeldis en þolandi sem beittur hefur verið andlegu ofbeldi er síðri til að 

sporna við líkamlegu ofbeldi af hendi geranda síns þar sem andlegt ofbeldi hefur gjarnan þá 

afleiðingu að brjóta niður sjálfstraust, viljastyrk og sjálfstæði þess sem verður fyrir ofbeldinu.16 

Þolendur andlegs ofbeldis eru þá einnig síðri til að tilkynna um að þeir séu beittir ofbeldi eða 

ranglæti enda átta þeir sig oft ekki á því sjálfir eða hafa ekki styrk, vitund eða þor til að leita 

réttar síns.17 Réttarvernd fyrir þolendur andlegs ofbeldis í framangreindum skilningi er því 

nokkuð takmörkuð ef borin er saman við réttarvernd fyrir þolendur líkamlegs ofbeldis, einkum 

 
 
 
 
 
 
14 Garðar Gíslason, Ofbeldi (Karlanefnd jafnréttisráðs 1995) 11. 
15  Ingólfur V. Gíslason, Ofbeldi í nánum samböndum. Orsakir, afleiðing, úrræði (Félags- og 
tryggingamálaráðuneytið 2008) 19. 
16 Alþt. 2015 – 2016, A-deild - Þskj 547  —  401. mál. greinargerð með stjórnarfrumvarpi til laga nr. 23/2016 um 
breytingu á almennum hegningarlögum nr. 19/1940, með síðari breytingum. Athugasemdir og skýringar við 4. gr. 
17 Svala Ísfeld Ólafsdóttir, „ Ákvæði hegningarlaga um ofbeldi í nánum samböndum“ (Tímarit lögfræðinga 2017) 
89.  
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sökum þess hve snúið getur reynst að færa sönnur á tiltekna refsiverða andlega hegðun.  Vert 

er að geta þess að hér fjallað er um andlegt ofbeldi í 218. gr. b hegningarlaga um brot í nánu 

sambandi og í 233. gr. b hegningarlaganna sem fjallar um stórfelldar ærumeiðingar í nánu 

sambandi.18  Nánari umfjöllun um refsinæmi andlegs ofbeldis er að finna síðar í fjórða kafla 

ritgerðinnar. 

2.3 Kynferðislegt ofbeldi 
Ein alvarleg birtingarmynd ofbeldis er þegar ofbeldi er beitt gegn kynfrelsi fólks sem lýsir sér 

þá til dæmis í ofríki eða valdbeitingu gerenda sem hefur áhrif á athafnafrelsi þolanda í kynlífi.19  

Þess konar ofbeldi myndi falla undir skilgreiningu kynferðislegs ofbeldis. Kynferðislegt 

ofbeldi hefur fylgt manninum frá ómunatíð en á síðustu árum og áratugum hafa farið fram 

sérstakar rannsóknir á Íslandi sem hafa sýnt fram á það hvernig kynferðisofbeldi hefur bitnað 

sérstaklega á konum og börnum. Í þessu sambandi mætti nefna rannsóknir um fjallað hafa 

sérstaklega um nauðgun og þá meðferð nauðgunarmála í refsivörslukerfinu. Þessar sömu 

rannsóknir hafa leitt af sér þróun í löggjöf er fjallar um kynferðislegt ofbeldi og ýmsar 

breytingar hafa verið gerðar á íslenskri hegningarlöggjöf sem hafa þá miðað að því að auka 

refsivernd kvenna og barna gegn kynferðislegu ofbeldi og vernda kynfrelsi fólks. 20  Þau 

lagaákvæði sem fjalla um kynferðislegt ofbeldi og kynferðisbrot er að finna í XXII. kafla 

almennra hegingarlaga nr. 19/1940, með síðari breytingum, sem jafnan er kallaður 

kynferðisbrotakaflinn, en lagaákvæðunum í kaflanum má almennt skipta upp í fjóra flokka, í 

samræmi við þá hagsmuni sem hverju lagaákvæði kaflans er ætlað að vernda. Í fyrsta flokknum 

eru nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, en það eru ákvæði hegningarlaganna frá 194. 

til  199. Flokkur númer tvö fjallar sérstaklega um kynferðisbrot gegn börnum en 

hegningarlagaákvæði frá 200. til 202. fjalla um kynferðisbrot gegn börnum. Þriðji flokkurinn 

fjallar sérstaklega um vændi, sem fjallað er um í 206. gr. hegningarlaganna en í fjórða flokknum 

eru svo lagaákvæði sem fjalla um klám og blyðgunarsemi fólks, sbr. 209. og 210 gr. almennra 

hegningarlaga. 21  Ein þekktasta birtingarmynd kynferðislegs ofbeldis er nauðgun, sem er 

 
 
 
 
 
 
18 Svala Ísfeld Ólafsdóttir, „ Ákvæði hegningarlaga um ofbeldi í nánum samböndum“ (Tímarit lögfræðinga 2017) 
90-91.  
19 Ragnheiður Bragadóttir, Kynferðisbrot (Lagastofnun Háskóla Íslands 2006) 9.  
20 Alþt. 2006 -2007, A-deild Þskj. 20 – 20. mál. Athugasemdir við frumvarp til laga um breytingu á almennum 
hegningarlögum, nr. 19/1940 12. Febrúar 1940 (kynferðisbrot).  
21 Ragnheiður Bragadóttir, Kynferðisbrot (Lagastofnun Háskóla Íslands 2006) 10-11.  
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refsiverð háttsemi að viðurlögðu allt að 16 ára fangelsi, en nauðgunarákvæði 194. gr. almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940, með síðari breytingum, hljóðar svo;22 

 

1.mgr. Hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við mann án samþykkis hans 
gerist sekur um nauðgun og skal sæta fangelsi ekki skemur en 1 ár og allt að 16 árum. 
Samþykki telst liggja fyrir ef það er tjáð af frjálsum vilja. Samþykki telst ekki liggja fyrir 
ef beitt er ofbeldi, hótunum eða annars konar ólögmætri nauðung. Til ofbeldis telst svipting 
sjálfræðis með innilokun, lyfjum eða öðrum sambærilegum hætti. 

 
2. mgr. Það telst einnig nauðgun og varðar sömu refsingu og mælt er fyrir um í 1. mgr. að 
beita blekkingum eða notfæra sér villu viðkomandi um aðstæður eða að notfæra sér 
geðsjúkdóm eða aðra andlega fötlun manns til þess að hafa við hann samræði eða önnur 
kynferðismök, eða þannig er ástatt um hann að öðru leyti að hann getur ekki spornað við 
verknaðinum eða skilið þýðingu hans.23 

 
Í framangreindu refsiákvæði má marka viðmót og afstöðu löggjafans, sem og tíðaranda 

samfélagsins, hvað varðar alvarlegt kynferðislegt ofbeldi á borð við nauðgun. Þá er vert að 

horfa til þess að í 1. og 2. mgr. nauðgunarákvæðisins má greina refsivert andlegt ofbeldi eins 

og fjallað var aðeins um í kafla 2.2. hér að framan en eins og þar segir að þá kann andlegt 

ofbeldi að gegna hlutverki sem lykilþáttur í annars konar ofbeldi og þá t.d. í formi blekkingar, 

hótunar, misneytingar eða nauðungar til að ná fram kynferðismökum. 

 

Kynferðislegt ofbeldi hefur í víðtækari merkingu og skilgreiningu verið sagt ná utan um þá 

háttsemi eða hegðun manna sem brýtur gegn sjálfsákvörðunarrétti og kynfrelsi fólks. 24 

Skaðlegar afleiðingar af kynferðislegu ofbeldi fyrir þolendur geta verið alvarlegar en þær eru 

ekki alltaf sýnilegar og oft koma afleiðingar eða einkenni ofbeldisins ekki fram að fullu fyrr en 

löngu eftir að brotið var á þolandanum. Ýmis konar áreiti af kynferðislegum toga getur fallið 

undir kynferðislegt ofbeldi og óviðeigandi kynferðisleg hegðun í garð fólks kann að særa 

 
 
 
 
 
 
22 Lagaákvæði 194. gr. hgl. hefur verið breytt og rýmkað á síðustu árum með lögum nr. 61/2007 og svo lögum nr. 
16/2018, um breytingu á kynferðisbrotakafla almennra hegningarlaga nr. 10/1940.  
23 Alþt. 2006 -2007, A-deild, Þskj. 20 – 20. mál. Athugasemdir við frumvarp til laga um breytingu á almennum 
hegningarlögum, nr. 19 12. Febrúar 1940 (kynferðisbrot). 
24 María Rún Bjarnadóttir,  „Kynferðisleg friðhelgi, Greinargerð til stýrihóps um heildstæðar úrbætur að því er 
varðar kynferðislegt ofbeldi.“(Forsætisráðuneytið 2020)  <https://www.stjornarradid.is/library/04-
Raduneytin/ForsAetisraduneytid/Kynfer%C3%B0islegFri%C3%B0helgi_MRB.pdf> Skoðað 22. febrúar 2022 



 
 

9 

blyðgunarsemiskennd þeirra en slík háttsemi getur jafnframt verið refsiverð að lögum. 25 

Kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum er þekkt samfélagslegt mein en refsivernd barna í 

kynferðisbrotamálum hefur aukist töluvert undanfarin ár með tilkomu nýrra refsiákvæða í 

hegningarlöggjöfinni.26 Jaðarsettir hópar í samfélaginu eiga aukna hættu á að verða fórnarlömb 

kynferðislegs ofbeldis sem getur lýst sér í kynlífsþrælkun, vændi og ýmis konar misneytingu 

en í þessu sambandi má nefna fólk með vímuefnavanda og félagslega erfiðleika. 27 

 

Nær ótækt er að fjalla um heimilisofbeldi án þess að fjalla um kynferðislegt ofbeldi að því virtu 

að kynferðislegt ofbeldi og kynferðisbrot fela iðulega í sér ofbeldi í nánu sambandi sem við 

leggjum að jöfnu við heimilisofbeldi.  Í ritgerð þessari afmarkast umfjöllun höfundar 

sérstaklega við líkamlegt ofbeldi eða líkamsmeiðingar í nánu sambandi og er því öll fræðileg 

umfjöllun um kynferðisbrot og kynferðislegt ofbeldi takmörkuð við framangreinda afmörkun.  

2.4 Fjárhagslegt ofbeldi 
Ofbeldi er eins og að framan greinir almennt í formi ofríkis og því gjarnan beitt í því skyni að 

ná yfirburðum og stjórn yfir þolanda ofbeldisins. Ein leið til þess að stjórna öðrum 

einstaklingum með ofbeldi er með efnahagslegri og fjárhagslegri stjórnun og ofríki. Má þannig 

þvinga fram markmið gerandans með því að svipta þolanda fjárhagslegum burðum hans og 

getu. Gerandi í slíku ofbeldissambandi getur til að mynda takmarkað aflagetu eða fjárhagsstöðu 

þolandans í því skyni að grafa undan sjálfstæði hans. Þannig geta gerendur einangrað þolendur 

sína frá utanaðkomandi aðstoð og beitt þá áfram frekara ofbeldi og nauðung en fjárhagslegt 

ofbeldi er nú orðið þekkt fyrirbæri af hendi maka í ofbeldissambandi.28  

2.5 Stafrænt ofbeldi 
Með aukinni notkun á tölvum, stafrænum búnaði og samfélagsmiðlum internetsins hefur ný 

tegund ofbeldis fengið skilgreininguna stafrænt ofbeldi. Stóraukið aðgengi að 

persónuupplýsingum og miðlun á viðkvæmum gögnum í gegnum stafræna miðla getur gert 

 
 
 
 
 
 
25  Ingólfur V. Gíslason, Ofbeldi í nánum samböndum. Orsakir, afleiðing, úrræði (Félags- og 
tryggingamálaráðuneytið 2008) 20. 
26 Alþt. 2015 – 2016, A-deild - Þskj 547  —  401. Mál. greinargerð með stjórnarfrumvarpi til laga nr. 23/2016 um 
breytingu á almennum hegningarlögum nr. 19/1940, með síðari breytingum. Athugasemdir og skýringar við 4. gr. 
27 Skýrsla nauðgunarmálanefndar, (dómsmálaráðuneytið 1989) 
28  Ingólfur V. Gíslason, Ofbeldi í nánum samböndum. Orsakir, afleiðing, úrræði (Félags- og 
tryggingamálaráðuneytið 2008) 21. 
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fólk berskjaldað fyrir ýmis konar árásum í gegnum þessa sömu stafrænu miðla. Fjölmörg dæmi 

eru til um að fólk sé beitt hótunum og aðdróttunum í gegnum samfélagsmiðla. Önnur dæmi um 

stafrænt ofbeldi eru fjárkúganir með hótunum um dreifingu á viðkvæmum trúnaðargögnum á 

borð við persónulegt myndefni. Kynferðislegt ofbeldi getur jafnframt birst í gegnum stafrænt 

ofbeldi en eitt þekkt form af því er svo kallað hefndarklám þar sem kynferðsilegu myndefni er 

dreift á netinu gegn vilja og samþykki þolanda. Auðkennisþjófnaður er svo annað þekkt dæmi 

um stafrænt ofbeldi í dag þar sem upplýsingum og auðkenni einstaklinga er í raun stolið og 

þær upplýsingar og auðkenni notað í auðgunarskyni í þágu gerandans á kostnað þolandans. 

Stafrænt ofbeldi getur verið sérlega erfitt viðureignar og refsivernd takmörkuð fyrir þolendur 

þar sem erfitt getur reynst að ná til gerenda í víðamiklum heimi internetsins og stafrænna 

miðla.29 

3 Ofbeldi sem líkamsárás í lögum 
 
Mörkin milli líkamsárásar og ofbeldis í nánu sambandi eru til sérstakrar umfjöllunar í ritgerð 

þessari. Mikilvægur þáttur í að draga fram skilin þarna á milli er að skilgreina nánar hvort 

réttarhugtakið fyrir sig. Verður umfjöllun nú vikið að lagaákvæðum er fjalla um 

líkamsmeiðingar í íslenskri refsilöggjöf í því skyni að skilgreina nánar einkenni og skilyrði 

líkamsárásar í lögum en í kafla 4 hér á eftir er svo umfjöllun vikið sérstaklega að ofbeldi í nánu 

sambandi til nánari skilgreiningar á því orðasambandi og réttarhugtaki.  

3.1 Eldri lög og þróun löggjafar um líkamsmeiðingar á Íslandi 
 
Finna má sérstök ákvæði um líkamsmeiðingar í elstu lagabálkum okkar íslendinga en til að 

mynda voru sérstök ákvæði er fjölluðu um líkamlegt ofbeldi og líkamsmeiðingar í Grágás, 

lagasafni íslendinga frá þjóðveldisöld, en í Vígslóða, sem talin er vera fyrsta lagaskráin sem 

rituð var á íslensku, má segja að líkamsmeiðingum sé skipt í þrjá flokka, sem nefndir voru 

frumhlaup, drep og sár.30 Frumhlaup var þá vægasta form af líkamsmeiðingum og sár þá það 

alvarlegasta en þarna var annars vegar horft til verknaðaraðferðarinnar sem notuð var við 

 
 
 
 
 
 
29 Kvennaathvarfið, Skilgreiningar á heimilisofbeldi. < https://www.kvennaathvarf.is/ur-moppum/> Skoðað 22. 
febrúar 2022. 
30 Gunnar Karlsson, Grágás (Mál og menning 2001) 210.  
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verknaðinn eða atlöguna og svo hins vegar til afleiðingarinnar eða líkamstjónsins sem hlaust 

af atlögunni. Viðurlögin við slíkum brotum í þessum elstu lögum voru gjarnan fjörbaugsgarður, 

það er refsing í formi þriggja ára útlegðar fyrir minni háttar brot en við meiri háttar og alvarlegri 

brotum eins og drep og sár var mönnum jafnan gert að sæta skóggangssekt en skóggangur var 

dómur um ævilanga útlegð og voru þeir sem dæmdir voru skóggangi réttdræpir í útlegð sinni.31 

Í mannhelgisbálk Jónsbókar frá árinu 1281, er að finna ákvæði sem fjalla um brot sem beint er 

gegn líkama manna en Jónsbók tók að miklu leyti við Grágás sem lögbók íslendinga í eldri tíð. 

Ákvæði Jónsbókar sem fjölluðu um líkamsmeiðingar að norskri fyrirmynd þóttu á sínum tíma 

að mörgu leyti óskýr eða of flókin og refsiákvæðin þannig ekki talin veita mönnum eins 

skilvirka refsivernd gegn líkamsmeiðingum eins og eldri ákvæði Grágásar þóttu hafa gert í 

réttarframkvæmd.32 Ekki þykir tilefni í þessari umfjöllun til að fjalla nánar um aðra lagabálka 

frá elstu tíð á borð við Járnsíðu og Stóradóm frá 154633 en á nítjándu öld voru flest íslensk 

refsiákvæði að danskri fyrirmynd en á þeim tíma höfðu dönsk hegningarlagaákvæði einnig 

verið innleidd í íslenska refsilöggjöf með þá tilskipunum Danakonungs eða lögfestingu.34  

3.1.1 Almenn hegningarlög handa Íslandi 1869 
Árið 1869 voru þá lögfest sérstök heildstæð refsilög á Íslandi en lögin voru þýðing frá dönsku 

hegningarlögunum og voru íslensku lögin nefnd Almenn hegningarlög handa Íslandi 186935. 

Kristján IX. Danakonungur staðfesti gildistöku laganna þann 25. maí árið 1869 og þóttu lögin 

tölvuverð réttarbót fyrir Íslendinga hvað varðar refsilöggjöf en meginreglur á borð við regluna 

um lögbundar refsiheimildir, reglur um sakhæfi manna, skýrleika refsiheimilda, 

refsiákvöðrunarástæður og huglæg refsikilyrði voru á þeim tíma nýmæli við réttarframkvæmd 

og mannúðleg framþróun frá harðneskjulegri einveldistíð.36  Í lögskýringargögnum er fylgdu 

lögunum frá 1869 mátti sjá fyrsta vísinn af þeim huglægu refsiskilyrðum sem stuðst er við í 

refsirétti í dag en einnig komu þar fram ýmis áþekk sjónarmið sem litið er til við 

rétttarframkvæmd núgildandi hegningarlaga. Má í þessu sambandi nefna sjónarmið um 

 
 
 
 
 
 
31 Sigurður Líndal, Réttarsöguþættir (Hið íslenska bókmenntafélag 2012) 119.   
32 Ármann Snævarr, þættir úr refsirétti I (Bóksala stúdenta 1979) 3-4.  
 
34 Lúðvík Ingvarsson, Refsingar á Íslandi á þjóðveldistímanum (Bókaútgáfa Menningarsjóðs 1970) 97-98.  
35 Hér eftir í ritgerð þessari verður fjallað um Almenn hegningarlög handa Íslandi 1869 sem „hegningarlögin frá 
1869“.  
36 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (Bókaútgáfan CODEX 1992) 291-292.   
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refsiákvörðun og saknæmisskilyrða.37 Í þessum heildstæðu en kaflaskiptu refsilögum var þá 

fjallað sérstaklega um líkamsmeiðingar í átjánda kapítula laganna um líkamlegt ofbeldi og 

líkamlegar meiðingar en í kaflanum er alls átta sérrefsiákvæði er lýsa refsiverðri 

ofbeldisháttsemi.38 Gerður var greinarmunur á milli til að mynda alvarleika og aðferðar við 

atlögu gerandans, ásetningsstigs sem og afleiðingu, alls ekki ósvipað eins og aðgreint er í 

núgildandi hegningarlögum og refsirétti. Sérstaka athygli vekur að lögin frá 1869 höfðu að 

geyma sérrefsiákvæði er fjalla um ofbeldi og líkamsmeiðingar í garð nákominna aðila, sem er 

afmarkað umfjöllunarefni ritgerðar þessarar, svo vert þykir að fjalla nánar um einstaka ákvæði 

í átjánda kapítula í þessum eldri lögum einkum í því skyni að draga fram  eldri grunnsjónarmið 

sem síðari ákvæði um líkamsmeiðingar og ofbeldi í nánum samböndum kunna að byggja á. 

Ákvæði hegningarlaganna frá 1869 er fjalla um líkamsmeiðingar var að finna í 202. til 209.  

gr. laganna og hljóða ákvæðin svo: 39 

 
202. gr. Hver, sem veður upp á annan mann með höggum, barsmíði eða öðru líkamlegu 
ofbeldi, en veitir honum samt ekki áverka eða annan skaða, skal gjalda sektir, ef sá sem 
misgjört er við, höfðar mál og krefst þess; þó má beita fangelsis-hegningu eptir 
málavöxtum, einkum ef ofbeldið hefir verið undirlagt.40 

 
Í ákvæði 202. gr. er fjallað um minniháttar og vægasta formið af líkamsmeiðingum, með tilliti 

til afleiðingarinnar og áverka,  en í ákvæðinu má jafnframt sjá að ásetningsstig og huglæg 

afstaða geranda til verknaðarins hefur áhrif á ákvörðun refsingar þar sem fangelsisdómur41 

kemur aðeins til greina ef ofbeldið var framið af yfirlögðu og ásettu ráði. Koma því huglæg 

refsiskilyrði hér til álita við réttarframkvæmd.  

 

 
 
 
 
 
 
37 Ármann Snævarr, Þættir úr refsirétti I (Bóksala stúdenta 1979) 5-6.  
38 Tíðindi frá Alþingi Íslendinga. Ellefta þing. 1867. 99. 
<https://www.althingi.is/altext/althingistidindi/R1867/011_thing_1867_s.pdf > Skoðað þann 21. mars 2022.  
39 Tíðindi frá Alþingi Íslendinga. Ellefta þing. 1867. 99-100. 
<https://www.althingi.is/altext/althingistidindi/R1867/011_thing_1867_s.pdf > Skoðað þann 21. mars 2022.  
40 Tíðindi frá Alþingi Íslendinga. Ellefta þing. 1867. Sjá ákvæði 202. gr. 99-100. 
41 Refsivist á grundvelli almennra hegningarlaga handa Íslandi 1869 fól einkum í sér tvo kosti eða annars vegar 
fangelsi eða hins vegar hegningarvinnu. Fangelsi hafði má segja fjóra undirflokka en þeir voru einfalt fangelsi, 
fangelsi við venjulegt fangaviðurværi, fangelsi við vatn og brauð og ríkisfangelsi. Hegningarvinna skiptist svo í 
tvenns konar refsivist eða annars vegar typtunarhúsvinnu eða hins vegar betrunarhúsvinnu. Sjá nánar rit Björns 
Þórðarssonar,  Refsivist á Íslandi 1761-1925 (Gutenberg 1926) 226-227.  
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203. gr. Sé slíkt ofbeldi haft í frammi við foreldra eða aðra ættingja i beinan ættlegg upp á 
við, þá varðar það fangelsi, ekki vægara en 4 mánaða einföldu fangelsi, eða 
betrunarhúsvinnu allt að 2 árum.42 

 
Hér í ákvæði 203. gr. má sjá að vísað er til verknaðarlýsingar í fyrra ákvæði 202. gr. en náin 

fjölskyldutengsl og skyldleiki er hér virtur geranda til refsiþyngingar. Má því ætla að strax við 

lögfestingu hegningarlaganna frá 1869 hafi löggjafinn metið það sem svo að náin tengsl 

geranda við brotaþola hafi aukið við alvarleikastig ofbeldisins, ef horft er til stigsmuns á milli 

refsinga í ákvæði 202. gr. og 203. gr.  

 
204. gr. Ef maður misþyrmir konu sinni eða kona manni sínum, og þau eru samvistum, þá 
varðar það fangelsi, þó ekki hljótist áverki eða annar skaði af því, eða betrunarhúsvínnu allt 
að 2 árum, ef miklar sakir eru. Sömu hegningu skal sá sæta, sem misþyrmir börnum sínum 
eða annara börnum, sem honum er trúað fyrir til umönnunar.43  

 
Orðalag og hljóðan ákvæðis 204. gr. fjallar hér um ofbeldi milli maka sem og ofbeldi gagnvart 

niðjum eða börnum annarra sem geranda hefur verið treyst til að annast. Hér er augljós 

skírskotun til ofbeldis í nánu sambandi og þess hugtaks sem þekkist jafnan sem heimilisofbeldi 

í almennu tali nútímans. Fangelsi eru viðurlög við broti gegn ákvæðinu, óháð afleiðingu 

ofbeldisins, en sé brotið stórfellt má beita betrunarhúsvinnu allt að tveimur árum sem telja 

mætti sem refsiþyngingu.  

 
205. gr. Veiti nokkur öðrum manni áverka eða heilsutjón, en það kveður þó ekki eins mikið 
að því, eins og gjört er ráð fyrir ber á eptir 206. grein, þá varðar það fangelsi eða 
hegningarvinnu, ef miklar sakir eru, og í tilfellum þeim, sem um er rætt í 203. og 204. grein, 
má beita hegníngarvinnu allt að 4 árum. Hafi ofbeldisverkið ekki verið framið af undirlögðu 
ráði, má færa hegninguna niður í sektir, ef aðrar málsbætur eru, ekki samt minni en 10 rd.  
 
Í tilfellum þeim, sem hér er rætt um, má málssókn falla niður, ef sá krefst þess, sem misgjört 
er við, og ekki hefir orðið neitt tjón að marki. 44 

 
 

 
 
 
 
 
 
42 Tíðindi frá Alþingi Íslendinga. Ellefta þing. 1867. Sjá ákvæði 202. gr. 99-100. 
43 Tíðindi frá Alþingi Íslendinga. Ellefta þing. 1867. Sjá ákvæði 204. gr. 99-100. 
44 Tíðindi frá Alþingi Íslendinga. Ellefta þing. 1867. Sjá ákvæði 205. gr. 99-100. 
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Ákvæði 205. gr. hegningarlaganna frá 1869 fjallar um líkamsmeiðingar sem hafa áverka eða 

heilsutjón sem afleiðingu en þó minniháttar ef afleiðing er borin saman við 206. gr. sömu laga, 

sem getið verður um hér næst á eftir. Þá ræður ásetningsstig geranda hér nokkru við ákvörðun 

refsingar en ef ofbeldið telst ekki framið af yfirlögðu og ásettu ráði, telst það geranda til 

málsbóta, og má færa refsingu niður í sektir.   

 
206. gr. Ef maður lemstrar annan mann, blindar hann eða gjörir heyrnarlausan, eða gjörir 
honum svo mikinn skaða, að honum verður ónýt hönd eða fótur, auga eða annar limur 
jafnáríðandi, eða að líkams- eða sálarkraptar hans veikjast svo mjög að öðru leyti, að hann 
er óhæfur til að gegna embættisskyldum sínum eða hversdagslegum störfum annaðhvort 
fyrir fullt og allt ellegar um langan ótiltekinn tíma, þá varðar það hegningarvinnu allt að 12 
árum, ef ofbeldismaðurinn annaðhvort vildi gjöra hinum slíkan skaða, eða hann hlaut að 
sjá fyrir, að það væri líklegt eða ekki ósennilegt, að slíkt hlytist af verki hans.45 

 
Í 206. gr. hegningarlaga frá 1869 fjallar um meiriháttar líkamsmeiðingar þar sem sérstök 

áhersla er lögð á alvarleika afleiðingar atlögunnar og þá hvort brotaþoli hlýtur örorku af atlögu 

geranda. Þá er sérstök tilvísun í andlegt tjón eða miska sem brotaþoli kann að hafa orðið fyrir 

eftir atlögu og samkvæmt orðalagi ræðst refsinæmi ákvæðisins að hluta til af því hvort brotaþoli 

hafi orðið óvinnufær sökum afleiðinga atlögunnar. Eins og í öðrum ákvæðum átjánda kapítula 

hegningarlaganna frá 1869 þá skal huglæg afstaða og ásetningur gerandans til verknaðarins 

hafa áhrif á refsiákvörðun.  
207. gr. Hafi maður framið annað eins ofbeldisverk, og um er rætt í 206. grein, í ákaflegri 
bræði, er sá, sem fyrir ofbeldinu varð,hafði vakið hjá honum með misþyrmingu eða annari 
stórri misgjörð við sjálfan hann, eða þá sem honum eru nánastir, má færa hegninguna niður 
í fangelsi, ef aðrar málsbætur eru, ekki samt vægara en 3 mánaða enfalt fangelsi.46 

 
Vert þykir að fjalla lítillega um 207. gr. hegningarlaganna frá 1869 þar sem vísað er til 

nákominna aðila í orðalagi ákvæðisins. Ákvæðið er í raun refsimildunarheimild sem 

grundvallast á málsbótum til handa geranda ef sá gerandi hefur framið refsiverðan verknað, þá 

í skilningi áðurnefndrar 206. gr. hegningarlaga frá 1869, í bræði eða geðshræringu, sem 

orsakast hefur vegna misgjörðar eða misþyrmingu af hendi brotaþolans gagnvart geranda, eða 

 
 
 
 
 
 
45 Tíðindi frá Alþingi Íslendinga. Ellefta þing. 1867. Sjá ákvæði 206. gr. 99-100. 
46 Tíðindi frá Alþingi Íslendinga. Ellefta þing. 1867. Sjá ákvæði 207. gr. 99-100. 
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gagnvart öðrum sem nákomnir eru gerandanum. Með þessu ákvæði má álykta að löggjafinn 

hafi á þessum tíma viðurkennt það geðshræringarástand sem kann að skapast hjá manni í kjölfar 

misgjörðar eða atlögu að honum,eða að einhverjum nákomnum honum, sem málsástæðu til 

málsbóta ef sá sami maður beitir svo þann sem hann telur hafa brotið á sér ofbeldi í skilningi 

206. gr. hegningarlaganna frá 1869, sem fjallar um meiriháttar líkamsmeiðingar. Ótækt er að 

fullyrða nokkuð um meginmarkmið og tilgang ákvæðisins á sínum tíma en af orðalagi þess má 

ætla að löggjafinn hafi í þessari tíð viðurkennt að einhverju leyti réttlætið í því að menn svari 

misgjörðum eða misþyrmingum gagnvart nákomnum aðilum, jafnvel með ofbeldisverkum.  

 
Í ljósi afmörkunar ritgerðar þessarar telur höfundur ekki tilefni til þess að fjalla um síðustu tvö 

refsiákvæði átjánda kapítula hegningarlaganna frá 1869 með jafn nánum hætti og fjallað var 

um ákvæðin hér að framan en í stuttu máli fjallar 208. gr. um líkamleg áflog milli manna þar 

sem báðir aðilar bera einhverja sök en gátu menn borið því ákvæði fyrir sig til refsimildunar 

eða jafnvel refsileysis ef afleiðingar verknaðarins þóttu ekki alvarlegar.47 Þá fjallar 209. gr., 

sem er síðasta refsiákvæði átjánda kapítula hegningarlaganna frá 1989, um líkamsmeiðingar af 

gáleysi.  Að því virtu sem hér að framan greinir má sjá að hegningarlögin frá 1869 fólu í sér 

töluverðar breytingar frá elstu lögum en meginreglur um til að mynda huglæg refsiskilyrði eru 

nokkuð áberandi í átjánda kapítula en þau sjónarmið voru á sínum tíma nýmæli við 

réttarframkvæmd í íslenskum refsirétti.48 Þá vakti sérstaka athygli höfundar að fjallað er um 

ofbeldi í nánum samböndum með sérgreindum hætti í refsiákvæðum 203. og 204. gr. laganna 

og virðist svo vera að ofbeldi gagnvart nákomnum aðila hafi notið refsiverndar umfram ofbeldi 

gagnvart ótengdum aðila í hegningarlögunum frá 1869.   

3.2 Almenn hegningarlög nr. 19/1940 
Eins og áður segir í kaflanum hér á undan þá þóttu hegningarlögin frá 1869 mikilvæg réttarbót 

fyrir íslenskt réttarkerfi á sínum tíma en á þeim 70 árum sem lögin voru í gildi á Íslandi þá 

hafði íslenskt samfélag tekið eftirtektaverðum breytingum. Tíðarandinn og samfélagslegt 

viðhorf hafði breyst hratt á þessum árum og í einhverjum tilfellum þóttu ákvæði 

hegningarlaganna frá 1869 orðin úrelt í gildistíð sinni. Gafst þá tilefni til endurskoðunar á 

 
 
 
 
 
 
47 Jónatan Þórmundsson. Afbrot og refsiábyrgð III. (Háskólaútgáfan 2004) 175-176. 
48 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (Bókaútgáfan CODEX 1992) 291-292.   
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íslenskri refsilöggjöf og frekari réttarbóta þar sem hegningarlögin frá 1869 lögin tóku ekki til 

ýmissa athafna, sem þóttu eiga vera refsiverðar að lögum. Lagt var fram nýtt frumvarp til laga 

sem var ætlað að bæta úr framangreindum annmörkum en frumvarpið, sem var að fyrirmynd 

dönsku hegningarlaganna frá 1930,  innhélt heildarsafn almennra reglna um refsiverð brot en 

íslensk refsilöggjöf hafði áður skipst í tvo flokka refsiheimilda. Annars vegar voru það hin 

almennu hegningarlög frá 25. júní 1869 með áorðnum breytingum og svo hins vegar sérstök 

refsilög sem höfðu að geyma refsiheimildir og refsiákvæði en í því sambandi má nefna nefna 

refsifyrirmæli skattalaga, áfengislaga lögreglusamþykkta, og svo framvegis.49  

 

Þann 12. ágúst 1940 tóku gildi ný hegningarlög sem nefnd voru Almenn hegningarlög nr. 

19/1940 sem leystu þá eldri hegningarlögin frá 1869 af hólmi og eru lögin frá 1940 enn í gildi 

þegar ritgerð þessi er skrifuð.  

 

Almenn hegningarlög nr. 19/1940 mörkuðu ýmsar veigamiklar breytingar en í greinargerð með 

frumvarpi laganna kemur fram að með nýjum lögum skuli refsingar manna endurskoðaðar. Í 

greinargerð segir að mikilvægt sé að refsing feli í sér skerðingu á hagsmunum sökunauta og 

almennar regsingar verði því að beinast að hagsmunum sem séu sameiginlegir flestum 

mönnum. Líkamsrefsingar voru þá afnumdar með öllu og með hegningarlögunum frá 1940 

skyldi mönnum aðeins refsað með tvennum hætti, það er með fjársektum eða refsivist. Refsivist 

yrði þó töluvert frábrugðin þeirri sem þekktist í eldri lögunum frá 1869 en í greinargerð með 

frumvarpi að almennum hegningarlögum nr. 19/1940 segir meðal annars orðrétt um refsingar:  

 
Þá er refsingunni einnig ætlað að hafa áhrif á þann einstakling sjálfan, sem henni sætir, og 
koma í veg fyrir, að hann fremji brot að nýju, vegna ótta við nýja og oft aukna refsingu. 
Hinsvegar verður ekki ætlað, að refsing sé til þess fallin að betra hugarfar þess, sem fyrir 
henni verður. Hún er, eins og áður segir, nauðsynleg neyðarráðstöfun, en til þess að ala upp 
sanna löghlýðni munu aðrar aðferðir betri. 

 

Samkvæmt framansögðu hafði viðhorf löggjafans til refsinga breyst þarna nokkuð frá 

harðneskjulegri fyrri tíð þegar refsiheimildir höfðu að geyma refsingar á borð við aftökur og 

 
 
 
 
 
 
49 Alþt. 1939, A-deild, bls 352, greinargerð með frumvarpi til almennra hegningarlaga nr. 19/1940.  
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líkamsrefsingar en í greinargerð með frumvarpi að hegningarlögunum frá 1940 er lögð áhersla 

á mannúðlegri og nútímalegri sjónarmið. Áréttaðar voru þá meginreglan um skýrleika 

refsiheimilda50 og reglan um lögbundnar refsiheimildir en reglurnar eru lögfestar meðal annars 

í 67. og 69. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands.51  

 

Hegningarlögin frá 1940 fólu þá jafnframt í sér ýmsar breytingar frá fyrri refsilöggjöf um 

líkamsmeiðingar og var lagt upp með að einfalda refsiákvæði er fjalla um líkamsmeiðingar og 

manndráp. Í hegningarlögum frá 1940 er fjallað um manndráp og líkamsmeiðingar í XXIII. 

kafla laganna sem leysti þá refsiákvæði átjánda kapítula eldri hegningarlaga frá 1869 af hólmi, 

sem fjallað var nánar um í kaflanum hér á undan, en þó er vert að taka fram að átjándi kapítuli 

eldri laganna hafði ekki að geyma sérrefsiákvæði um manndráp. Í greinargerð með frumvarpi 

er varð að almennuum hegningarlögum nr. 19/1940 segir um XXIII. kafla að refsiákvæði um 

manndráp og líkamsmeiðingar skuli gerð mun einfaldari en þau refsiákvæði í 17. og 18. 

kapítula eldri hegningarlaganna frá 1869. Í greinargerðinni segir þá áfram að ákvæði beggja 

þessara kapítula eigi heima í einum og sama kaflanum þar sem að manndráp sé í raun ein 

tegund líkamsárása. 52 Sérstaka athygli höfundar vekur að ákvæði um ofbeldi gagnvart 

fjölskyldumeðlimum og nákomnum voru felld á brott með gildistöku hegningarlaganna frá 

1940 en sú háttsemi sem fjallað er um í 203. og 204. gr. eldri hegningarlaganna frá 1869 skyldi 

þá falla undir víðtækari og hin almennu refsiákvæði nýrri hegningarlaganna frá 1940. Ekki er 

að finna neina sérstaka umfjöllun í greinargerð er fylgdi frumvarpi hegningarlaganna frá 1940 

um ástæður þess að ákvæðin voru felld á brott aðrar en þær að mikilvægt hafi þótt að 

refsiákvæði XXIII. kafla hegningarlaganna verði einfölduð til muna frá samsvarandi 

refsiákvæðum eldri hegningarlaganna.53  

 
 
 
 
 
 
50 Meginreglan um skýrleika refsiheimilda kveður á um að aðeins skuli refsað fyrir brot gegn lagareglum sem 
löggjafinn hefur sett fram með skýrum og auðskiljanlegum hætti. Skal reglan um skýrleika refsiheimilda almennt 
höfð í samspili með túlkunarreglu refsiréttar sem segir að sakborningur skuli njóta vafans ef vafi leikur á merkingu 
refsiákvæðis. – Sjá nánar grein eftir Róbert Spanó, Afmælisrit Jónatans Þórmundssonar, Túlkunarregla refsiréttar 
(CODEX 2007) 447-450.  
51 Grundvallarreglan um lögbundnar refsiheimildir felur í sér að takmörk eru á því að hvaða marki löggjafanum 
er heimilt að fela handhöfum framkvæmdarvalds að ákveða refsiverða háttsemi og viðurlög sem hún varðar, auk 
þess sem handhöfum framkvæmdarvalds er óheimilt að ákveða þessi atriði án heimildar í settum lögum Alþingis. 
52 Alþt. 1939, A-deild, bls 352, greinargerð með frumvarpi til almennra hegningarlaga nr. 19/1940, um XXIII. 
kafla.  
53 Alþt. 1939, A-deild, bls 352, greinargerð með frumvarpi til almennra hegningarlaga nr. 19/1940.  
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3.2.1 Líkamsárás í núgildandi hegningarlögum  
Líkamsmeiðingar skyldi almennt skipt í tvo flokka í hegningarlögunum frá 1940 en það er þá 

annars vegar minniháttar líkamsárás, sem fjallað er er um í 217. gr. hegningarlaganna, og svo 

meiriháttar eða stórfelld líkamsárás, sem fjallað er um í 218. gr. sömu laga.  

 

Í greinargerð með frumvarpi hegningarlaganna frá 1940 segir að mörkin milli 217. og 218. gr. 

séu nokkuð frábrugðin þeim er gerð voru á milli 202. og 205. gr. í eldri hegningarlögunum frá 

1869. Síðarnefndu mörkin hafi einkum verið við það miðuð hvort atlaga geranda hafi valdið 

brotaþola áverka eða öðrum skaða. Í hegningarlögunum frá 1940 er áverki hinsvegar ekki 

nefndur í orðalagi refsiákvæðisins en mörkin miðuð við það hvorthlotist hafi tjón af 

líkamsárásinni. Segir svo orðrétt í greinargerð með frumvarpinu nánar um þessi mörk á milli 

217. og 218. gr. hegningarlaganna: 

 
Beri sá, sem á er ráðizt, engar menjar árásarinnar, hann hefir t. d. orðið fyrir höggi, er veldur 
honum sviða skamma stund, en hefir ekki aðrar afleiðingar, þá varðar slík árás við 217. gr. 
Sama er og, þegar afleiðingar árásarinnar eru svo smávægilegar, að þær verða ekki taldar 
til tjóns á líkama eða heilbrigði. Þannig mundi oftast vera um smá- vægilegt mar eða hrufl, 
skinnsprettu, blóðnasir o. s. frv.54 

 

Segir svo áfram um 218. gr. hegningarlaganna í sömu greinargerð:  

 
Um mörkin milli 217. og 218. gr. er rætt í sambandi við 217. gr. Þessi grein nær yfir allar 
likamsmeiðingar aðrar en þær, er i 217. gr. getur. Verða þvi refsimörkin að vera óvenjulega 
rúm, þar eð brot þessi eru mjög mismunandi.55 

 

Refsing við broti gegn 217. gr. hegningarlaganna voru sektir eða allt að eins árs fangelsi. 

Refsing við 218. gr. hegningarlaganna gat verið allt að 16 ára fangelsi eða jafnvel ævilangt 

fangelsi, samkvæmt orðalagi ákvæðanna við gildistöku laganna árið 1940. Þá má greina aukna 

áherslu frá eldri refsilöggjöf  á huglæga afstöðu gerenda til verknaðarins í refsiákvæðum XXIII. 

 
 
 
 
 
 
54 Alþt. 1939, A-deild, bls 352, greinargerð með frumvarpi til almennra hegningarlaga nr. 19/1940, um 217. gr.  
55 Alþt. 1939, A-deild, bls 352, greinargerð með frumvarpi til almennra hegningarlaga nr. 19/1940, um 218. gr. 
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kafla hegningarlaganna en ekki skyldi til að mynda fella háttsemi eða verknað undir stórfellda 

líkamsárás í skilningi 218. gr. hegningarlaganna ef tjónið eða afleiðing árásarinnar var 

tilviljunarkennd. Geranda skyldi vera það ljóst og geta komið auga á augljósa afleiðingu 

verknaðar síns ef verknaðurinn skyldi heimfærður undir 218. gr. hegningarlaganna. Voru 

þannig ríkari kröfur gerðar til huglægrar afstöðu og ásetnings geranda og minni kröfur gerðar 

til þrengri verknaðarlýsinga. Refsiákvæðin skyldu þannig hafa víðtækari og rýmri 

verknaðarlýsingu í því skyni að ákvæðin næðu utan um alla þá háttsemi sem skyldi refsiverð 

samkvæmt hegningarlögum. Huglæg afstaða geranda og afleiðing verknaðar skyldu þá hafa 

meiri og afgerandi áhrif í hegningarlögunum frá 1940 frá fyrri lögunum frá 1869.56 Heimildir 

og sjónarmið til refsilækkunar var að finna í 74. og 75. gr. hegningarlaganna, sem samsvöruðu 

nokkuð til refsilækkunarsjónarmiða eldri hegingarlaganna frá 1869. Þá er jafnframt að finna 

sérstakt refsiákvæði er fjallar um líkamsmeiðingar af gáleysi í 219. gr. hegningarlaganna en 

það ákvæði samsvarar 209. gr. eldri hegningarlaganna frá 1869.  

3.2.1.1 Lög nr. 20/1981 um breytingu á almennum hegningarlögum nr. 19/1940  
Frá gildistöku almennra hegningarlaga nr. 19/1940 hafa verið gerðar breytingar á uppbyggingu 

og inntaki refsiákvæða er fjalla um líkamsmeiðingar en vert þykir að fjalla nánar um þær 

breytingar svo draga megi fram þau sjónarmið sem ríkt hafa við þróun refsilöggjafar í þessu 

sambandi. Með lögum nr. 20/1981 um breytingu á almennum hegningarlögum nr. 19/194057 

var ákvæði 218. gr. hegningarlaganna skipt upp í tvær málsgreinar sem fjölluðu þá um sömu 

háttsemi líkamsmeiðinga en með aðgreiningu á grundvelli aðferðar og afleiðingar atlögunnar. 

Í greinargerð með breytingarlögum nr. 20/1981 kemur fram að efni 218. gr. almennra 

hegningarlaga skuli aðgreint í tvær málsgreinar með mismunandi refsimörkum þar sem ákvæði 

218. gr. sé of víðtækt svo hluta skuli það niður.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
56 Ármann Snævarr, Þættir úr refsirétti I, (Bóksala stúdenta 1979) 6-8 
57 Hér eftir í ritgerð þessari verður fjallað um lög nr. 20/1981 um breytingu á almennum hegningarlögum sem 
„breytingarlög nr. 20/1981“.  
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Segir þá orðrétt og nánar í greinargerðinni um tilefni til breytinga á 218. gr. hegningarlaganna:  
Innan ákvæðisins rúmast líkamsmeiðingar, sem eigi stafar varanlegt mein af, en auk þess 
tekur ákvæðið til stórfelldra líkamsmeiðinga, og m. a. þess, er bani hlýst af líkamsárás. 
Orkar það tvímælis að skipa svo sundurleitum tilvikum ósundurgreint í sama ákvæðið.58  

 
Með framangreindri breytingu á 218. gr. hegningarlaganna, sem fól í raun í sér klofningu á 

ákvæðinu í tvær málsgreinar, mátti skipta líkamsmeðingum í þrjá flokka en frá gildistöku 

almennra hegningarlaga nr. 19/1940 og fram að gildistöku breytingarlaga nr. 20/1981 hafði 

líkamsmeiðingum verið skipt í tvo flokka, sbr. 217. og 218. gr. hegningarlaganna, eins og 

fjallað var um ákvæðin hér að framan. Með breytingarlögum nr. 20/1981 voru líkamsmeiðingar 

ýmist felldar undir í fyrsta lagi 217. gr. hegningarlaganna, sem fjallar um vægara form 

líkamsárásar, í öðru lagi undir 1. mgr. 218. gr. hegningarlaganna, sem fjallar um meiriháttar 

líkamsárás og svo í þriðja lagi undir 2. mgr. 218. gr. hegningarlaganna sem fjallar um stórfellda, 

eða sérstaklega hættulega líkamsárás. Við mat á því hvort árás og atlaga geti talist stórfelld eða 

sérstaklega hættuleg skal horft til aðferðarinnar sem notuð er við árásina og til afleiðingarinnar 

sem hlýst af árásinni. Þá var refsimörkum líkamsmeiðinga breytt með breytingarlögum nr. 

20/1981 meðal annars á þann veg að fangelsi skuli aðeins koma til greina sem refsing við broti 

gegn 217. gr. hegningarlaganna ef háttsemin sé sérlega vítaverð.59 Nýtt refsiákvæði sem hafði 

að geyma nýmæli var svo ennfremur innleitt með breytingarlögum nr. 20/1981, það er 218. gr. 

a. hegningarlaganna, sem fjallaði sérstaklega um þrjár reglur um refsiákvörðun en voru þetta 

ítrekunarregla um líkamsmeiðingar, sbr. 1. mgr. 218. gr. a. hegningarlaga,  regla um samþykki 

brotaþola, sbr. 2. mgr. 218. gr. a. hegningarlaga og áflogarákvæði sbr. 3. mgr. 218. gr. a. 

hegningarlaga.60  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
58 Alþt. 1979-1980, A-deild, bls 525, greinargerð með frumvarpi til laga nr. 20/1981 um breytingu á almennum 
hegningarlögum nr. 19/1940, um 11. gr. 
59 Alþt. 1979-1980, A-deild, bls 525, greinargerð með frumvarpi til laga nr. 20/1981 um breytingu á almennum 
hegningarlögum nr. 19/1940.  
60 Alþt. 1979-1980, A-deild, bls 525, greinargerð með frumvarpi til laga nr. 20/1981 um breytingu á almennum 
hegningarlögum nr. 19/1940, um 12. gr. 
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Ekki þykir tilefni til að fjalla nánar um önnur breytingarlög í ljósi afmörkunar en með því að 

rekja framangreindar breytingar hér að framan má draga fram núgildandi ákvæði 217. og 218. 

gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, með áorðnum breytingum.  

 

3.2.2 Ákvæði 217. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, með síðari breytingum 
 

Ákvæði 217. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, með áorðnum breytingum, hljóðar nú 

svo:  

 
217. gr. Hver, sem gerist sekur um líkamsárás, enda sé hún ekki svo mikil sem í 218. gr. 
segir, skal sæta sektum eða fangelsi allt að 6 mánuðum, en fangelsi allt að 1 ári, ef háttsemin 
er sérstaklega vítaverð. 
 

Ákæruvaldið höfðar mál út af broti skv. 1. mgr. og skal það ekki gert nema 
almenningshagsmunir krefjist þess. 

 

3.2.3 Ákvæði 218. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, með síðari breytingum 
 
Ákvæði 218. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, með áorðnum breytingum, hljóðar nú 
svo:  
 
 

218. gr. Hafi maður með vísvitandi líkamsárás valdið öðrum manni tjóni á líkama eða 
heilbrigði, og þessar afleiðingar árásarinnar verða taldar honum til sakar vegna ásetnings 
eða gáleysis, þá varðar það fangelsi allt að 3 árum, eða sektum, ef sérstakar málsbætur eru. 

 
  Nú hlýst stórfellt líkams- eða heilsutjón af árás eða brot er sérstaklega hættulegt vegna 
þeirrar aðferðar, þ. á m. tækja, sem notuð eru, svo og þegar sá, er sætir líkamsárás, hlýtur 
bana af atlögu, og varðar brot þá fangelsi allt að 16 árum. 
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4 Heimilisofbeldi í lögum  
Orðasambandið „ofbeldi í nánu sambandi“ hefur í lögfræðilegri umfjöllun gjarnan verið lagt 

að jöfnu við hugtakið „heimiliofbeldi“ en löggjafinn hefur nú, með gildistöku laga nr. 23/2016 

um breytingar á almennum hegningarlögum nr. 19/1940,61 lögfest sjálfstætt ákvæði 218. gr. b 

almennra hegningarlaga er fjallar um þá háttsemi sem skilgreind hefur nú verið í 

réttarframkvæmd sem heimilisofbeldi eða ofbeldi í nánu sambandi.62 Nýja ákvæðið var innleitt 

með framangreindri breytingu á manndráps- og líkamsmeiðingarkafla hegningarlaganna en 

hvorki er að finna hugtakið „heimilisofbeldi“ né orðasambandið „ofbeldi í nánu sambandi“ í 

orðalagi ákvæðis 218. gr. b hgl. Í lögskýringargögnum og greinargerð með frumvarpi til 

breytingarlaga nr. 23/2016 má sjá að ýmist er fjallað um þá háttsemi er ákvæðið tekur til sem 

heimilisofbeldi eða sem ofbeldi í nánum samböndum.63 Þá hefur Hæstiréttur almennt fjallað 

um inntak og háttsemi 218. gr. b hgl. sem ofbeldi í nánu sambandi í þeim dómum sem reynt 

hefur á ákvæðið.64 Að því virtu, og til einföldunar við umfjöllun í ritgerð þessari, mun höfundur 

hér fjalla um ofbeldi í nánu sambandi og heimilisofbeldi sem eitt og sama fyrirbærið. Verður 

þó vikið að því síðar hér í kaflanum hvernig aðgreina mætti þessa hugtakanotkun frekar. Í 

þessum kafla ritgerðarinnar verður fjallað sérstaklega um heimilisofbeldi sem ofbeldi í nánu 

sambandi, í framangreindum skilningi 218. gr. b hegningarlaga, og aðdraganda þess að 

sjálfstætt refsiákvæði um heimilisofbeldi var lögfest á Íslandi.  

4.1 Aðdragandi að lögfestingu refsiákvæðis um ofbeldi í nánum samböndum 
Ofbeldi gegn konum í sínum ýmsu birtingarmyndum hefur verið samfélagslegur raunveruleiki 

frá ómunatíð en þó er saga ofbeldis gegn konum sem fræðilegs viðfangsefnis ekki svo ýkja 

löng.  Jafnréttisbarátta kvennahreyfinga á 20. öld hefur mótað umræðuna um ofbeldi gegn 

konum síðustu ára og vakið sérstaklega athygli á slíku ofbeldi sem sérstöku samfélagslegu 

 
 
 
 
 
 
61 Hér eftir í ritgerð þessari verður fjallað um lög nr. 23/2016 um breytingu á almennum hegningarlögum nr. 
19/1940 sem „breytingarlög nr. 23/2016“.  
62 Alþt. 2015 – 2016, A-deild – Þskj. 547  —  401. mál. 4. gr. laga nr. 23/2016 um breytingu á almennum 
hegningarlögum nr. 19/1940, með síðari breytingum.. 
63  Alþt. 2015 – 2016, A-deild – Þskj. 547  —  401. mál. 3. kafli. í athugasemdum og greinargerð með 
stjórnarfrumvarpi til laga nr. 23/2016 um breytingu á almennum hegningarlögum nr. 19/1940, með síðari 
breytingum.  
64 Í dómum Hæstaréttar frá 9. mars 2022 í máli nr. 42/2021 og frá 30. mars 2022 í máli nr. 47/2021 er notast við 
orðasambandið ofbeldi í nánu sambandi til að lýsa þeirri háttsemi sem felld er undir 218. gr. b hgl.  
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vandamáli sem brýnt sé að takast á við. 65Árið 1998 var ofbeldi, sem kona var beitt af hendi 

nákomins aðila, í tíunda sæti sem algengasta dánarorsök kvenna á aldrinum 15 til 44 ára í 

heiminum. Í samantekt Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar66 frá árinu 2000 kemur fram að allt 

frá milli 10% og 50% hlutfall allra kvenna í heiminum hafi orðið fyrir ofbeldi af hendi maka 

síns.67 Alþjóða heilbrigðisstofnunin áætlar í áliti sínu frá árinu 2021 að ein af hverjum þremur 

konum á heimsvísu hafi orðið fyrir, eða muni verða fyrir, líkamlegu og/eða kynferðislegu 

ofbeldi af hálfu nákomins aðila, um ævina. 68 Frá því á áttunda og níunda áratug síðustu aldar 

hefur mátt greina auknar áherslur íslenskra yfirvalda og löggjafarvaldsins við að sporna við 

kynbundnu ofbeldi en samhliða þeirri þróun hefur réttarvernd barna jafnframt aukist töluvert 

með tilkomu nýrra lagaákvæða sem fjalla sérstaklega um ofbeldi gegn börnum.69 Má segja að 

þessi aukna réttarvernd kvenna og barna á Íslandi renni að mörgu leyti saman í aðdraganda að 

lögfestingu sjálfstæðs refsiákvæðis um heimilisofbeldi, eins og nánar fjallar um hér í köflunum 

á eftir.  

4.1.1 Vitundarvakning og réttarvernd barna og kvenna  
Eins og að framan greinir þá hefur samfélagsumræðan um ofbeldi gegn konum og börnum 

verið nokkuð áberandi frá síðari hluta 20. aldar og umræðan um heimilisofbeldi þá gjarnan 

verið þeirri umræðu samferða.70  Fræðimenn hafa deilt um það í umræðu sín á milli hvort 

ofbeldi í nánum samböndum eða heimilisofbeldi sé samhverft og að kynjaskipting gerenda og 

þolenda geti verið jöfn eða að einhverju leyti sambærileg. Höfundur treystir sér tæplega í 

fullyrðingar eða staðhæfingar um framangreint ágreiningsefni, enda þær rannsóknir nokkuð 

utan umfjöllunarefnis og afmörkunar ritgerðarinnar. Má þó ráða af fyrirliggjandi heimildum að 

áberandi kvennahreyfingar 20. aldarinnar hafi náð miklum árangri í að vekja athygli á helsta 

 
 
 
 
 
 
65  Ingólfur V. Gíslason, Ofbeldi í nánum samböndum. Orsakir, afleiðing, úrræði (Félags- og 
tryggingamálaráðuneytið 2008) 10 - 11. 
66 Alþjóða heilbrigðisstofnunin, e. World Health Organization, skammstafað WHO.  
67  Ingólfur V. Gíslason, Ofbeldi í nánum samböndum. Orsakir, afleiðing, úrræði (Félags- og 
tryggingamálaráðuneytið 2008) 10. 
68 World Health Organization - Violence against women -  Í skýrslu og grein WHO frá 9. mars 2021 segir orðrétt; 
e. Key facts - Estimates published by WHO indicate that globally about 1 in 3 (30%) of women worldwide have 
been subjected to either physical and/or sexual intimate partner violence or non-partner sexual violence in their 
lifetime. < https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women> Skoðað 12. mars 2022.  
69  Alþt. 2015 – 2016, A-deild – Þskj. 547  —  401. mál. 3. kafli. í athugasemdum og greinargerð með 
stjórnarfrumvarpi til laga nr. 23/2016 um breytingu á almennum hegningarlögum nr. 19/1940, með síðari 
breytingum.  
70 Sjá t.d. kafla 4.1. um réttarvernd kvenna og barna.  
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málstað sínum, þ.e. ofbeldi gegn konum og börnum, og komið þeim málefnum á dagskrá sem 

samfélagslegu meini fremur en einstaklingsbundnu vandamáli.71   

4.1.2 Skýrslur dómsmálaráðherra frá 1997  
Á árinu 1994 fól Alþingi þáverandi dómsmálaráðherra að skipa nefnd er skyldi undirbúa og 

hafa umsjón með rannsóknum á ástæðum, afleiðingum og umfangi heimilisofbeldis, svo og 

annars ofbeldis gegn konum og börnum.72 Þáverandi dómsmálaráðherra skipaði í kjölfarið 

sérstaka nefnd sem skilaði skýrslu um vinnu sína og rannsóknir sem lögð var fram á 121. 

löggjafarþingi Alþingis snemma árs 199773. Alls fjórar nefndir voru skipaðar af ráðherra í 

tengslum við skýrsluna sem lögð var fram 1997 en í framhaldi skipaði ráðherra þrjár nefndir 

til að vinna úr niðursstöðum skýrslunnar og koma með tillögur um úrbætur í þessum efnum.74 

Verður nú fjallað um skýrslu hverrar nefndar fyrir sig en einkum verður leitast við að skýra frá 

þeim skilningi sem viðkomandi nefnd lagði í hugtakið heimilisofbeldi og helstu úrbótum sem 

nefdirnar lögðu til.   

4.1.2.1 Skýrsla dómsmálaráðherra um orsakir, umfang og afleiðingar heimilisofbeldis og 
annars ofbeldis gegn konum og börnum. 

Þessi skýrsla nefndarinnar, sem skipuð var af dómsmálaráðherra til að fjalla um orsakir, 

umfang og afleiðingar heimilisofbeldis og annars ofbeldis gegn konum og börnum, markaði að 

nokkru leyti tímamót í aðdraganda á síðari skilgreiningu heimilisofbeldis í lögum þar sem fram 

að framlagningu skýrslunnar 1997 hafði aldrei verið framkvæmd sérstök rannsókn á umfangi 

heimilisofbeldis á Íslandi. Í formála skýrslunnar segir m.a. orðrétt: 

 
Á síðustu árum hefur umræða um heimilis- og fjölskylduofbeldi farið vaxandi á 
alþjóðavettvangi. Jafnframt hefur verið lögð áhersla á að meta umfang þess og eðli. Þörfin 
á úrbótum hefur verið viðurkennd og tillögur verið samþykktar sem eiga að stuðla að 
afnámi ofbeldis. Fram til þessa hefur ekki verið framkvæmd heildstæð rannsókn á umfangi 
og orsökum heimilisofbeldis hér á landi. [...]75 

 
 
 
 
 
 
71  Ingólfur V. Gíslason, Ofbeldi í nánum samböndum. Orsakir, afleiðing, úrræði (Félags- og 
tryggingamálaráðuneytið 2008) 10. 
72 Alþt. 1993 – 1994, A-deild – Þskj. 1319 – 269. Mál. Þingsályktunartillaga um rannsóknir á heimilisofbeldi, svo 
og öðru ofbeldi gegn konum og börnum á Íslandi. 
73  Alþt. 1996 – 1997, A-deild – Þskj. 121 – 340. Mál. Skýrsla dómsmálaráðherra um orsakir, umfang og 
afleiðingar heimilisofbeldis og annars ofbeldis gegn konum og börnum. 
74 Svala Ísfeld Ólafsdóttir, „Ákvæði hegningarlaga um ofbeldi í nánum samböndum“ (Tímarit lögfræðinga 2017) 
75.   
75 Alþt. 1996 – 1997, A-deild – Þskj. 121 – 340. Mál. Formáli í skýrslu dómsmálaráðherra um orsakir, umfang og 
afleiðingar heimilisofbeldis og annars ofbeldis gegn konum og börnum. 
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Ýmislegt virtist koma fram í þessari skýrslu sem benti til þess að alla jafna hefði verið litið 

öðrum augum á ofbeldi sem ætti sér stað utan heimilis en þess ofbeldis sem ætti sér stað innan 

veggja heimilisins. Þá benda niðurstöður skýrslunnar til þess að ofbeldi innan fjölskyldna sé 

margfalt algengara en ofbeldi gegn ókunnugum. Vitnað er m.a. í rannsóknir tveggja vel 

kunnugra fræðimanna á þessu sviði, þ.e. þeirra Murray A. Straus og Richard J. Gelles, en þeir 

hafa haldið því fram, og haft er eftir þeim í skýrslunni, að í flestum samfélögum sé fjölskyldan 

„ofbeldisfyllsta stofnun samfélagsins fyrir utan lögregluna og herinn“.76  Í skýrslunni hefur þá 

ofbeldi á opinberum stað verið fremur skilgreint sem líkamsárás eða líkamsmeiðing en sama 

athæfi innan veggja heimilisins, sé þá fremur talið vera einkamál og falla undir heimiliserjur. 

Er svo talið að það hafi sýnt sig að ofbeldi sé fremur umborið eftir því sem tengsl gerenda og 

þolenda eru nánari.  Þá segir framar í skýrslunni um skilgreiningu heimilisofbeldis að í þessari 

skýrslu sé hugtakið heimilisofbeldi (e. domestic violence) notað til að lýsa því ofbeldi sem 

konur og karlar verða fyrir af hálfu núverandi eða fyrrverandi maka. Skilgreiningin skuli ekki 

takmarkast við hjón og skuli jafnframt ná til fólks í sambúð.77 Athygli vekur að skýrslan frá 

1997 fjallar ekki sérstaklega um ofbeldi gegn börnum en í niðurstöðum skýrslunnar kemur m.a. 

fram að heimilsofbeldi væri vaxandi samfélagsmein og útbreitt vandamál á Íslandi sem mætti 

finna í öllum þjóðfélagshópum. 78 

4.1.2.2 Skýrsla dómsmálaráðherra um forvarnir gegn heimilisofbeldi, hjálparúrræði fyrir 
þolendur og meðferðarúrræði fyrir gerendur. 

Ein af þeim þremur nefndum, sem fengu það hlutverk að vinna úr niðurstöðum skýrslu 

dómsmálaráðherra frá 1997 vinna að úrbótum í forvörnum, hafði það að markmiði að fjalla 

sérstaklega um forvarnir gegn heimilisofbeldi, hjálparúrræði fyrir þolendur og 

meðferðarúrræði fyrir gerendur. 79 Skilaði sú nefnd sérstakri skýrslu en í inngangi skýrslunnar 

 
 
 
 
 
 
76  Alþt. 1996 – 1997, A-deild – Þskj. 121 – 340. mál. Kafli 1.2. Hugtök og skilgreiningar - Skýrsla 
dómsmálaráðherra um orsakir, umfang og afleiðingar heimilisofbeldis og annars ofbeldis gegn konum og börnum.  
77  Alþt. 1996 – 1997, A-deild – Þskj. 121 – 340. mál. Kafli 1.2. Hugtök og skilgreiningar - Skýrsla 
dómsmálaráðherra um orsakir, umfang og afleiðingar heimilisofbeldis og annars ofbeldis gegn konum og börnum.  
78 Svala Ísfeld Ólafsdóttir, „Ákvæði hegningarlaga um ofbeldi í nánum samböndum“ (Tímarit lögfræðinga 2017) 
76.  
79  Alþt. 1997 – 1998, A-deild – Þskj. 1382 – 711. mál. Skýrsla dómsmálaráðherra um forvarnir gegn 
heimilisofbeldi, hjálparúrræði fyrir þolendur og með ferðarúrræði fyrir gerendur.  
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segir m.a. til að æskilegt væri að rýmka skilgreiningu á hugtakinu heimilisofbeldi þannig að 

skilgreiningin næði einnig utan um ofbeldi gegn börnum á heimili.80  

4.1.2.3 Skýrsla dómsmálaráðherra um meðferð heimilisofbeldismála hjá lögreglu.  
Þá fékk enn önnur nefndin það sérstaka hlutverk að fjalla um meðferð heimilisofbelsimála hjá 

lögreglu. 81  Nánar átti sú nefnd að huga að meðferð heimilisofbeldis fyrir lögreglu á 

rannsóknarstigi og gera tillögur um nauðsynlegar úrbætur í því efni, þar á meðal um breytingar 

á refsi- og réttarfarslöggjöf.82 Var það skoðun nefndar þessarar að ekki væri rétt að einskorða 

ofbeldishugtakið aðeins við líkamlegt ofbeldi í þröngri merkingu refsiréttar heldur mætti fella 

aðrar verknaðarlýsingar hegningarlagaákvæða undir rýmri skilgreiningu hugtaksins. Mætti 

þannig fella refsiverðan verknað á borð við til að mynda líkamsárás í skilningi 217. eða 218.gr. 

hgl., nauðungar og frelsisviptingarbrot eða nauðgun í skilningi 194. gr. hgl. 83 

4.1.2.4 Skýrsla dómsmálaráðherra um meðferð heimilisofbeldismála í dómskerfinu 
Þriðja nefndin, sem skipuð var til að vinna úr skýrslunni frá 1997, fékk það sérstaka hlutverk 

að huga að meðferð heimilisofbeldis í dómskerfinu og skilaði hún skýrslu um tillögur til úrbóta 

sem lögð var fram á Alþingi í maí 1998.84 Lagði þessi nefnd sama þrönga skilning á hugtakið 

„heimilisofbeldi“ eins og það var skilgreint í fyrstu skýrslunni frá 1997 sem nefndin frá 1994 

skilaði. Í inngangi skýrslunnar segir nánar að nefndin hafi afmarkað verksvið sitt þannig að 

heimilisofbeldi verði skilgreint með sama hætti og gert hafi verið í fyrri skýrslu 

dómsmálaráðherra um orsakir, umfang og afleiðingar heimilis ofbeldis og annars ofbeldis gegn 

konum og börnum. Skilgreining nefndarinnar á hugtaksins heimilisofbeldi er því notað hér til 

að lýsa því ofbeldi sem konur og karlar verða fyrir af hálfu núverandi eða fyrrverandi maka 

eða sambúðaraðila.85  

 
 
 
 
 
 
80  Alþt. 1997 – 1998, A-deild – Þskj. 1382 – 711. mál. Sjá umfjöllun í inngangi 1. Kafla -  Skýrsla 
dómsmálaráðherra um forvarnir gegn heimilisofbeldi, hjálparúrræði fyrir þolendur og með ferðarúrræði fyrir 
gerendur. 
81  Alþt. 1997- 1998, A-deild – Þskj. 1383 – 712. mál. Skýrsla dómsmálaráðherra um meðferð 
heimilisofbeldismála hjá lögreglu.  
82  Alþt. 1997- 1998, A-deild – Þskj. 1383 – 712. mál. Sjá I. kafla Skipun nefndar og hlutverk. Skýrsla 
dómsmálaráðherra um meðferð heimilisofbeldismála hjá lögreglu.  
83 Alþt. 1997- 1998, -deild – Þskj. 1383 – 712. mál. Sjá V. kafla Löggjöf. Skýrsla dómsmálaráðherra um meðferð 
heimilisofbeldismála hjá lögreglu. A 
84  Alþt. 1997 – 1998, A-deild – Þskj. 1384 – 713. mál. Skýrsla dómsmálaráðherra um meðferð 
heimilisofbeldismála í dómskerfinu.  
85 Alþt. 1997 – 1998, A-deild – Þskj. 1384 – 713. mál. Sjá skilgreiningu heimilisofbeldis í I. kafli Inngangur - 
Skýrsla dómsmálaráðherra um meðferð heimilisofbeldismála í dómskerfinu.  
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Í þeim fjórum skýrslum sem fjallað sérstaklega um hér að framan má greina ýmis sjónarmið 

um skilgreiningu hugtaksins „heimilisofbeldi“. Ljóst er að störf þessara fjögurra nefnda voru 

mikilvægur þáttur í að samræma skilning og skilgreiningu löggjafans á heimilisofbeldi, og 

greiða þannig götuna fyrir frekari lagasetningu og réttarbætur, sem var þá til þess fallið að auka 

réttarvernd kvenna og barna gegn ofbeldi. 86 

4.2 Lög nr. 27/2006 um breytingu á almennum hegningarlögum nr. 19/1940  
Eins og greinir frá í köflunum hér á undan að þá virðist hafa orðið tölvuverð vitundarvakning 

á Íslandi undir lok síðustu aldar hvað varðar heimilisofbeldi gegn konum og börnum. Á árinu 

2004 höfðu mál er tengjast heimilisofbeldi verið til sérstakrar athugunar í 

dómsmálaráðuneytinu og með bréfi dagsettu þann 18. nóvember 2004 fór þáverandi 

dómsmálaráðherra þess á leit við refsiréttarnefnd að nefndin myndi gefa álit sitt á þeim 

sjónarmiðum, sem komið hefðu þá fram, um hvort vænlegt væri að lögfesta sérstakt 

refsiákvæði þar sem heimilisofbeldi yrði lýst sem sérstökum refsinæmum verknaði eða hvort 

nægjanlegt væri að styðjast áfram við þágildandi ákvæði um líkamsmeiðingar í almennum 

hegningarlögum, þ.e. 217. og 218. gr. laganna.87 Refsiréttarnefnd tók í kjölfarið til umbeðinna 

starfa og aflaði sér meðal annars gagna um löggjafarþróun frá Norðurlöndunum við vinnu sína 

en jafnframt fór nefndin ítarlega yfir fyrirliggjandi viðhlítandi íslensk gögn og þar með talið 

þær opinberu skýrslur sem fjallað hefur verið um hér í köflunum að framan. 88  Í áliti 

nefndarinnar kom ýmislegt athyglisvert fram en við skoðun nefndarinnar á undangenginni 

dómaframkvæmd á Íslandi þótti koma í ljós að töluverðan fjölda mála mætti skilgreina sem 

heimilisofbeldismál, en þá að virtum þeim viðhorfum og sjónarmiðum að heimilisofbeldismál 

séu ekki einvörðungu bundin við líkamsmeiðingar. Taldi nefndin það ráðið að ýmis önnur brot 

á borð við kynferðisbrot, húsbrot, hótanir og eignaspjöll geti einnig fallið undir hugtak 

heimilisofbeldis. Þá þótti dómaframkvæmd þá undanfarinna ára sýna að konur hafi í sumum 

 
 
 
 
 
 
86 Svala Ísfeld Ólafsdóttir, „Ákvæði hegningarlaga um ofbeldi í nánum samböndum“ (Tímarit lögfræðinga 2017) 
77.  
87 Alþt. 2005–2006, A-deild, þskj. 419 – 365. mál, athugasemdir, kafli I. Inngangur.  
88 sama heimild, athugasemdir, kafli II. Skýrslur opinberra nefnda um heimilisofbeldi. 
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tilvikum verið gerendur í heimilisofbeldismálum, þó svo að karlar hafi verið í meirihluta sem 

gerendur.89  

4.2.1 Náin tengsl til refsiþyngingar 
 
Álit refsiréttarnefndar kemur nánar fram í lögskýringargögnum og athugasemdum með 

lagafrumvarpi sem nefndin vann í kjölfarið á áliti sínu og tillögum til ráðherra en frumvarpið 

varð síðar að lögum nr. 27/2006 um breytingar á almennum hegningarlögum.90 Í IV. kafla 

athugasemda með frumvarpinu er spurningu varpað fram um það hvort þörf sé að lögfesta 

sérrefsiákvæði um heimilisofbeldi og segir þar orðrétt:91  

 

Það er því ekki verknaðurinn sem slíkur, hvort sem um beint líkamlegt eða andlegt ofbeldi 
er að ræða, kynferðislega misnotkun, brot tengd misnotkun fjármuna, hótanir, nauðung eða 
eignaspjöll, sem leiðir til þess að samfélagið álítur brot þessi siðferðilega ámælisverðari en 
endranær, heldur sú aðstaða að gerendur og þolendur slíkra brota teljast nákomnir enda eru 
þeir eða hafa verið tengdir nánum samfélagslegum böndum. Þessi nánu tengsl á milli 
einstaklinga eru þannig talin auka á grófleika tiltekins verknaðar vegna þess trúnaðarbrots 
sem hann endurspeglar en þessi aðstaða breytir almennt í engu um refsinæmi 
verknaðarins.92 

 

Af framangreindri athugasemd má ráða að nefndin taldi náin tengsl milli þolenda og gerenda 

vera til þess fallin að auka á grófleika verknaðar, einkum á grundvelli trúnaðarbrots, en var 

niðurstaða refsiréttarnefndar á þá leið að nefndin taldi ekki nægjanleg rök standa til þess að 

lögfesta sérrefsiákvæði um heimilisofbeldi í almenn hegningarlög. Kom nefndin þá fremur með 

ýmis rök á móti lögfestingu sérrefsiákvæðis en m.a. virtist refsiréttarnefnd hafa áhyggjur af því 

að orðalag sérrefsiákvæðis um heimilisofbeldi yrði að vera verulega matskennt en þá myndi 

 
 
 
 
 
 
89 Alþt. 2005–2006, A-deild, þskj. 419 – 365. mál, athugasemdir, kafli VI. Er þörf á að lögfesta sérrefsiákvæði 
um heimilisofbeldi.  
90 Hér eftir í ritgerð þessari verður fjallað um lög nr. 27/2006 um breytingu á almennum hegningarlögum nr. 
19/1940 sem „breytingarlög nr. 27/2006“. 
91 Alþt. 2005–2006, A-deild, þskj. 419 – 365. mál, athugasemdir, kafli VI. Er þörf á að lögfesta sérrefsiákvæði 
um heimilisofbeldi.  
92 sama heimild, bein tilvitnun.  
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slíkt ákvæði jafnvel ekki standast kröfur 1. mgr. 69. gr. stjórnarskrárinnar93 um skýrleika 

refsiheimilda.94 Segir þá orðrétt í athugasemdum með frumvarpi breytingarlaga nr. 27/2006:  

 

Í fjórða lagi er unnt að nefna að orðalag sérrefsiákvæðis um heimilisofbeldi yrði án vafa 
verulega matskennt svo að raunhæft væri að ná þeim refsiréttarlegu og réttarpólitísku 
markmiðum sem almennt eru lögð til grundvallar í þessu sambandi. Með það í huga verður 
að horfa til þess að verulegar hömlur eru settar við því í íslenskum rétti að löggjafinn orði 
refsiákvæði með matskenndum hætti. Samkvæmt 1. mgr. 69. gr. stjórnarskrárinnar eru 
gerðar strangar kröfur til skýrleika refsiheimilda.95 

 

Með frumvarpinu var byggt á þeirri niðurstöðu refsiréttarnefndar að ekki standi til þess 

viðhlítandi lagaleg eða refsipólítisk rök að lögfesta sérrefsiákvæði um heimilisofbeldi. Lagði 

nefndin hins vegar til að horft yrði á náin tengsl milli þolenda og gerenda til refsiþyngingar og 

með breytingarlögum nr. 27/2006 var innleitt nýtt ákvæði í almenn hegningarlög og lögfest ný 

málsgrein í 70. gr. laganna, er varð 3. mgr.96  

4.2.2 Ákvæði 3. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 
Í VIII. kafla almennra hegningarlaga má finna sérstök ákvæði er fjalla um refsiákvörðun eða 

svokallaðar refsiákvörðunarástæður.97 Þegar ákvæði laga kveða á um tiltekin refsimörk vegna 

tiltekinna lögmæltra atriða er tengjast afbroti, er talað um refsiákvörðunarástæður sem metnar 

eru annars vegar til þyngingar eða hins vegar til málsbóta innan tiltekins refsiramma 

lagaákvæðis. 98  Í 70. gr. almennra hegningarlaga hefur verið að finna slíkar 

refsiákvörðunarheimildir og sjónarmið en eins og kemur fram í kaflanum að framan að þá með 

1. gr. breytingarlaga nr. 27/2006 var lögfest ný lögmælt refsiþyngingarástæða, með innleiðingu 

3. mgr.  70. gr. almennra hegningarlaga, en ákvæðið hljóðar svo:99  

 
 

 
 
 
 
 
93 1. mgr. 69. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands hljóðar svo: Engum verður gert að sæta refsingu nema hann hafi 
gerst sekur um háttsemi sem var refsiverð samkvæmt lögum á þeim tíma þegar hún átti sér stað eða má 
fullkomlega jafna til slíkrar háttsemi. Viðurlög mega ekki verða þyngri en heimiluð voru í lögum þá er háttsemin 
átti sér stað. 
94 Alþt. 2005–2006, A-deild, þskj. 419 – 365. mál, athugasemdir, kafli VI. Er þörf á að lögfesta sérrefsiákvæði 
um heimilisofbeldi.  
95 Alþt. 2005–2006, A-deild, þskj. 419 – 365. mál, athugasemdir, kafli VI. Er þörf á að lögfesta sérrefsiákvæði 
um heimilisofbeldi.  
96 sama heimild. 
97 Alþt. 1939-1940, Efri-deild, þskj. 43 – 29. mál, athugasemdir um VIII. kafla.  
98 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (Háskólaútgáfan 1992) 248. 
99 Alþt. 2005–2006, A-deild, þskj. 419 – 365. mál, frumvarp til laga, 1. gr. 
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Hafi verknaður beinst að karli, konu eða barni sem eru nákomin geranda, og tengsl þeirra 
þykja hafa aukið á grófleika verknaðarins, skal að jafnaði taka það til greina til þyngingar 
refsingunni.100 

 
Í framangreindu ákvæði má sjá að lögfest var þarna sérstök heimild til að hækka refsingu innan 

lögmæltra refsimarka viðkomandi refsiákvæðis eins og áður hafði verið gert á grundvelli  

refsiákvörðunarheimilda 1. og 2. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga. Tekur ákvæðið þá til 

þeirra aðstæðna þegar þolandi og gerandi geta talist nákomnir á verknaðarstundu en þau nánu 

tengsl skulu þannig virt að þau auki á grófleika verknaðarins, þó með þeim fyrirvara að sú 

aðstaða skuli almennt engu breyta um refsinæmi tiltekins verknaðar.101 Í greinargerð með 

frumvarpi breytingarlaga nr. 27/2006 segir svo að mat á því hvort náin tengsl aðila teljist hafa 

aukið á grófleika verknaðar skuli háð atvikum í hverju tilviki fyrir sig. Skuli þá horft 

sérstaklega til þess hvort um endurtekin eða langvarandi verknað eða brot sé um að ræða því 

almennt skuli ekki virða einstök tilvik til refsiþyngingar. 102  Segir þá ennfremur m.a. í 

greinargerð orðrétt:  

 
 [...]mætti jafnframt líta til þess hvort atvik eða aðstæður hafi verið með þeim hætti að brot 
hafi verið til þess fallið á grundvelli almenns og hlutlægs mælikvarða að niðurlægja 
brotaþola eða jafnvel að skerða sjálfsmat hans eða sjálfsvirðingu.103 

 

Af framangreindu má ráða að með innleiðingu 3. mgr. 70. gr. almenngra hegningarlaga hafi 

fylgt lagafyrirmæli sem mæli með því að náin tengsl milli þolanda og gerenda á 

verknaðarstundu geti þótt auka á grófleika verknaðar með ýmsum hætti. Fellur það hins vegar 

í hlut dómara að vega og meta hvort tengsl milli aðila kunni í raun að hafa aukið á grófleika 

verknaðar, að virtum atvikum hverju sinni, og þá með tilliti til þeirra sjónarmiða sem vísað 

hefur verið til hér í kaflanum, og nánar er fjallað um í lögskýringargögnum og greinargerð með 

frumvarpi er varð að breytingarlögum nr. 27/2006.104  

 

 
 
 
 
 
 
100 Alþt. 2005–2006, A-deild, þskj. 419 – 365. mál, frumvarp til laga, 1. gr.   
101 Alþt. 2005–2006, A-deild, þskj. 419 – 365. mál, athugasemdir við einstakar greinar, um 1. gr.  
102 sama heimild.  
103 sama heimild, bein tilvitnun.  
104 Alþt. 2005–2006, A-deild, þskj. 419 – 365. mál, athugasemdir við einstakar greinar, um 1. gr. 
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Í framangreindu samhengi má vísa til dóms Hæstaréttar frá 11. október 2012 í máli nr. 

121/2012 en í málinu hafði maður verið ákærður og sakfelldur fyrir tvær líkamsárásir gegn 

fyrrum sambýliskonu sinni og barnsmóður auk umferðarlagabrota. Var manninum gefið að sök 

að hafa í tvö skipti ráðist á sambýliskonu en eins og lýst var í ákæru þá hafi ákærði í fyrra 

skiptið ráðist að brotaþola, þ.e. þáverandi sambýliskonu sinni, með hrindingum þannig að 

brotaþoli féll fram fyrir sig og á magann en í framhaldi hafi ákærði slegið brotaþola nokkur 

högg með flötum lófa í andlitið.  Þegar umrædd árás átti sér stað var brotaþoli gengin um 27 

vikur á leið með barn en afleiðingar árásarinnar voru m.a. þær að brotaþoli hlaut ýmsa 

líkamlega áverka og legvatn hennar fór að leka. Um seinni árásina segir í ákæru að ákærði hafi 

ráðist að sömu þáverandi sambýliskonu sinni og barnsmóður er hún hélt á nýfæddu eða fimm 

daga gömlu barni þeirra í fangi sínu með þeim afleiðingum að brotaþoli féll með nýfætt barn 

þeirra utan í glerskáp sem brotnaði við átökin og féll brotaþoli ofan á barnið í sófa í stofunni.105 

Þessi háttsemi mannsins gegn barnsmóður sinni þótti varða við 1. mgr. 217. gr. hgl. og var 

maðurinn sakfelldur á grundvelli þess refsiákvæðis en í niðurstöðum héraðsdóms Reykjaness 

segir m.a. um ákvörðun refsingar í málinu:  

 
Við ákvörðun refsingar er litið til þess að ákærði hefur gerst sekur tvær grófar líkamsárásir 
á hendur sambýliskonu sinni, í fyrra skiptið þegar hún var gengin rúmlega 27 vikur með 
barn þeirra, en hina þegar hún var nýkomin úr keisaraskurði og hélt á fimm daga gömlu 
barni þeirra í fanginu. Að mati læknis stefndu áverkar þeir, sem brotaþoli hlaut í fyrri 
árásinni, lífi ófædda barnsins í mikla hættu. Þá þykir ljóst að með síðari árásinni stefndi 
ákærði heilsu brotaþola og nýfædds barns síns og brotaþola í stórfellda hættu. Er þetta virt 
ákærða til refsiþyngingar, sbr. 3. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. 
Jafnframt er litið til þess að fyrri árásin átti sér stað að viðstöddum ungum börnum 
brotaþola og dóttur ákærða. Þykir ákærði ekki eiga sér neinar málsbætur.106 

 
 
Hæstiréttur staðfesti þessa niðurstöðu héraðsdóms Reykjaness en í framgreindu máli má sjá 

dæmi um að dómurinn tók þarna sérstakt tillit til þess trúnaðarsambands sem ríkti á milli 

ákærða, brotaþola og þeirra sem urðu vitni að árásinni, við ákvörðun refsingar. Var það nána 

samband sem þarna þótti ríkja á milli þeirra aðila talið auka á grófleika árásarinnar og það virt 

 
 
 
 
 
 
105 Hrd. fimmtudaginn 11. október 2012 í máli nr. 121/2021.  
106 Hrd. fimmtudaginn 11. október 2012 í máli nr. 121/2021, dómur Héraðsdóms Reykjaness 20. janúar 2012 í 
máli nr. 768/2011, ákæruvaldið g. Júlíusi Fjeldsted, Kafli III.  



 
 

32 

ákærða til refsiþyngingar á grundvelli 3. mgr. 70. gr. hgl. Var maðurinn dæmdur í tólf mánaða 

fangelsi en einnig var litið til 77. og 78. gr. hgl. um brotasamsteypu og hegningarauka vegna 

annarra atvika máls. 107 

 

Athygli vekur að í framangreindu máli þótti tiltekin háttsemi ákærða aðeins varða við 

verknaðarlýsingu 1. mgr. 217. gr. hgl., sem er vægara líkamsárásarákvæði hegningarlaganna, 

en ekki virðist hafa þótt tilefni til að heimfæra háttsemina undir 2. mgr. 218. gr. 

hegningarlaganna, sem fjallar um sérstaklega hættulega líkamsárás, þótt árásinni sé lýst í 

dómsniðurstöðum sem sérlega hættulegri árás sem stofnað hafi heilsu og lífi bæði brotaþola og 

ófæddu barni hennar í stórfellda hættu. Þá kemur fram í málinu að um endurtekið ofbeldi 

gagnvart brotaþola hafi verið að ræða en ákærða gefið að sök að hafa ráðist á brotaþola tvívegis 

með tiltölulega stuttu millibili en fyrri árásin fór fram í júní árið 2010 og sú seinni í september 

það sama ár. Einnig segir svo í málsatvikum að barnaverndaryfirvöld hafi fengið tilkynningu 

um ákærði væri að beita stjúpbörn sín ofbeldi á heimili þeirra svo ætla má að viðvarandi 

ógnarástand hafi ríkt á heimili aðila, að minnsta kosti á því tímabili sem fjallað er um í reifun 

dómsins. Dómur í máli þessu féll árið 2012 en á þeim tíma var ekki búið að lögfesta sjálfstætt 

refsiákvæði sem fjallar um heimilisofbeldi. Ef dregnir eru saman þessir þættir sem taldir eru 

upp hér á undan er vert að velta því upp hvort háttsemi og atvik máls kynnu í dag að vera 

heimfærð undir rýmkað brotahugtak í skilningi sérrefsiákvæðis 218. gr. b hegningarlaganna 

sem síðar var lögfest með breytingu á hegningarlögunum árið 2016. Ætla mætti að 218. gr. b 

hegningarlaganna næði vel utan um þá refsiverðu háttsemi og aðstæður sem lýst er í málinu en 

sérrefsiákvæðið hefði þannig veitt brotaþola aukna refsivernd þar sem refsirammi 218. gr. b er 

rýmri en refsirammi 1. mgr. 217. gr. hegningarlaganna. Þá hefði einnig komið til álita í 

lagaumhverfi dagsins í dag hvort ákærði í málinu hefði brotið gegn öðrum aðilum málsins á 

grundvelli trúnaðarbrots eða ofbeldis í nánu sambandi í skilningi 218. gr. b hegningarlaganna 

því ofbeldi skv. ákvæði 218. gr. b er ekki einskorðað við líkamlegt ofbeldi. Mætti því jafnvel 

heimfæra háttsemi ákærða gagnvart barni hans og stjúpbörnum undir inntak 218. gr. b 

hegningarlaganna svo vert er að bera saman það lagaumhverfi sem nú ríkir með lögfestu 

 
 
 
 
 
 
107 Hrd. fimmtudaginn 11. október 2012 í máli nr. 121/2021. Dómur Héraðsdóms Reykjaness 20. janúar 2012 í 
máli nr. 768/2011, Ákæruvaldið g. Júlíusi Fjeldsted, Kafli III.  
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sérrefsiákvæði í hegningarlögum um ofbeldi í nánu sambandi við það lagaumhverfi þegar 

ofbeldi í nánu sambandi gat aðeins verið virt sem refsiákvörðunarástæða til refsiþyngingar á 

grundvelli 3. mgr. 70. gr. hegningarlaganna.  

 

Einnig má í þessu sambandi vísa til annars dóms Hæstaréttar frá 5. desember 2013 máli nr. 

214/2013 en í málinu var maður sakfelldur árás á fyrrum sambýliskonu sína í sumarbústað. 

Háttsemi mannsins var heimfærð undir 1. mgr. 217. gr. hgl. og var vísað til þess í forsendum 

dómsins að um einstakt skipti var að ræða og engin börn voru viðstödd. Ekki var litið til 3. 

mgr. 70. gr. hgl. við refsiákvörðun. Nánar er fjallað um inntak og gildissvið 218. gr. b almennra 

hegningarlaga hér síðar í kafla 4.5.108  

 

4.2.3 Ærumeiðingar í nánu sambandi 
Breytingarlög nr. 27/2006 fjölluðu ekki einvörðungu um innleiðingu á 3. mgr. 70. gr. almennra 

hegningarlaga, eins og fjallað var um hér að framan,  því í 2. gr. breytingarlaganna voru 

fyrirmæli um að þágildandi 191. gr. yrði felld brott úr almennum hegningarlögum. 109  Í 

athugasemdum með frumvarpi segir að ástæða þess að ákvæðið skyldi fellt á brott sé einkum 

að markmiðið og tilgangurinn að baki þágildandi 1. mgr. 191. gr. almennra hegningarlaga hafi 

verið að vernda friðhelgi og æru einstaklinga í samskiptum við aðra fjölskyldumeðlimi. Segir 

þá fremur að refsiréttarnefnd hafi þarna verið orðið ljóst að refsivernd ákvæðisins hafi aldrei 

orðið virk í réttarframkvæmd frá gildistöku laganna. Segir þá ennfremur í frumvarpinu að 

sambærileg staða hafi verið uppi með samsvarandi refsilagaákvæðum í Noregi og 

Danmörku.110  

4.2.3.1 233. gr. b almennra hegningarlaga nr. 19/1940  
Fyrirmæli voru sett fram í 3. gr. breytingarlaga nr. 27/2006 um að lögfest skyldi nýtt 

lagaákvæði í XXV. kafla almennra hegningarlaga, er fjallaði um stórfelldar ærumeiðingar í 

nánum samböndum, og sem kæmi þá í stað brottfelldrar 191. gr. laganna.111  

 
 
 
 
 
 
108 Hrd. fimmtudaginn 5. desember 2013 í máli nr. 214/2013. 
109 Alþt. 2005–2006, A-deild, þskj. 419 – 365. mál, athugasemdir við einstakar greinar, um 2. gr. 
110 Alþt. 2005–2006, A-deild, þskj. 419 – 365. mál, athugasemdir, kafli V. Efni frumvarpsins.  
111 Alþt. 2005–2006, A-deild, þskj. 419 – 365. mál, athugasemdir við einstakar greinar, um 3. gr. 
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Nýja lagaákvæðið var innleitt sem 233. gr. b í XXV. kafla almennra hegningarlaga og hljóðar 

svo: 
Sá sem móðgar eða smánar maka sinn eða fyrrverandi maka, barn sitt eða annan mann sem 
er nákominn geranda, og verknaður verður talinn fela í sér stórfelldar ærumeiðingar, skal 
sæta fangelsi allt að tveimur árum.112 

 
Markmið þá nýs hegningarlagaákvæðis 233. gr. b er sagt í greinargerð með frumvarpi einkum 

vera að stuðla að virkari refsivernd gegn stórfelldum ærumeiðingum í samskiptum fólks við 

fjölskyldumeðlimi. 113 Ákvæðinu er ætlað að taka til brota sem eiga sér stað í samskiptum við 

maka eða fyrrverandi maka en á þar bæði við um fólk í sambúð og gift hjón. Þá er ákvæðinu 

ennfremur ætlað að taka til samskipta milli geranda og barns gerandans eða barns annars 

manns, sem gæti talist nákomið gerandanum. Af framangreindu leiðir að ákvæði 233. gr. b 

tekur til nokkuð rýmri afmörkunar á hópi þolenda,  ef borið er saman við gildissvið ákvæðis 1. 

mgr. 191. gr. almennra hegningarlaga, sem fellt var úr lögunum með gildistöku breytingarlaga 

nr. 27/2006, eins og áður greinir frá. 114  Til frekari skýringar má horfa til eftirfarandi 

dómaframkvæmdar:  

 
Hrd. fimmtudaginn 30. apríl 2015 í máli nr. 843/2014. Manni var gefið að sök að hafa 
ráðist fjórum sinnum á sambýliskonu sína með líkamlegu ofbeldi og að auki hafi hann 
smánað hana og móðgað. Ákærði var sakfelldur fyrir líkamsárás í skilningi 1. mgr. 217. gr. 
og 2. mgr. 218. gr. hegningarlaga en jafnframt var hann sakfelldur fyrir stórfelldar 
ærumeiðingar í skilningi 233. gr. b hegningarlaga. Þótti ákærði hafa haft ásetning um að 
beita sambýliskonu sína ekki aðeins líkamlegu ofbeldi heldur hafi hann einnig ætlað sér að 
móðga brotaþola og smána. Var ákærða þá gefið að sök í einum ákæruliðnum að hafa 
viðhaft stórfelldar ærumeiðingar í garð annarra fjölskyldumeðlima brotaþola en dómnum 
þótti það ekki afmarkað nægilega vel hvernig ákærði hefði almennt móðgað og smánað 
brotaþola og fjölskyldu hennar á tilgreindum sambúðartíma. Var ákærði því sýknaður af 
þeim ákærulið. Gátu nágrannar hins vegar borið vitni um ítrekaðar ærumeiðingar ákærða 
með niðrandi orðum og blótsyrðum í garð brotaþola á heimili þeirra og var ákærði því 
sakfelldur um brot gegn sambýliskonu sinni á grundvelli 233. gr. b hegningarlaga.  Ákærði 
var þá einnig sakfelldur fyrir þjófnað gagnvart brotaþola, sbr. 244. gr. hegningarlaga, og 
litið var til 3. mgr. 70. gr. hegningarlaga um refsiákvörðun. Maðurinn hlaut 15 mánaða 
fangelsisdóm en af þeim skyldu 12 mánuðir vera skilorðsbundnir í þrjú ár. 115  

 
 
 
 
 
 
112 Alþt. 2005–2006, A-deild, þskj. 419 – 365. mál, frumvarp til laga, 3. gr.   
113 Alþt. 2005–2006, A-deild, þskj. 419 – 365. mál, athugasemdir við einstakar greinar, um 3. gr. 
114 Alþt. 2005–2006, A-deild, þskj. 419 – 365. mál, athugasemdir við einstakar greinar, um 3. gr. 
115 Hrd. fimmtudaginn 30. apríl 2015 í máli nr. 843/2014. 
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Í framangreindu máli horfði dómurinn sérstaklega til þess nána sambands sem var á milli 

ákærða og brotaþola og þótti sú háttsemi mannsins gagnvart þáverandi sambýliskonu, sem í 

ákæru var lýst sem að ákærði hafi ítrekað viðhaft hávaða, blótsyrði og ógeðfelld orð í garð 

brotaþola, sem var honum nákomin, varða við stórfelldar ærumeiðingar í nánu sambandi í 

skilningi 233. gr. b almennra hegningarlaga. Í niðurstöðu dómsins kemur þó einnig fram að 

ekki hafi verið unnt að slá því föstu að þær ærumeiðingar sem ákærða var gert að sök að hafa 

viðhaft gagnvart fjölskyldu brotaþola, sem líkast til mætti teljast til nákominna aðila í þessu 

samhengi, skyldu metnar sem stórfelldar ærumeiðingar í skilningi 233. gr. b hegningarlaganna, 

einkum sökum þess að meintar ærumeiðingar hafi ekki verið afmarkaðar nægjanlega vel í 

ákæru. Ekki hafi verið tilgreint nánar í ákæru hvaða orð ákærði átti að hafa látið falla í garð 

fjölskyldu brotaþola svo ekki hafi verið unnt að leggja mat á það hvort þær meintu 

ærumeiðingar gætu fallið undir inntak 233. gr. b  almennra hegningarlaga.  

 

Til frekari skýringar á inntaki ákvæðis 233. gr. b almennra hegningarlaga í dómframkvæmd er 

jafnframt vert að vísa til dóms Hæstaréttar í máli nr. 113/2015:  

 
Hrd. fimmtudaginn 28. apríl 2016 í máli nr. 113/2015. Manni var gefið að sök að hafa veist 
að eiginkonu sinni með ofbeldi m.a. í viðurvist sonar þeirra hjóna. Maðurinn var sakfelldur 
fyrir brot gegn gegn 217. gr. og 233.gr. b almennra hegningarlaga og 1. og 3. mgr. 99. gr. 
barnaverndarlaga nr. 80/2002 með því að hafa ráðist að eiginkonu sinni með ofbeldi  er hún 
lá í rúmi ásamt syni hjónanna og setti ákærði kodda fyrir vit brotaþola sem lá við að kæfa 
hana. Var ákærði þá jafnframt sakfelldur fyrir brot gegn 217. gr., 225. gr. og 233. gr. b 
almennra hegningarlaga og 3. mgr. 99. gr. barnaverndarlaga fyrir þá háttsemi að hafa dregið 
brotaþola inn í bílskúr og beitt hana ofbeldi að barnungum syni þeirra viðstöddum. Litið 
var til 3. mgr. 70. gr. við ákvörðun refsingar og hlaut ákærði 12 mánaða fangelsisdóm sem 
bundinn var skilorði í tvö ár. 116 

 

Í máli þessu þótti ljóst að ákærði og brotaþoli voru nákomnir aðilar í skilningi 233. gr. b 

hegningarlaga þar sem þau voru gift, bjuggu á sama heimili og áttu saman þrjú börn. Horft var 

þá sérstaklega til þess að valdbeiting ákærða í garð eiginkonu sinnar, í viðurvist barna þeirra, 

 
 
 
 
 
 
116 Hrd. fimmtudaginn 28. apríl 2016 í máli nr. 113/2015.  
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þótti að mati dómsins vera til þess fallin að smána og gera lítið úr brotaþola, sem móður 

barnanna er urðu vitni að ofbeldinu, og þótti þannig háttsemi ákærða réttilega heimfærð undir 

233. gr. b hegningarlaganna.117 

4.3 Istanbúl-samningurinn 2011 
Þann 11. maí árið 2011 var samningur Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi 

gegn konum og heimilisofbeldi118 samþykktur á vettvangi Evrópuráðsins og samningurinn 

undirritaður af hálfu Íslands á þeim sama degi. Framangreindur samningur, sem gjarnan hefur 

verið nefndur Istanbúl samningurinn í almennu tali,  tók svo gildi þann 1. ágúst árið 2014 við 

það tilefni að tíu ríki höfðu á þeim tímamótum fullgilt hann. Árið 2012 hafði 

Mannréttindastofnun Háskóla Íslands verið falið það verkefni að vinna skýrslu um Istanbúl 

samninginn þar sem stofnunin hafði meðal annars það hlutverk að greina þær breytingar sem 

gera þyrfti á íslenskri löggjöf í því skyni að fullgilda megi Istanbúl samninginn. 119  Í 

formálsorðum Istanbúl samningsins er því lýst sérstaklega yfir að tilgangur samningsins sé að 

sporna gegn ofbeldi gegn börnum eða konum sem og heimilisofbeldi.120 Um ári síðar, eða í 

upphafi ársins 2013, fól þáverandi innanríkisráðherra refsiréttarnefnd að kanna hvort, og þá 

hvernig, þörf væri á breytingum á íslenskri löggjöf svo unnt væri að fullgilda Istanbúl 

samninginn en samhliða var refsiréttarnefnd falið það hlutverk að vinna frumvarp til breytinga 

á almennum hegningarlögum, sem fæli í sér innleiðingu á sérákvæði um heimilisofbeldi, að 

norskri fyrirmynd.121 Niðurstöður og tillögur nefndarinnar voru þá settar fram í frumvarpi til 

laga nr. 23/2016 um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, með síðari 

breytingum.  

4.4 Lög nr. 23/2016 um breytingu á almennum hegningarlögum nr. 19/1940  
Í athugasemdum og greinargerð með frumvarpi er varð að lögum nr. 23/2016 kemur fram skýr 

vilji um innleiðingu á sérrefsiákvæði sem fjallar um ofbeldi í nánu sambandi. Ljóst var að 

 
 
 
 
 
 
117 Hrd. fimmtudaginn 28. apríl 2016 í máli nr. 113/2015. Kafli III.  
118 Hér eftir í ritgerð þessari verður fjallað um Samning Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi gegn 
konum og heimilsofbeldi sem „Istanbúl samninginn“.   
119 Alþt. 2015–2016, A-deild, þskj. 547 – 401. mál, athugasemdir, kafli 1., Inngangur.  
120 Stjórnarráðið, Evrópuráð, e. Council of Europe, „Samningur Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn 
ofbeldi gegn konum og heimilsofbeldi“, <https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit--skyrslur-og-
skrar/Istanb%C3%BAl-samningurinn.pdf>  Skoðað 9. apríl 2022.  
121 Alþt. 2015–2016, A-deild, þskj. 547 – 401. mál, athugasemdir, kafli 1., Inngangur. 
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innleiðing á sjálfstæðu refsiákvæði var ekki ófrávíkjanlegt skilyrði til fullgildingar á Istanbúl 

samningnum. Hins vegar þótti lögfesting sérákvæðis eðlileg og skilvirk nálgun að mati 

refsiréttarnefndar til að ná fram yfirlýstum markmiðum samningsins, þ.e. þá einkum að sporna 

við ofbeldi gegn börnum eða konum og heimilisofbeldi, eða það sem nú skilgreint er sem 

ofbeldi í nánu sambandi.122 Segir þá orðrétt í athugasemdum og greinargerð með frumvarpinu:   

 
Með setningu sérstaks ákvæðis um ofbeldi í nánum samböndum í almenn hegningarlög 
felst táknræn viðurkenning löggjafans á sérstöðu slíkra brota sem og þess að heimilisofbeldi 
sé ekki einkamál fjölskyldna heldur varði samfélagið allt og sé vandamál sem sporna beri 
við með öllum tiltækum ráðum. Er mikilvægt að þessi samfélagslega afstaða endurspeglist 
í löggjöf frá Alþingi og þau skilaboð send að um sé að ræða háttsemi sem ekki líðist í 
lýðræðislegu þjóðfélagi.123 

 
Þóttu þannig standa refsipólitísk og samfélagsleg rök til þess að sett yrði sérstakt ákvæði um 

ofbeldi í nánum samböndum í almenn hegningarlög en einnig þóttu standa til þess viss 

hagkvæmnisrök þar sem öll skráning og úrvinnsla mála hjá ákæruvaldi, dómstólum og lögreglu 

myndi verða skilvirkari og auðveldari fyrir vikið. 124 

4.4.1 Sérrefsiákvæði um ofbeldi í nánu sambandi lögfest á Íslandi  
Í breytingarlögum nr. 23/2016 er að finna sjö greinar sem ýmist fjalla um fyrirmæli og nýmæli 

um breytingar á hegningarlögunum en einnig er í breytingarlögunum að finna fyrirmæli um 

breytingar á öðrum lögum sem ekki þykir tilefni til fjalla um í ritgerð þessari þar sem slík 

umfjöllun myndi falla utan afmörkunar við heimilisofbeldi og ofbeldi í nánu sambandi.125  

 

Í 4. gr. breytingarlaganna er kveðið á um innleiðingu á sjálfstæðu refsiákvæði um ofbeldi í 

nánu sambandi. Nýtt sérrefsiákvæði um ofbeldi í nánu sambandi var þannig innleitt í 

hegningarlögin með nýmælum 218. gr. b en fyrra ákvæði sem þar var áður varð með 

 
 
 
 
 
 
122 Alþt. 2015–2016, A-deild, þskj. 547 – 401. mál, athugasemdir, kafli 1., Inngangur. 
123 Alþt. 2015–2016, A-deild, þskj. 547 – 401. mál, athugasemdir, kafli 3.4., Sérstakt ákvæði um ofbeldi í nánum 
samböndum. 
124 Alþt. 2015–2016, A-deild, þskj. 547 – 401. mál, athugasemdir, kafli 3.4., Sérstakt ákvæði um ofbeldi í nánum 
samböndum. 
125 Í breytingarlögum nr. 23/2016 má m.a. finna fyrirmæli um breytingar á lögum nr. 25/1975 um ráðgjöf og 
fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir, sbr. 1. mgr. 7. gr. 
breytingaralaganna.  
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breytingunni að ákvæði 218. gr. c. 126 Ákvæði 218. gr. b fól í sér nýmæli sem hafði verið samið 

að fyrirmynd norskra samsvarandi hegningarlagaákvæða, en fjallað verður nánar um norrænan 

samanburð hér síðar í 5. kafla ritgerðarinnar.  Ákvæði 218. gr. b var þá ætlað að leggja sérstaka 

áherslu á að ofbeldi í nánu sambandi feli ekki einvörðungu í sér samansafn af einstaka tilvikum 

heldur geti slík háttsemi fremur verið verið virt sem ein heild. Með þeim áherslum sé vakin 

meiri athygli á því ótta- og ógnarástandi sem kann að myndast í þeim aðstæðum þegar ofbeldi 

í nánu sambandi á sér stað. Þessar sömu aðstæður feli jafnframt iðulega í sér viðvarandi andlega 

kúgun frá geranda sem þolandi hans í nánu sambandi upplifir sig gjarnan vanmáttugan 

gagnvart.127 Ákvæði 218. gr. b var innleitt og staðsett í XXIII. kafla hegningarlaganna, sem 

fjallar um manndráp og líkamsmeiðingar, en sjónarmiðin þar að baki voru einkum þau að 

refsimörk fyrir ofbeldi í nánu sambandi skuli vera samsvarandi við refsimörk annarra 

meiriháttar líkamsmeiðingarbrota. Þau refsimörk eru tölvuvert hærri en refsimörk 

sifskaparbrota en það ætti að endurspegla nýtt mat og álit löggjafans á alvarleika ofbeldisbrota 

í nánu sambandi.128 

 

4.4.1.1 Orðasamband og hugtakið „ofbeldi í nánum samböndum“ eða „heimilisofbeldi“? 
Í umfjölluninni hér að framan hefur ýmist verið notast við orðasambandið „ofbeldi í nánu 

sambandi“ eða hugtakið „heimilisofbeldi“. Höfundi þykir ljóst að hugtakið „heimilisofbeldi“ 

sé iðulega notað til að lýsa tiltekinni ofbeldisháttsemi í daglegu tali. Einnig má sjá hugtakið 

„heimilisofbeldi“ er notað víðsvegar í lögskýringargögnum til lýsingar á þeirri refsiverðu 

háttsemi sem sérstaklega er hér til umfjöllunar í skilningi 218. gr. b hgl.129 Athygli vekur að í 

lögskýringargögnum er hugtakið „heimilisofbeldi“ gjarnan haft í sviga og kemur hugtakið þá 

iðulega á eftir orðasambandinu „ofbeldi í nánu sambandi“. Mætti draga þá ályktun að 

refsiréttarnefnd og löggjafinn telji því orðasambandið „ofbeldi í nánu sambandi“ ná betur utan 

um þá háttsemi sem lýst er í 218. gr. b, fremur en þröng skýring á hugtakinu „heimilisofbeldi“, 

 
 
 
 
 
 
126 Alþt. 2015–2016, A-deild, þskj. 547 – 401. mál, athugasemdir við einstaka greinar, um 4. gr.  
127 sama heimild.  
128 Svala Ísfeld Ólafsdóttir, „ Ákvæði hegningarlaga um ofbeldi í nánum samböndum“ (Tímarit lögfræðinga 2017) 
88.  
129 Alþt. 2015–2016, A-deild, þskj. 547 – 401. mál, frumvarp til laga.  
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en sú ályktun fær nokkra stoð í eftirfarandi athugasemdum í greinargerð með breytingarlögum 

nr. 23/2016 sem hljóða svo:130  

 

Með setningu sérstaks ákvæðis um ofbeldi í nánum samböndum í almenn hegningarlög 
felst táknræn viðurkenning löggjafans á sérstöðu slíkra brota sem og þess að heimilisofbeldi 
sé ekki einkamál fjölskyldna heldur varði samfélagið allt og sé vandamál sem sporna beri 
við með öllum tiltækum ráðum. Er mikilvægt að þessi samfélagslega afstaða endurspeglist 
í löggjöf frá Alþingi og þau skilaboð send að um sé að ræða háttsemi sem ekki líðist í 
lýðræðislegu þjóðfélagi. Ekki er lykilatriði í því sambandi hvar brot er framið, þ.e. innan 
veggja heimilis eða utan, heldur er litið til tengsla þolanda og geranda og þess rofs á 
trúnaðarsambandi og trausti þeirra á milli sem í háttseminni felst. Í lögfestingu sérstaks 
refsiákvæðis sem og hækkun refsiramma vegna ofbeldisbrota í nánum samböndum felast 
jafnframt tiltekin varnaðar- og fyrirbyggjandi áhrif.131 

 
Í grein Svölu Ísfeld Ólafsdóttur, um ákvæði hegningarlaga um ofbeldi í nánum samböndum, 

sem birtist í Tímariti lögfræðinga árið 2017, fjallar Svala sérstaklega um orða- og 

hugtakanotkun í þessu sambandi og segist sjálf fremur velja orðasambandið „ofbeldi í nánu 

sambandi“ en hugtakið „heimilisofbeldi“ í sinni umfjöllun. Segir Svala í grein sinni að „ofbeldi 

í nánu sambandi“ lýsi háttseminni betur en hugtakið „heimilisofbeldi“ sem hún segir hafa of 

þrönga merkingu ef horft er til efnisinntaks 218. gr. b og þeirra sjónarmiða sem rakin eru í 

lögskýringargögnum og greinargerð með frumvarpi er varð að breytingarlögum nr. 23/2016. 

Vísar hún þá til þess að orðanotkunin sé mikilvægur þáttur í þeim tilgangi að draga fram að 

þungamiðjan skuli vera á hinum félagslegu tengslum geranda og þolanda og af þeim sökum 

skuli ofbeldi í nánu sambandi heyra undir sérákvæði en ekki önnur almennari ákvæði 

hegningarlaganna um t.d. líkamsmeiðingar, sbr. þá 217. gr. eða 218. gr. hgl.132 Höfundur tekur 

undir framangreind sjónarmið og skýringu Svölu Ísfeld Ólafsdóttur hvað varðar orðanotkun og 

telur höfundur þau sjónarmið ríma vel við þær áherslur sem fram koma í lögskýringargögnum 

og greinargerð með frumvarpi er varð að breytingarlögum 23/2016.  

 

 
 
 
 
 
 
130 Alþt. 2015–2016, A-deild, þskj. 547 – 401. mál, athugasemdir við einstaka greinar, um 4. gr. 
131 Alþt. 2015–2016, A-deild, þskj. 547 – 401. mál, athugasemdir, kafli 3.4 sérstakt ákvæði um ofbeldi í nánum 
samböndum, bein tilvitun. 
132 Svala Ísfeld Ólafsdóttir, „ Ákvæði hegningarlaga um ofbeldi í nánum samböndum“ (Tímarit lögfræðinga 2017) 
90.  
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4.5 Ákvæði 218. gr. b almennra hegningarlaga nr. 19/1940.  
Eins og greint er frá hér í kaflanum á undan höfðu breytingarlög nr. 23/2016 það að sérstöku 

markmiði að auka réttarvernd fyrir þolendur ofbeldis í nánu sambandi og þótti lögfesting á 

sjálfstæðu sérrefsiákvæði í XXIII. kafla hegningarlaganna vera mikilvægur þáttur í að ná því 

setta markmiði, en helstu sjónarmið að baki lögfestingar á sjálfstæðu refsiákvæði hafa verið 

rakin hér í köflunum að framan. Nýtt hegningarlagaákvæði 218. gr. b hafði að geyma nýmæli 

og sérstakar áherslur um að sporna við heimilisofbeldi og ofbeldi í nánu sambandi en hér í 

kafla þessum verður leitast við að brjóta upp ákvæði 218. gr. b og skilgreina nánar inntak og 

efni ákvæðisins.  

4.5.1 Hljóðan ákvæðis 218. gr. b almennra hegningarlaga 
Ákvæði 218. gr. b er sem áður segir staðsett í XXIII. kafla. hegningarlaganna sem fjallar 

sérstaklega um manndráp og líkamsmeiðingar en ákvæðinu er ætlað að lýsa ofbeldi í nánu 

sambandi sem refsiverðri háttsemi.133  Ákvæði 218. gr. b almennra hegningaralaga hljóðar 

svo:134  

 

1. mgr. Hver sem endurtekið eða á alvarlegan hátt ógnar lífi, heilsu eða velferð núverandi 
eða fyrrverandi maka síns eða sambúðaraðila, niðja síns eða niðja núverandi eða 
fyrrverandi maka síns eða sambúðaraðila, áa síns, eða annarra sem búa með honum á 
heimili eða eru í hans umsjá, með ofbeldi, hótunum, frelsissviptingu, nauðung eða á annan 
hátt, skal sæta fangelsi allt að 6 árum.135 

 
 2. mgr. Ef brot er stórfellt getur það varðað fangelsi allt að 16 árum. Við mat á grófleika 
verknaðar skal sérstaklega líta til þess hvort þolandi hafi beðið stórfellt líkams- eða 
heilsutjón eða bani hlotist af. Enn fremur ber að líta til þess hvort brot hafi verið framið á 
sérstaklega sársaukafullan eða meiðandi hátt, hafi staðið yfir í langan tíma eða hvort 
gerandi hafi misnotað freklega yfirburðastöðu sína gagnvart þolanda.136 

 

4.5.2 Áskilnaður um endurtekið ofbeldi og viðvarandi ógnarástand 
Í 1. mgr. ákvæðisins er gerður áskilnaður um að háttsemin sé endurtekin eða alvarleg svo hún 

geti verið virt sem refsiverð háttsemi í skilningi ákvæðisins.137 Í greinargerð með frumvarpi er 

 
 
 
 
 
 
133 Alþt. 2015–2016, A-deild, þskj. 547 – 401. mál, athugasemdir við einstaka greinar. Um 4. gr. 
134 Alþt. 2015–2016, A-deild, þskj. 547 – 401. mál, frumvarp til laga. 4. gr.  
135 1. mgr. 218. gr. b almennra hegningarlaga nr. 19/1940, með síðari breytingum.  
136 2. mgr. 218. gr. b almennra hegningarlaga nr. 19/1940, með síðari breytingum. 
137 Alþt. 2015–2016, A-deild, þskj. 547 – 401. mál, athugasemdir við einstaka greinar. Um 4. gr. 
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varð að breytingarlögum nr. 23/2016 segir þá m.a. um orðalag og hljóðan ákvæðis 218. gr. b 

orðrétt: 

 

Með því að háttsemi sé endurtekin er vísað til þess að hún hafi staðið yfir í lengri eða 
skemmri tíma þannig að telja megi að viðvarandi ógnarástand hafi skapast. Þó er ekki 
útilokað að einstakt brot geti fallið undir ákvæðið ef það nær tilteknu alvarleikastigi. Minni 
háttar brot sem ekki ná því stigi gætu eftir sem áður varðað við vægari refsiákvæði eins og 
1. mgr. 217. gr. laganna. 138  

 
Af framangreindu leiðir að ákvæðinu skuli einkum beitt gagnvart endurteknu ofbeldi, fremur 

en gagnvart einstöku ofbeldisbroti. Einstakt brot skal þó ekki útilokað frá því að geta fallið 

undir inntak ákvæðisins, ef það þykir nógu alvarlegt, en minni háttar ofbeldisbrot skulu þá 

heldur falla undir vægari refsimörk annarra hegningarlagaákvæða á borð við 

líkamsmeiðingarákvæði 1. mgr. 217. gr. hegningaralaganna. Verður nú litið til efnislegrar 

dómframkvæmdar til frekari skýringar: 

 
Lrd. fimmtudaginn 18. júní 2020 í máli nr. 196/2019. Manni var gefið að sök í ákæru að 
hafa veist að þáverandi sambýliskonu sinni með ofbeldi og slegið hana í andlitið. Háttsemi 
mannsins var talin varða við 1. mgr. 218. gr. b hegningarlaga um ofbeldi í nánu sambandi 
og var maðurinn sakfelldur í héraðsdómi á grundvelli þess refsiákvæðis. Landsréttur taldi 
hins vegar ekki rétt að heimfæra háttsemina undir 1. mgr. 218. gr. b og felldi háttsemi 
ákærða undir 1. mgr. 217. gr. hegningarlaga um líkamsárás. Vísaði Landsréttur til þess í 
niðurstöðum sínum og forsendum að ákært hefði aðeins verið fyrir eitt atvik en 1. mgr. 218. 
gr. b hefði áskilnað um endurtekið eða viðvarandi ofbeldi. Landsréttur taldi þá engar 
upplýsingar liggja fyrir um að háttsemin og ofbeldisbrotið hefði á alvarlegan hátt ógnað 
heilsu eða velferð brotaþola. Ákærði var dæmdur í tveggja mánaða fangelsi, skilorðsbundið 
í tvö ár, en litið var til 3. mgr. 70. gr. hegningarlaga við ákvörðun refsingar.139  

 

Í máli þessu mátti sjá að Landsréttur taldi ekki rétt að heimfæra háttsemina undir ofbeldi í nánu 

sambandi í skilningi 1. mgr. 218. gr. b hegningarlaga þar sem ekki hefði verið um viðvarandi 

eða endurtekið ofbeldi að ræða. Aðeins hefði verið ákært fyrir eitt atvik eða ofbeldisbrot og því 

áskilnaður 1. mgr. 218. gr. b ekki fyrir hendi. Þá taldi Landsréttur árásina ekki það alvarlega 

að horfa mætti fram hjá áskilnaði um endurtekið ofbeldi og var því háttsemi ákærða heimfærð 

 
 
 
 
 
 
138 Alþt. 2015–2016, A-deild, þskj. 547 – 401. mál, athugasemdir við einstaka greinar. Um 4. gr. 
139 Lrd. fimmtudaginn 18. júní 2020 í máli nr. 196/2019.  
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undir vægara líkamsárásar 1. mgr. 217. gr. hegningarlaga. Athyglisvert er að í niðurstöðum 

héraðsdóms kemur fram að umrædd árás myndi teljast alvarleg ógn við líf, heilsu og velferð 

brotaþola, í skilningi 1. mgr. 218. gr. b hegningarlaga, en vísar héraðsdómur sérstaklega til þess 

að ákvæðið geri það ekki að skilyrði að alvarlegt tjón hafi í raun orðið vegna brotsins. Virðist 

þarna vera nokkuð ósamræmi á túlkun veigamikilla atriða milli dómstiga.  

4.5.3 Tengsl og náið samband milli geranda og þolanda 
Í 1. mgr. 218. gr. b er að finna upptalningu á þeim aðilum sem ákvæðinu er ætlað að veita 

réttarvernd gegn tiltekininni háttsemi en þeir eru aðilar sem taldir upp eru:  
[...] fyrrverandi og núverandi maki, fyrrverandi og núverandi sambúðaraðili, niðjar geranda 
og niðjar núverandi eða fyrrverandi maka, áar geranda og aðrir sem búa með geranda á 
heimili eða eru í hans umsjá [...]140 

 
Í greinargerð og lögskýringargögnum með frumvarpi er varð að breytingarlögum 23/2016 segir 

nánar að framangreindir aðilar myndi þann hóp sem telja verði nauðsynlegt að veitt sé sérstök 

réttarvernd gegn ofbeldi í nánu sambandi. Þó segir ennfremur í greinargerð að réttarvernd 218. 

gr. b skuli ekki einvörðungu bundin við þá aðila sem þarna eru taldir upp því eftir atvikum 

kann réttarverndin einnig ná til þeirra sem kunna að vera á heimili geranda eða til þeirra 

þolanda sem hafa verið í sérstakri umsjá geranda. Í framangreindu samhengi eru þá tekin dæmi 

um þessa „aðra sem búa með geranda“ og geta fallið undir réttarvernd ákvæðisins og nefndir 

eru til dæmis fósturforeldrar, fósturbörn og systkini.  Þá segir ennfremur í greinargerð að vert 

sé að taka fram að hugtakið „sambúðarmaki“  í skilningi 218. gr. b skuli ekki túlkað svo þröngt 

að áskilnaður sé um að sambúð skuli hafa verið skráð hjá stjórnvöldum. Sambúðarmaki getur 

þannig fallið undir réttarvernd ákvæðisins óháð því hvort formleg skráning á sambúð hafi farið 

fram fyrir verknað. Þá er það sérstaklega áréttað í greinargerð að þrátt fyrir að flest brot í nánu 

sambandi eigi sér stað innan veggja heimilisins að þá skuli brotavettvangurinn einn og sér ekki 

sérstaka þýðingu við beitingu ákvæðis 218. gr. b Þannig skuli aukið á réttarvernd allra barna 

sem kunna að búa við ofbeldi. 141 Af framangreindum sjónarmiðum og tilvísuðum heimildum 

virtum  má ætla að megináhersla ákvæðisins um tengsl milli þolanda og geranda felist einkum 

í stöðu þolanda gagnvart geranda sínum. Sérstaklega skuli horft til þeirra félagslegu tengsla 

 
 
 
 
 
 
140 Alþt. 2015–2016, A-deild, þskj. 547 – 401. mál, athugasemdir við einstaka greinar. Um 4. gr., bein tilvitnun.  
141 Alþt. 2015–2016, A-deild, þskj. 547 – 401. mál, athugasemdir við einstaka greinar. Um 4. gr 
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sem til staðar séu hverju sinni á milli þolanda og geranda og þess trúnaðarsambands og trausts 

sem kann að hafa rofnað hjá þolanda sökum þeirrar háttsemi sem gerandi viðhafði. 142  

 

4.5.3.1 Hrd. fimmtudaginn 10. desember 2015 í máli nr. 312/2015 
Í lögskýringargögnum og nefndaráliti allsherjar- og menntamálanefnd, sem hafði frumvarp er 

varð að breytingarlögum nr. 23/2016 til umsagnar, má sjá að við umræður hafi sérstaklega 

verið horft til dóms Hæstaréttar í máli nr. 312/2015 þar sem náin tengsl og sambúð milli pilts 

og stúlku komu sérstaklega til álita en þá í skilningi hegningarlagaákvæðis 233. gr. b.143 Segir 

m.a. í nefndarálitinu um ákvæði 218. gr. b orðrétt:  

 
Á fundum nefndarinnar var rætt hvort ákvæðið næði til aðila sem væru í parasambandi sem 
hefði staðið í nokkurn tíma, sbr. dóm Hæstaréttar nr. 312/2015. Nefndin áréttar að við 
beitingu ákvæðisins sé rétt að líta til tengsla þolanda og geranda og þess rofs á 
trúnaðarsambandi og trausti þeirra á milli sem í háttseminni felst. Hins vegar sé ljóst að 
ávallt munu koma upp takmarkatilvik og geta dómstólar í einhverjum tilvikum þurft að 
meta það hvort samband aðila sé svo náið að það teljist falla undir þau sjónarmið sem búa 
að baki ákvæðinu.144 

 

Í niðurstöðum dóms Hæstaréttar nr. 312/2015, sem nefndin vísar þarna til í umræðum sínum, 

segir m.a. að: 
Þótt fallist sé á röksemdir héraðsdóms fyrir sýknu af þeim sakargiftum á grundvelli þeirrar 
meginreglu íslensks réttar, að allan vafa um það hvort refsiákvæði taki til háttsemi ákærða 
eigi að virða honum í hag, braut ákærði gróflega gegn trúnaði brotaþola með framferði 
sínu.145 

 

Pilturinn hafði hafnað því í málsástæðum sínum að samband hans við stúlkuna gæti talist náið 

í skilningi hegningarlaga og þá meðal annars á þeim forsendum að þau byggju ekki saman og 

 
 
 
 
 
 
142 Svala Ísfeld Ólafsdóttir, „ Ákvæði hegningarlaga um ofbeldi í nánum samböndum“ (Tímarit lögfræðinga 2017) 
90.  
143 Alþt. 2015–2016, B-deild, þskj. 987 – 401. mál, 2. umræða, allsherjar- og menntamálanefnd, nefndarálit með 
breytingartillögu um frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, 
með síðari breytingum. 
144 Alþt. 2015–2016, B-deild, þskj. 987 – 401. mál, 2. umræða, allsherjar- og menntamálanefnd, nefndarálit með 
breytingartillögu um frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, 
með síðari breytingum. Bein tilvitnun.  
145 Hrd. 10. desember 2015 í máli nr. 312/2015.   
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byggju bæði undir þaki foreldra sinna. Héraðsdómur hafði áður sýknað unga piltinn af broti 

gegn 233. gr. b hegningarlaga en sakfellt hann á grundvelli 209. gr. hegningarlaganna og 3. 

mgr. 99. gr. barnaverndarlaga. Ekki hafði reynt á ákvæði 233. gr. b um stórfelldar 

ærumeiðingar í nánu sambandi hjá Hæstarétti áður en dómur þessi féll en héraðsdómur segir í 

niðurstöðum sínum um sýknu sína af 233. gr. b meðal annars að: 

 
Ekki er að sjá að reynt hafi á ákvæði 233. gr. b fyrir Hæstarétti. Þá er ekki að sjá að rétturinn 
hafi fallist á beitingu 3. mgr. 70. gr. í tilvikum þar sem um stutt parasamband án sambúðar 
er að ræða. Að virtum mótmælum ákærða, framangreindri dómaframkvæmd og 
lögskýringagögnum, ungum aldri ákærða og brotaþola, sem og rannsóknargögnum 
málsins, þykir ákærði verða að njóta vafans um það hvort slík festa hafi verið komin á 
félagsleg tengsl hans og brotaþola, þrátt fyrir rúmlega eins árs samband, að þau teljist hafa 
verið „nákomin“ í skilningi 233. gr. b Þegar af þeirri ástæðu eru ekki skilyrði til að sakfella 
ákærða fyrir stórfelldar ærumeiðingar, sbr. 233. gr. b almennra hegningarlaga.146 

 
Í tilvísaðri dómaframkvæmd má sjá dæmi um parasamband ungs fólks þar sem það kemur til 

álita dómara hvort og þá hvenær tengsl milli kærustupars geti talist náin. Af framangreindum 

sjónarmiðum virtum hefur það verið ályktað að líklega sé það ótækt að festa algilda reglu sem 

geti kveðið á um nánd og eðli parasambands fólks þar sem horfa verði til ýmisa mismunandi 

þátta í hverju tilviki fyrir sig.147  

4.5.4 Verknaðaraðferðir 218. gr. b almennra hegningarlaga 
Ef maður hefur sannanlega fullnægt öllum refsiskilyrðum lagaákvæðis með því að vinna verk 

eða vanrækja lagaskyldu, þá telst sami maður hafa bakað sér refsiábyrgð.148 Ákvæði 218. gr. b  

hefur að geyma sérstaka upptalningu á verknaðaraðferðum sem þá þegar hafa getað falið í sér 

refsiverða háttsemi samkvæmt öðrum sjálfstæðum hegningarlagaákvæðum, þ.e. líkamlegt 

ofbeldi, sbr.217. og 218. gr., nauðung, sbr. 225. gr., frelsissviptingu, sbr. 226. gr. og hótanir, 

sbr. 233. gr. hegningarlaganna. Þrátt fyrir framangreinda upptalningu á verknaðaraðferðum 

kann ofbeldi í nánu sambandi að birtast á fleiri vegu en í greinargerð og lögskýringargögnum 

segir m.a. nánar um verknaðaraðferðir 218 gr. b:  

 

 
 
 
 
 
 
146 Dómur Héraðsdóms Austurlands 27. mars 2015 í máli nr. S-36/2014. 
147 Svala Ísfeld Ólafsdóttir, „ Ákvæði hegningarlaga um ofbeldi í nánum samböndum“ (Tímarit lögfræðinga 2017) 
91.  
148 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (Háskólaútgáfan 1999) 37-38.  
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Ofbeldi í nánum samböndum getur hins vegar birst á fleiri vegu, svo sem í félagslegu 
ofbeldi þar sem þolandi er einangraður frá fjölskyldu og vinum og jafnvel komið í veg fyrir 
að hann geti sótt skóla eða vinnu; andlegu ofbeldi þar sem er beitt grófum og endurteknum 
uppnefnum, niðurlægingu og ásökunum; fjárhagslegu ofbeldi þar sem gerandi sviptir eða 
takmarkar aðgang þolanda að fjármunum eða skammtar fjármuni svo naumt að þolandi 
þurfi að niðurlægja sig til að biðja um meira eða líði skort; minni háttar og ítrekaðar hótanir 
sem beinast hvort sem er að þolanda eða öðrum honum nákomnum og svo mætti áfram 
telja.  

 
Nánar er fjallað um ýmsar tegundir ofbeldis í 2. kafla ritgerðarinnar hér á undan en af 

framangreindum athugasemdum í greinargerð má ráða að refsinæmi ákvæðis 218. gr. b skuli 

ekki bundið við þær verknaðaraðferðir sem nú þegar kunna að fela í sér refsiverða háttsemi að 

almennum hegningarlögum því einnig skuli ákvæðið einnig taka til þeirra verknaðaraðferða 

sem kunna að ógna heilsu, lífi eða velferð þolanda og kunna að ógna þolanda á annan þann hátt 

sem ekki geti falið í sér sjálfstæða refsiverða háttsemi á grundvelli annarra 

hegningarlagaákvæða eða gildandi lagaákvæða.149  

4.5.5 Refsimörk 218 gr. b almennra hegningarlaga 
Við ákvörðun refsimarka á grundvelli 218. gr. b hegningarlaga var litið sérstaklega til 

refsimarka 2. mgr. 218. gr. hegningarlaganna, sem fjallar um stórfelldar líkamsmeiðingar.  Í 1. 

mgr. 218. gr. b hegningarlaga er kveðið á um að brot gegn lagagreininni geti varðað allt að 6 

ára fangelsi. Samkvæmt 2. mgr. 218. gr. b getur stórfellt brot gegn 1. mgr. 218. gr. b varðað 

allt að 16 ára fangelsi. Þá segir nánar í athugasemdum með greinargerð að þegar meta skuli 

grófleika, og þá hvort brotið kunni að reynast stórfellt í skilningi 2. mgr., skuli sérstaklega horft 

til þess hvort stórfellt líkams- eða heilsutjón hafi hlotist af verknaðinum, eða jafnvel bani. Þá 

skuli jafnfram horfa sérstaklega til þess hvort að brotið kunni að hafa staðið yfir í lengri tíma 

eða hvort gerandi kunni að hafa misnotað yfirburðaraðstöðu sína gagnvart þolanda.150   

 

4.5.6 218 gr. b hegningarlaga beitt samhliða öðrum ákvæðum almennra hegningaralaga  
Efnisinntak ákvæðis 218. gr. b hegningarlaga fellur undir skilgreiningu refsiréttar á rýmkuðu 

brotahugtaki en rýmkað brotahugtak lýsir sér í því annars vegar þegar annað hvort tvö eða fleiri 

afbrot eða brotaþættir og svo hins vegar tvö eða fleiri efnisatriði refsiákvæðis, sem almennt 

 
 
 
 
 
 
149 Alþt. 2015–2016, A-deild, þskj. 547 – 401. mál, athugasemdir við einstaka greinar. Um 4. gr.  
150 Alþt. 2015–2016, A-deild, þskj. 547 – 401. mál, athugasemdir við einstaka greinar. Um 4. gr. 
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mætti refsa sjálfstætt fyrir, eru virt sem ein heild eða eitt afbrot.151 Eins og framan greinir er 

almennt gert ráð fyrir því að ákvæði 218. gr. b skuli að jafnaði beitt einu og sér og þá ekki 

samhliða öðrum sjálfstæðum hegningarlagaákvæðum á borð við 1. mgr. 217. gr., 218. gr, 225. 

gr., eða 233. gr. þar sem framangreind sjálfstæð heginingarlagaákvæði hafa að geyma lægri 

refsimörk en þeim sem 218. gr. b hegningarlaga er ætlað. Er þó ekki lokum fyrir það skotið að 

218. gr. b sé beitt samhliða þeim hegningarlagaákvæðum sem kunna að geyma hærri refsimörk 

en má í því sambandi nefna til dæmis kynferðisbrot á borð við nauðgun í skilningi 194. gr. 

hegningarlaganna.152 Sjálfstætt rýmkað afbrot varðar að jafnaði einvörðungu við eitt sjálfstætt 

refsiákvæði, sem tæmir þá sök.153  

4.5.7 Fyrningarfrestur 218. gr. b almennra hegningarlaga 
Þegar tvö eða fleiri brot, efnisatriði eða brotaþættir refsiákvæðis eru virtir í heild sem eitt afbrot 

kann það að hafa bæði refsiréttarleg og réttarfarsleg áhrif á meðferð eða niðurstöðu refsimála 

og kann það að vera sakborningi ýmist til óhagræðis eða hagsbóta. 154  Í 1. mgr. 82. gr. 

hegningarlaganna kemur fram regla sem kveður á um upphaf sakfyrningarfrests en reglan skal 

skýrð þannig að að ef um rýmkuð brot er að ræða skal fyrirngarfresturinn ekki hefjast fyrr en 

við lok síðasta verknaðar eða verknaðarþáttar í viðkomandi brotaheild sem virt er sem eitt 

afbrot. 155 Í frumvarpi er varð að breytingarlögum nr. 23/2016 kemur fram tilvísun í Istanbúl 

samninginn þar sem kveðið var á um að öll aðildaríki samningsins skyldu tryggja börnum 

raunhæft færi á því að leita réttar síns vegna brota, og eftir atvikum kæra geranda sinn, þegar 

börnin hafi náð fullorðinsaldri. Í 3. gr. breytingarlaga nr. 23/2016 má sjá fyrirmæli um að 218. 

gr. b verði bætt við framangreinda 1. mgr. 82. gr. hegningarlaganna og þannig er þessi regla 

um fyrirngarfrest rýmkuð þannig að hún nái einnig utan um þá háttsemi sem 218. gr. b fjallar 

um.156 Voru framangreindar breytingar þannig til þess fallnar að auka við réttarvernd barna þar 

sem fyrningarfrestur hefjist ekki fyrr en að þolandi hefur náð 18 ára aldri.  

Í kafla þessum hefur verið fjallað um löggjöf um ofbeldi í nánum samböndum á Íslandi en 

verður nú umfjöllun vikið að samsvarandi löggjöf í Norðurlöndunum till samanburðar.  

 
 
 
 
 
 
151 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (Háskólaútgáfan 1999) 43. 
152 Alþt. 2015–2016, A-deild, þskj. 547 – 401. mál, athugasemdir við einstaka greinar. Um 4. gr. 
153 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (Háskólaútgáfan 1999) 43.  
154 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (Háskólaútgáfan 1999) 44. 
155 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (Háskólaútgáfan 1999) 44-45. 
156 Alþt. 2015–2016, A-deild, þskj. 547 – 401. mál, athugasemdir við einstaka greinar. Um 3. gr. 
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5 Ofbeldi í nánum samböndum í norrænni löggjöf 
Í kafla 4 hér á undan greinir frá því að íslendingar hafi sótt fyrirmyndir að sérstakri refsilöggjöf 

um ofbeldi í nánu sambandi til Norðurlandanna, og þá einkum til Noregs, en vísað er til þess í 

athugasemdum og greinargerð með frumvarpi er varð að breytingarlögum nr. 23/2016. Í því 

skyni að draga fram helstu þau sjónarmið sem búa að baki þróunar á íslenskri löggjöf í þessu 

sambandi þykir þá vert að horfa til annarra Norðurlanda til samanburðar. Umfjöllun um 

norrænan samanburð í þessum kafla verður afmörkuð við samsvarandi löggjöf og sjónarmið í 

Svíþjóð og Noregi en hvorki Danmörk né Finnland hafa lögfest sérstök refsiákvæði er taka til 

ofbeldis í nánum samböndum í skilningi 218. gr. b hegningarlaga.  

5.1 Svíþjóð 
Svíar hafa á undanförnum árum jafnan þótt framarlega meðal nágrannaríkja sinna þegar kemur 

að jafnréttismálum og baráttu gegn kynbundnu ofbeldi eða ofbeldi gegn börnum. Greina mátti 

töluverða aukningu í tilkynningum á málum er varðaði ofbeldi karlmanna gegn konum í nánu 

sambandi á tíunda áratug síðustu aldar í Svíþjóð en í kjölfarið tóku stjórnvöld þar í landi til 

ýmisa ráða til að sporna við því samfélagsmeini sem ofbeldi í nánu sambandi þótti þá orðið. 
157 

Árið 1998 höfðu sænsk stjórnvöld lagt töluverða áherslu á að rannsaka og greina þann vanda 

sem lýst var sem kerfisbundnu ofbeldi gegn konum og börnum sem gjarnan fór fram í skjóli 

heimilis geranda og brotaþola. Niðurstaðan af framangreindum rannsóknum og greiningum var 

meðal annars sú að lagt var fram frumvarp til breytinga á sænsku hegningarlögunum (s. 

Brottsbalken)158 með breytingarlögum nr. 393/1998159 sem samþykkt voru árið 1998.160  Svíar 

voru þar með fyrstir af Norðurlandaþjóðunum til að lögfesta sérstakt refsiákvæði um brot í 

nánum samböndum en lögfesti sænski löggjafinn sérstakt refsiákvæði í 4. gr. a fjórða kafla 

 
 
 
 
 
 
157 Kvinnovåldskommissionen, Regeringens proposition, 1997/98:55, Kvinnofrid, Regeringen överlämnar denna 
proposition till riksdagen. Stockholm 5. febrúar 1998, bls. 22-30. 
<https://www.regeringen.se/49bba3/contentassets/1733625e719c43b28f073fa9cdec90f2/kvinnofrid-prop.-
19979855> Skoðað þann 24. apríl 2022.  
158 Hér eftir í ritgerð þessari verður fjallað um Brottsbalk (1962:700) sem „sænsku hegningarlögin“.  
159  Lag 1998:393 om ändring i brottsbalken.< https://www.lagboken.se/Lagboken/start/straffratt/brottsbalk-
1962700/d_39386-sfs-1998_393-lag-om-andring-i-brottsbalken> Skoðað þann 24. apríl 2022.  
160 Kvinnovåldskommissionen, Regeringens proposition, 1997/98:55, Kvinnofrid, Regeringen överlämnar denna 
proposition till riksdagen. Stockholm 5. febrúar 1998, bls. 28-30. 
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sænsku hegningarlaganna sem fjallar um brot gagnvart nákomnum aðila (s. mot en närstående 

eller tidigare närstående person).161 

 

Með lögfestingunni höfðu Svíar tekið bersýnilega afstöðu gegn heimilisofbeldi og ofbeldi í 

nánum sambööndum en reynsla Svía af ákvæðinu í fyrstu hafði leitt í ljós tiltekinn vanda hvað 

varðar sönnun í slíkum málum einkum þegar kom að beitingu ákvæðisins gegn andlegu ofbeldi 

og þá höfðu einstök brot ekki verið heimfærð undir undir ákvæðið þar sem ákvæðið gerði 

áskilnað um endurtekið ofbeldi. Ákærum sem endað höfðu með sakfellingum hafði í fyrstu 

fækkað eftir lögfestingu ákvæðisins en talið er að rekja megi þá þróun að einhverju leyti til 

framangreinds vanda.162 Ekki löngu eftir lögfestingu ákvæðisins komst Hæstiréttur Svíþjóðar 

að þeirri niðurstöðu með dómi í máli sínu nr. NJA 1999, s. 102163 að gildissvið og orðalag 

þágildandi ákvæðis 4. gr. a sænsku hegningarlaganna væri þess eðlis að sum þeirra brota sem 

ákvæðinu var ætlað að ná utan um féllu utan gildissviðs ákvæðisins og tilteknir aðilar sem 

ákvæðinu var ætlað að vernda nytu þar með ekki refsivernd gegn tiltekinni háttsemi. Var 

niðurstaða dómsins á þá leið að gildissvið ákvæðisins væri of þröngt með þáverandi orðalagi 

og þá með skírskotun til þess vanda sem greint er frá hér framar. Í kjölfar dómsins var lögð til 

lagabreyting sem tæki sérstaklega á þeessum vanda og var orðalagi ákvæðisins breytt og 

gildissvið ákvæðisins rýmkað með gildisstöku breytingarlaga nr. 845/1999. 164  Aðrar 

smávægilegar breytingar hafa farið fram í tengslum við 4. gr. a sem ekki þykir tilefni til að 

fjalla nánar um í ritgerð þessari en núgildandi ákvæði 4. gr. a í sænsku hegningarlögunum 

hljóðar svo:  
 

Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4, 6 eller 12 kap. eller enligt 24 § lagen 
(1988:688) om kontaktförbud mot en närstående eller tidigare närstående person, döms, 
om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet 
och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för grov 
fridskränkning till fängelse i lägst nio månader och högst sex år. 
 

 
 
 
 
 
 
161 Alþt. 2015–2016, A-deild, þskj. 547 – 401. mál, athugasemdir, kafli 3.3.1, Danmörk, Finnland og Svíþjóð.  
162  Alþt. 2014–2015, A-deild, þskj. 778 – 470. mál, greinargerð með frumvarpi, kafli 2, Löggjafarþróun á 
Norðurlöndum. 
163 Dómur Hæstaréttar Svíþjóðar í máli nr. NJA 1999, s. 102.  
164  Lag 1999:845 om ändring i brottsbalken.<https://www.lagboken.se/Lagboken/start/straffratt/brottsbalk-
1962700/d_46533-sfs-1999_845-lag-om-andring-i-brottsbalken> Skoðað þann 24. apríl 2022.  
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Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna som han är eller 
har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under 
äktenskapsliknande förhållanden, ska han i stället dömas för grov kvinnofridskränkning till 
samma straff. Lag (2013:367). 

 
Efni og inntak sænska ákvæðisins í 4. gr. a fjallar með sérgreindum hætti um brot geranda gegn 

brotaþola sem gerandi hefur, eða hefur haft, náin tengsl við, að því gefnu að brotin séu hluti af 

endurteknum brotum geranda gagnvart friðhelgi viðkomandi brotaþola og hafi verið til þess 

fallin að valda verulegum skaða á sjálfstrausti þess sama brotaþola.165 Sænska ákvæðið hefur 

þó ekki að geyma sjálfstæða verknaðarlýsingu afbrots heldur vísast til annarra sænskra 

hegningarlagaákvæða eða kafla sænsku hegningaralaganna sem fjalla um brotaþætti eins og 

líkamsmeiðingar, brot gegn frjálsræði manna, kynferðisbrot eða eignarpjöll með sjálfstæðum 

refsiákvæðum í köflum 3, 4. 6 og 12 í sænsku hegningarlögunum. Í verknaðarlýsingu 1. mgr.  

4. gr. a má svo greina hugtakið „fridskränkning“ svo vísar ákvæðið til háttsemi sem raskar friði 

viðkomandi nákomnum brotaþola en þannig veitir ákvæðið til dæmis nákomnum börnum og 

öðrum nákomnum aðilum refsivernd gegn brotum í skilningi 4. gr. a.  166 Þá fjallar 2. mgr. 

ákvæðisins sérstaklega um sérgreint ofbeldisbrot gegn friðhelgi kvenna (s. grov 

kvinnofridskränkning) af hendi karls gagnvart konu sem hann hefur verið giftur eða býr í 

sambúð með. 167 

 

Hér framar segir að fyrst eftir lögfestingu refsiákvæðis 4. gr. a í sænsku hegningarlögunum hafi 

mátt greina ákveðin vandamál við sönnun á brotum en tölvuvert var um niðurfellingu á málum 

sem kærð höfðu verið til lögreglu þar sem þau þóttu ekki líkleg til sakfellingar sökum örðugrar 

sönnunarstöðu. Í áliti og skýrslu Brottsförebyggande rådet sem kom út árið 2000 kemur fram 

í samantekt að á tímabilinu 1. júlí 1998 til 31. desember 1999 hafi verið tilkynnt um rúmlega  

1.000 alvarleg brot (s. grov kvinnofridskränkning) gegn konum  til lögreglu. Var þarna um 

töluverða aukningu á tilkynningum og kærum frá áraunum fyrir lögfestingu 4. gr. a en athygli 

 
 
 
 
 
 
165  Alþt. 2014–2015, A-deild, þskj. 778 – 470. mál, greinargerð með frumvarpi, kafli 2, Löggjafarþróun á 
Norðurlöndum.  
166 Svala Ísfeld Ólafsdóttir, „ Ákvæði hegningarlaga um ofbeldi í nánum samböndum“ (Tímarit lögfræðinga 
2017) 86. 
167 Alþt. 2014–2015, A-deild, þskj. 778 – 470. mál, greinargerð með frumvarpi, kafli 2, Löggjafarþróun á 
Norðurlöndum.  
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vekur að allt að 40% af tilkynntum málum höfðu verið felld niður á fyrstu tveimur árunum eftir 

lögfestingu refsiákvæðisins. Töldu saksóknarar hjá sænska ákæruvaldinu að rekja mætti þetta 

háa hlutfall á niðurfellinga mála til þess hve erfitt gat reynst að sanna tiltekna háttsemi ef til að 

mynda brotaþoli var einn til frásagnar um brotið og engin vitni gátu staðfest framburð 

brotaþola. Samkvæmt inntaki og áskilnaði 4. gr. a sænsku hegningarlaganna þurfti að sanna að 

háttsemin hefði verið endurtekin og/eða alvarleg. Sænska ákvæðið þótti þannig að einhverju 

leyti talið of þröngt til að ná utan um þá háttsemi sem jafnan er felld undir heimilisofbeldi og 

brot í nánu sambandi í sænskum lögskýringagögnum. Ljóst er þó að refsingar þyngdust enda 

lágmarksrefsing skv. 4. gr. a sex mánaða fanglsi. Veltu álitsgjafar Brottsförebyggande rådet 

vöngum yfir því hvort orðalag ákvæðisins samræmdist settu markmiði sínu sem var einkum að 

auka við refsivernd kvenna og þolenda heimilisofbeldis eða ofbeldis í nánu sambandi.168 Má 

svo hins vegar lesa í síðari og nýlegri skýrslu Brottsförebyggande rådet, sem kom út árið 2019, 

að á undangengnum tíu árum hafði tilkynningum um samskonar brot og háttsemi fækkað 

töluvert en hlutfall sakfellinga fyrir minniháttarbrot hafði aukist.169 Velta má því fyrir sér hvort 

þyngri refsingar hafi haft tilætlaðan fælingarmátt en af framangreindu má ráða að nokkur þróun 

og mótun hafi átt sér stað með réttarframkvæmd á refsiákvæði 4. gr. a sænsku 

hegningarlaganna á þeim rúmu 20 árum sem liðið hafa frá lögfestingu. Ætla má þó af þeim 

gögnum sem litið hefur verið hér til í kaflanum að sænski löggjafinn og dómstólar komi áfram 

til með að móta löggjöf sína um ofbeldi í nánu sambandi með tilliti til þeirra álitaefna sem 

greina má í dómaframkvæmd og ríkjandi sjónarmiða hverju sinni.  

5.2 Noregur  
Eins og áður segir að þá leit íslenski löggjafinn einkum til Noregs og löggjafarþróunar þar í 

landi í aðdraganda á lögfestingu sértaks refsiákvæðis á Íslandi. Líkt og Svíar þá uppúr síðustu 

aldamótum lögðu Norðmenn síaukna áherslu á að rýmka refsivernd fyrir konur og börn sem 

þolendur ofbeldis í nánu sambandi. Sérstök nefnd (n. Kvinnevoldsutvalget)  hafði verið sett á 

 
 
 
 
 
 
168 Skýrsla Brottsförebyggande rådet, Grov kvinnofridskränkning, En kartläggning, BRÅ-rapport 2000:11 
<https://bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800020421/1371914732204/2000_11_grov_kvinnorfridskrank
ning.pdf> Skoðað þann 1. maí 2022.  
169 Skýrsla Brottsförebyggande rådet, Brottets hantering och utveckling i rättskedjan 1998–2017, BRÅ-rapport 
2019:8. 
<https://bra.se/download/18.62c6cfa2166eca5d70e23bd7/1615395221146/2019_8_Grov_kvinnofridskrankning.
pdf>Skoðað þann 1. maí 2022.  
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fót árið 2001 til gera rannsókn á þolendum og umfangi ofbeldis í nánu sambandi í norsku 

samfélagi. Norska nefndin skilaði áliti sínu og niðurstöðum rannsóknarinnar með útgáfu 

skýrslu árið 2003 þar sem meðal annars kom fram að engum sérstökum refsiákvæðum væri að 

dreifa í þágildandi norsku hegningarlögunum170 (n. straffeloven) sem fjölluðu sérstaklega um 

ofbeldi gagnvart konum en ofbeldisháttsemi í nánu sambandi væri jafnan felld undir önnur 

refsiákvæði sem fjölluðu um líkamsmeiðingar eða hótanir á þeim tíma. Í skýrslunni vakti 

nefndin þá sérstaka athygli á því að þágildandi norsk refsilöggjöf næði vart að fjalla um þau 

fjölþátta brot sem tíðkuðust gjarnan á milli fólks í nánu sambandi og að kerfisbundið andlegt 

ofbeldi eða ofríki í samböndum fólks nyti ekki refsiverndar á þessum árum. Var því þá meðal 

annars velt upp í skýrslunni frá 2003 að kerfisbundið ofríki og ofbeldi í nánum samböndum, 

sem samanstæði af fjölþátta brotum, skyldi virt sem eitt brot og fellt undir eitt refsiákvæði sem 

næði utan fjölþátta brot.  

 

Í skýrslunni var þá vísað til þess Svíar hefðu lögfest sérstakt refsiákvæði í samsvarandi tilgangi 

árið 1998 en að skiptar skoðanir væru þó meðal sænskra fræðimanna um ágæti sænska 

refsiákvæðisins. 171   Fór svo að framangreind skýrsla Kvinnevoldsutvalget var lögð til 

grundvallar á lagafrumvarpi er tók til breytinga á eldri norsku hegningarlögunum en með 

breytingarlögum nr. 131/2005172 var refsiákvæði þágildandi 219. gr. tekið til endurskoðunar 

og ákvæðinu breytt í átt að inntaki sænsku fyrirmyndarinnar sem var 4. gr. a sænsku 

hegningarlaganna en fjallað er nánar um sænska ákvæðið hér framar í kafla 5.2.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
170 Hér er eftir í ritgerð þessari verður vísað til eldri norsku hegningarlaganna nr. 10/1902 eða lov om straff nr. 
10/1902 sem „eldri norsku hegningarlögin“.  
171 Skýrsla Kvinnevoldsutvalget, Retten til et liv uten vold, Menns vold mot kvinner i nære relasjoner, Norges 
offentlige utredninger 2003: 31.18 – 20 
<https://www.regjeringen.no/contentassets/63e114ce782044d5b472546dfd102c35/no/pdfs/nou20032003003100
0dddpdfs.pdf> Skoðað þann 2. maí 2022.  
172 Lov om oppheving av lausgjengarlova og om endringar i straffelova o.a. (eige straffebod mot vald i nære 
relasjonar o.a.) nr. 131/2005.  
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Eftir lagabreytinguna árið 2005 hljóðaði þá 219. gr. eldri norsku hegningarlaganna frá 1902 

svo:  
Den som ved å true, tvinge, begrense bevegelsesfriheten til, utøve vold mot eller på annen 
måte krenke, grovt eller gjentatt mishandler 
a)     sin tidligere eller nåværende ektefelle eller samboer, 
b)     sin eller tidligere eller nåværende ektefelles eller samboers slektning i rett nedstigende 
linje, 
c)     sin slektning i rett oppstigende linje, 
d)     noen i sin husstand, eller 
e)     noen i sin omsorg 
    straffes med fengsel inntil 4 år. 

 
    Dersom mishandlingen er grov eller fornærmede som følge av handlingen dør eller får 
betydelig skade på legeme eller helse, er straffen fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om 
mishandlingen er grov, skal det særlig legges vekt på om den har vart over lang tid og om 
det foreligger forhold som nevnt i § 232. 

 
    Medvirkning straffes på samme måte. 

 
Framangreint ákvæði þótti að mörgu leyti gamaldags og flókið í réttarframkvæmd en flestir 

voru þó sammála um að viss réttarumbót hefði náðst með endurskoðun á eldra ákvæði 219. gr. 

með breytingarlögum 131/2005.173  

 

Árið 2005 samþykktu svo Norðmenn ný heildstæð hegningarlög174 en lögin tóku þó ekki gildi 

fyrr en 1. október 2015 eða um tíu árum eftir að lögin höfðu verið samþykkt. Með 

breytingarlögum nr. 74/2009 var þá sérstöku refsiákvæði bætt við norsku hegningarlögin sem 

fjallaði um ofbeldi í nánu sambandi. Í greinargerð með frumvarpi með breytingarlögum nr. 

74/2009 er mælt fyrir um að með lagabreytingunni skuli aðeins gerðar minni háttar 

efnisbreytingar frá þágildandi 219. gr. eldri norsku hegningarlaganna, sem fjallað er um hér 

framar. Helstu breytingar voru þá að ákvæði 219. gr. var skipt í tvö sjálfstæð ákvæði sem urðu 

282. gr. og 283. gr., refsimörkin voru hækkuð og hugtakanotkun í orðalagi var breytt frá 

 
 
 
 
 
 
173  Alþt. 2014–2015, A-deild, þskj. 778 – 470. mál, greinargerð með frumvarpi, kafli 2, Löggjafarþróun á 
Norðurlöndum. 
174 Hér er eftir í ritgerð þessari verður vísað til norsku hegningarlaganna nr. 28/2005 eða lov om straff nr. 28/2005 
sem „norsku hegningarlögin“. 
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„grovt“ í „alvorlig“.175 Einnig skyldi ákvæðið fært úr kafla hegningarlaganna um sifskaparbrot 

yfir í kafla um ofbeldisbrot. Þá var gerð lítilsháttar breyting á ákvæðinu árið 2011 sem rýmkaði 

refsivernd ákvæðisins þannig að ákvæðið næði einnig utan um sambúðaraðila.176  

 

Í lögskýringargögnum með frumvarpi er varð að íslenskum breytingarlögum nr. 23/2016, sem 

urðu undanfari að lögfestingu á sérstöku refsiákvæði 218. gr. b hegningarlaga um ofbeldi í 

nánu sambandi á Íslandi,  þykir tilefni til að vísa til dóms Hæstaréttar Noregs frá 12. mars 

2013 í máli nr. 2012/1812, en í því máli eru dregnar fram þær áherslur og markmið sem 

breyting 219. gr. var ætlað að ná. Í málinu þótti sannað að faðir hefði beitt son sinn 

líkamsmeiðingum og líkamlegu ofbeldi yfir langt tímabil frá árinu 1988 og fram til ársins 2001 

en þá sló sonurinn fyrst til föður síns til baka. Átti þá líkamlega ofbeldinu af hendi föðurins að 

hafa hætt að mestu en við tók andlegt ofbeldi sem lýsti sér með smánun, niðurlægningum og 

uppnefningum og varði yfir lengri tíma eða allt fram til ársins 2010. Hæstiréttur Noregs segir 

í dómsniðurstöðum sínum að sonurinn hafi þurft að þola uppeldi sem einkenndist af harðstjórn 

af hendi föður síns. Fyrst hafi sonurinn þurft að þola líkamlegt ofbeldi sem lauk að mestu árið 

2001 en við tók andlegt ofbeldi sem varði til ársins 2010 og því megi virða brotlega háttsemi 

og verknaðaraðferð föðurins í tveimur hlutum en sem eina heildarmynd. Ekki skuli það skipta 

verulegu máli þótt verknaðaraðferð föðurins hafi breyst og var föðurinn sakfelldur fyrir 

heildstætt brot gegn 219. gr. eldri norsku hegningarlaganna þar sem allt tímabilið frá árinu 

1988-2010 var virt sem ein heild, þrátt fyrir að verknaðaraðferðin og ofbeldisháttsemin hafi 

ekki alltaf verið sú sama á tímabilinu. Faðirinn hlaut tveggja ára fangelsisdóm.177  

 
Í norskum lögskýringargögnum og greinargerð með frumvarpi er varð að breytingarlögum nr. 

74/2009 var lögð sérstök áhersla á að náin tengsl milli geranda og brotaþola geti aukið á 

grófleika brots með þeim rökum að viðvarandi ofríki og ógnarástand feli í sér kerfisbundið 

ofbeldi sem felur í sér langvarandi andlegar þjáningar og skaða fyrir brotaþola. Því sé æskilegt 

 
 
 
 
 
 
175 Ot.prp. nr. 113 (2004-2005) Om lov om oppheving av løsgjengerloven og om endringer i straffeloven mv. (eget 
straffebud mot vold i nære relasjoner mv.) < https://lovdata.no/static/PROP/otprp-200405-113.pdf> Skoðað þann 
4. maí 2022.  
176 Alþt. 2015–2016, A-deild, þskj. 547 – 401. mál, athugasemdir, kafli 3.3.2. Noregur.  
177 Alþt. 2015–2016, A-deild, þskj. 547 – 401. mál, athugasemdir, kafli 3.3.2. Noregur. 
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að lögfesta sérstök refsiákvæði sem fjalla um slíka fjölþætta og flókna háttsemi sem eina heild 

í því skyni að auka refsivernd fyrir tiltekinn hóp af þolendum ofbeldis í nánum samböndum.  

 

Núgildandi ákvæði 282. og 283. norsku hegningarlaganna hljóða svo;  

 
§ 282.Mishandling i nære relasjoner 
Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller andre 
krenkelser, alvorlig eller gjentatt mishandler 
 

a. sin nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer, 
b. sin eller nåværende eller tidligere ektefelles eller samboers slektning i rett 

nedstigende linje, 
c. sin slektning i rett oppstigende linje, 
d. noen i sin husstand, eller 
e. noen i sin omsorg. 

 
§ 283.Grov mishandling i nære relasjoner 
Grov mishandling i nære relasjoner straffes med fengsel inntil 15 år. Ved avgjørelsen av 
om mishandlingen er grov skal det særlig legges vekt på om den har hatt til følge betydelig 
skade eller død, og for øvrig 
 

a. dens varighet, 
b. om den er utført på en særlig smertefull måte, eller har hatt til følge betydelig 

smerte, eller 
c. om den er begått mot en forsvarsløs person. 

 

Frá lögfestingu sérrefsiákvæðis um ofbeldi í nánum samböndum í norskum hegningarlögum 

má greina töluverða aukningu á tilkynningum og kærum til lögreglu en á árunum 2008 til 2012 

jukust kærur til lögreglu um 75,5%.178 Rannsóknir frá árunum 2012 til 2017 áætla að á milli 

75.000 og 150.000 verði fyrir ofbeldi í nánu sambandi í Noregi. 7 af hverjum 28 skráðum 

morðum í Noregi árið 2012 voru framin af núverandi eða fyrrverandi maka.179 

 
 
 
 
 
 
178 Svala Ísfeld Ólafsdóttir, „ Ákvæði hegningarlaga um ofbeldi í nánum samböndum“ (Tímarit lögfræðinga 
2017) 85. 
179 Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014–2017. 6 
<https://www.regjeringen.no/contentassets/97cdeb59ffd44a9f820d5992d0fab9d5/hplan-2014-2017_et-liv-uten-
vold.pdf> Skoðað þann 4. maí 2022.  
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6 Mörkin á milli líkamsárásar og brots í nánu sambandi 
 
Eins og greinir frá í inngangi ritgerðarinnar þá lagði höfundur upp með að draga fram skilin á 

milli líkamsárásar og heimilisofbeldis, þá í skilningi XXXIII. kafla almennra hegningarlaga 

um manndráp og líkamsmeiðingar,  en svo unnt sé að bera kennsl á þau skil hefur verið fjallað 

um hér að framan með sérgreindum hætti annars vegar líkamsmeiðingar, sbr. 3. kafla 

ritgerðarinnar, og hins vegar heimilisofbeldi eða ofbeldi í nánu sambandi, sbr. 4. kafla.  Í 

þessum 6. kafla ritgerðarinnar mun höfundur leitast við að skilgreina nánar þá háttsemi sem 

fella má undir 218. gr. b hegningarlaganna með því að skoða nánar helstu vafatilvik sem komið 

hafa upp í dómaframkvæmd Hæstaréttar og Landsréttar frá lögfestingu ákvæðisins árið 2016. 

Það ósamræmi og ágreiningsefni sem fram kemur í dómum Hæstaréttar frá 9. mars 2022 í máli 

nr. 42/2021 og frá 30. mars 2022 í máli nr. 47/2021 vekur upp athyglisverðar spurningar um 

orðalag og verknaðarlýsingu ákvæðis 218. gr. b hegningarlaga en hér á eftir verður fjallað 

sérstaklega um tilvik þar sem skilin á milli líkamsárásar í skilningi 1. mgr. 217. gr. 

hegningarlaganna  og 1. mgr. 218. gr. b sömu laga þóttu óljós eða óskýr í dómaframkvæmd.  

 

6.1 Dómur Hæstaréttar frá 9. mars 2022 í máli nr. 42/2021 
 

Í máli Hæstaréttar nr. 42/2021 mátti sjá ósamræmi við heimfærslu til refsiákvæða milli 

dómstiga en með dómi héraðsdóms Reykjavíkur hafði háttsemi geranda verið færð undir undir 

ákvæði 218. gr. b hegningarlaganna en málinu var svo áfrýjað til Landsréttar sem heimfærði 

þá sömu háttsemi undir 1. mgr. 217. gr. hegningarlaga. Málið fékk áheyrn Hæstaréttar sem þá 

heimfærði háttsemina undir 1. mgr. 218. gr. b hegningarlaga á þeim forsendum að háttsemi 

ákærða þótti nægjanlega alvarleg til að heyra undir 1. mgr. 218. gr. b hegningarlaga að því 

gefnu að lögfull sönnun fyrir því að sú háttsemi ákærða að taka brotaþola kverkataki hefði 

náðst fyrir héraðsdómi og Hæstiréttur gæti ekki endurmetið niðurstöðu áfrýjaðs dóms um 

sönnurgildi munnlegs framburðar, sbr. 2. mgr. 255. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð 

sakamála.180  Nánari forsendur og niðurstöður málsins verða nú verða reifaðar með séstöku 

 
 
 
 
 
 
180 Í 2. mgr. 225. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála segir; „Hæstiréttur getur ekki endurmetið niðurstöðu 
hins áfrýjaða dóms um sönnunargildi munnlegs framburðar.“  
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tilliti til umfjöllunarefnis ritgerðarinnar og kaflans um skilin á milli líkamsárásar og 

heimilisofbeldis:  

 

Hrd. miðvikudaginn 9. mars 2022 í máli nr. 42/2021. Manni var gefið að sök að hafa 
veist að sjö ára gömlum stjúpsyni sínum með ofbeldi þar sem hann hafi tekið drenginn 
kverkataki á heimili sínu. Afleiðingar verknaðarins voru sagðar m.a. þær að drengurinn 
náði ekki andanum fyrr en móðir drengsins skarst í leikinn og stöðvaði ákærða.  Í ákæru 
þótti framangreind háttsemi ákærða varða við brot í nánu sambandi í skilningi 1. mgr. 218. 
gr. b og 233. gr. b almennra hegningarlaga sem og 1. og 3. mgr. 99. gr. barnaverndarlaga 
nr. 80/2002. Héraðsdómur hafði sakfellt ákærða á grundvelli 1. mgr. 218. gr. b sem og á 
grundvelli 1. og 3. mgr. 99. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002. Var ákærði ekki sakfelldur í 
héraði fyrir brot gegn 233. gr. b um stórfelldar ærumeiðingar í nánu sambandi þar sem 
meintri refsiverðri háttsemi ákærða er varðar ærumeiðingar hafði ekki verið lýst með réttum 
og fullnægjandi hætti í ákæru. Málinu var áfrýjað til Landsréttar en Landsréttur komst að 
þeirri niðurstöðu að heimfæra skyldi háttsemi ákærða undir ákvæði 1. mgr. 217. gr. 
hegningarlaga um líkamsárás, og áðurnefnd ákvæði 1. og 3. mgr. 99. gr. barnaverndarlaga 
nr. 80/2002, en ekki undir ákvæði 218. gr. b hegningarlaga um ofbeldi í nánu sambandi. Í 
niðurstöðum Landsréttar segir meðal annars að ákært hefði verið fyrir aðeins eitt 
ofbeldisatvik og ekki þótti sannað að kverkatakið og verknaðurinn hefði með alvarlegum 
hætti ógnað velferð eða heilsu brotaþola. Áskilnaður í verknaðarlýsingu 218. gr. b væri því 
ekki fyrir hendi og heimfæra skyldi verknaðinn fremur undir ákvæði 1. mgr. 217. gr. 
hegningarlaganna sem fjallar um líkamsárás. Héraðsdómur hafði dæmt ákærða í tveggja 
mánaða fangelsi skilorðsbundið til tveggja ára og staðfesti Landsréttur þá refsiákvörðun 
áfrýjaðs héraðsdóms þrátt fyrir að heimært hafi verið undir annað refsiákvæði. Hæstiréttur 
tók síðar málið til umfjöllunar og komst að þeirri niðurstöðu að rétt hefði verið að heimfæra 
háttsemi ákærða undir 218. gr. b og þá með vísan til þess að líta þyrfti sérstaklega til þess 
að brotaþoli hafi verið aðeins sjö ára gamalt barn, andspænis fullvaxta karlmanni, sem 
brotaþoli hafi litið á sem föður sinn. Þannig hafi tengsl milli brotaþola og ákærða verið náin 
en með háttsemi sinni, ofbeldi og atlögu hafi ákærði brotið á trúnaði og trausti brotaþola 
og með alvarlegum hætti ógnað velferð og heilsu brotaþola í skilningi 218. gr. b 
hegningarlaga. Þá segir í dómi Hæstaréttar að 218. gr. b hegingarlaga tæmi sök gagnvart 1. 
og 3. mgr. 99. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002. Hæstiréttur staðfesti refsiákvörðun hins 
áfrýjaða dóms. 181  

 

 Í framangreindu máli kom meðal annars til álita fyrir Landsrétti hvort heimfæra skyldi verknað 

og háttsemi undir ákvæði 218. gr. b hegningarlaga ef aðeins væri um eitt einstakt atvik að ræða 

en ekki endurtekið ofbeldi. Þá kom alvarleiki árásarinnar einnig til álita en Landsréttur hafði 

komist að þeirri niðurstöðu að aðeins skyldi heimfæra einstakt ofbeldisbrot undir 218. gr. b 

 
 
 
 
 
 
181 Hrd. 9. mars 2022 í máli nr. 42/2021. 
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hegningaralga ef ofbeldisbrotið teldist nógu alvarlegt. Vísaði Landsréttur til áskilnaðs 1. mgr. 

218. gr. b hegningarlaga um endurtekið og viðvarandi ofbeldi en um mat á alvarleikastigi 

einstakra tilvika vísaði Landsréttur meðal annars til þeirra lögskýringagagna og sjónarmiða 

sem reifuð eru hér framar í kaflanum og hafa megi 2. og 3. málslið 2. mgr. 218. gr. b 

hegningarlaga til hliðsjónar. Í dómi Landsréttar kom fram að ekki þótti sannað að 

ofbeldisverknaðurinn, sem var kverkatak á sjö ára gömlu barni,  hafi með alvarlegum hætti 

ógnað velferð eða heilsu brotaþola og vísað var til eldri dóma Landsréttar í málum nr. 616/2018 

og nr. 196/2019 í því sambandi.  Einn dómari Landsréttar, Símon Sigvaldason, skilaði 

sératkvæði þar sem dómarinn segist sammála niðurstöðu meirihluta dómsins um að staðfesta 

sakfellingu ákærða fyrir líkamsárás, á þeim grundvelli að háttsemi ákærða hafi ekki staðið yfir 

nema í skemmri tíma og að um einstakt brot hafi verið að ræða.  Hins vegar segir dómarinn 

svo áfram í sératkvæðinu að ekki sé útilokað að fella megi brotið og háttsemi ákærða undir 

ákvæði 218. gr. b hegningarlaganna á þeim grundvelli að brotaþoli hafi verið aðeins sjö ára 

gamall þegar brotið átti sér stað og gerandi fullorðinn maður. Ákvæði 218. gr. b hegningarlaga 

hafi samkvæmt lögskýringargögnum með breytingarlögum nr. 23/2016 verið öðrum þræði 

ætlað að auka vernd barna og ungmenna. Leit dómarinn sérstaklega til gagna málsins frá skóla 

brotaþola sem sýndu fram á að brotaþola hafi vegnað mun verr í skóla eftir brotið gegn honum. 

Með vísan til framangreindra forsendna taldi dómarinn í sératkvæði sínu að rétt væri að 

heimfæra sakfellinguna undir 1. mgr. 218. gr. b hegningarlaganna. Þá taldi dómarinn að 218. 

gr. b hegningarlaga skyldi tæma sök gagnvart ákvæðum barnaverndarlaga nr. 80/2002 einkum 

á þeim grundvelli að ákvæðum barnaverndarlaga væri ætlað að vernda sömu hagsmuni og þeim 

sem hinu sérgreinda ákvæði 218. gr. b hegningarlaganna væri ætlað að vernda.182  

 

Þá kemur fram í niðurstöðum Hæstaréttar að ákvæði 218. gr. b hegningarlaga skuli að jafnaði 

beitt einu og sér en ekki samhliða öðrum ákvæðum almennra hegningarlaga sem mæla fyrir 

um lægri refsingu en þó sé ekki lokum fyrir það skotið að ákvæðinu verði beitt samhliða öðrum 

ákvæðum sem mæli fyrir um hærri refsimörk. Þá skuli horft sérstaklega til þess að 218. gr. b 

hegningarlaga sé sérrefsiákvæði sem fjallar um ofbeldi gegn börnum og öðrum í nánu 

sambandi og inniheldur ákvæði 218. gr. b hærri refsimörk en ákvæði 1. og 3. mgr. 99. gr. 

 
 
 
 
 
 
182 Lrd. 4. júní 2021 í máli nr. 486/2021. Sératkvæði Símons Sigvaldasonar. 4-6.   
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barnaverndarlaga nr. 80/2002, sem ákærða var gefið að sök í ákæru að hafa brotið gegn með 

háttsemi sinni. Að teknu tilliti til framangreindra sjónarmiða tæmi ákvæði 218. gr. b 

hegningarlaganna sök gagnvart ákvæðum barnaverndarlaga og skal því háttsemi ákærða í máli 

ekki heimfærð einnig undir þau ákvæði. Rímar þessi niðurstaða Hæstaréttar nokkuð vel við 

sératkvæði Símonar Sigvaldasonar, dómara í Landsrétti, sem fjallað var um hér aðeins framar 

í umfjöllun kaflans.  

 

Þá þótti höfundi athyglisvert að refsing hélst óbreytt milli dómstiga með dómi Hæstaréttar en 

samkvæmt upplýsingum frá embætti ríkissaksóknara var aðeins gerð krafa um staðfestingu 

refsingar en ekki gerð krafa um þyngri refsingu, sbr. 208. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð 

sakamála, sem þar af leiðandi batt hendur réttarins í tengslum við mögulega þyngingu 

refsingar.183 

 

Athygli vekur að Hæstiréttur komst að annarri niðurstöðu en meirihluti Landsréttar en í dómi 

Hæstaréttar var vísað sérstaklega til viðkvæmrar og brothættrar stöðu brotaþola sem var eins 

og fyrr segir aðeins sjö ára gamalt barn sem bar sérstakt traust til ákærða sem brotaþoli virti 

sem pabba sinn. Að því virtu taldi Hæstiréttur að virða beri háttsemi ákærða með öðrum hætti 

þar sem sérlega viðkvæm og varnarlaus staða brotaþola gagnvart ákærða hafi aukið á grófleika 

árásarinnar og þar með hafi árásin uppfyllt áskilnað 218. gr. b um ofbeldi sem hafi með 

alvarlegum hætti ógnað velferð og heilsu nákomnum brotaþola.  Árásin hafi vakið upp 

sérstaklega mikla ógn hjá brotaþola sem hafi orðið fyrir miklu andlegu áfalli við að verða fyrir 

svo ógnandi atlögu af hendi manns sem barnungur brotaþolinn kallaði pabba sinn.  

 

Má af framangreindri skýringu og túlkun Hæstarétttar draga þá ályktun að minni kröfur skuli 

gerðar til áskilnaðs 1. mgr. 218. gr. b hegningarlaga um alvarleika verknaðar eða háttsemi ef 

nákomið barn á í hlut. 

 
 

 
 
 
 
 
 
183 Höfundur leitaði eftir upplýsingum frá embætti ríkissaksóknara um hverju það sætti að refsing hafi ekki verið 
þyngd upp að mörkum refsiramma og fékk þær upplýsingar að það hefði ekki verið gerð krafa um refsiþyngingu 
í greinargerð ákæruvaldsins og aðeins gerð krafa um staðfestingu refsingar en ekki gerð krafa um þyngri refsingu, 
sbr. 208. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála.  
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6.2 Dómur Hæstaréttar frá 30. mars 2022 í máli nr. 47/2021 
 
Líkt og í máli Hæstaréttar nr. 42/2021, sem fjallað er um hér að framan, mátti sjá ósamræmi 

við heimfærslu til refsiákvæða milli dómstiga í dómi Hæstaréttar frá 30. mars 2022 í máli nr. 

47/2021. Verknaðaraðferð geranda í því máli var meðal annars kverkatak og annað líkamlegt 

ofbeldi sem heimfæra mætti undir verknaðarlýsingu líkamsárásarákvæðis 1. mgr. 217. gr. 

hegningaralaganna en brotaþoli var fyrrverandi kærasta geranda og því voru aðilar nákomnir í 

skilningi 218. gr. b hegningarlaganna. Við málsmeðferð á öllum þremur dómstigum má sjá 

mismunandi sjónarmið um heimfærslu háttsemi geranda undir tiltekið refsiákvæði en þá kom 

annars vegar til álita að heimfæra háttsemina og verknaðinn undir líkamsárásarákvæði 1. mgr. 

217. gr. hegningarlaganna eða hins vegar 1. mgr. 218. gr. b hegningarlaganna sem fjallar um 

brot í nánu sambandi. Verða nú helstu forsendur málsins reifaðar: 

 
Hrd. miðvikudaginn 30. mars 2022 í máli nr. 47/2021. Manni var gefið að sök að hafa 
veist að fyrrum kærustu sinni á heimili hennar og, eins og greinir frá í ákæru, ýtt við henni 
þannig að hún féll niður stiga, tekið í hár hennar og skellt henni í vegg, skallað hana í 
höfuðið og tekið hana hálstaki, allt með þeim afleiðingum að brotaþoli hlaut mar og 
yfirborðsáverka á hálsi, mar á brjóstkassa, mar á hægri öxl, upphandlegg og olnboga, hrufl 
á hægra hné, mar á innanverðu vinstra hné og marbletti á il á vinstri fæti.  Með dómi 
héraðsdóms hafði ákærði verið sýknaður af öllum sakargiftum og bótakröfu vísað frá dómi. 
Með dómi Landsréttar var ákærði sakfelldur og háttsemi hans felld undir 1. mgr. 217. gr. 
almennra hegningarlaga eins og háttseminni er lýst í ákæru en þó að því undanskildu að 
ekki taldist lögfull sönnun vera fyrir hendi um að ákærði hefði skellt brotaþola í vegg. 
Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu tengsl ákærða og brotaþola hefðu verið með þeim 
hætti að heimfæra ætti háttsemina undir 1. mgr. 218. gr. b hegningarlaga. Refsing ákærða 
var ákveðin fangelsi í tíu mánuði, skilorðsbundið í tvö ár.  

 

Í framangreindu máli hafði héraðsdómur sýknað ákærða einkum á þeim grundvelli að 

framburður brotaþola þótti hafa verið ótrúverðugur og reikull frá því sem hún bar um fyrir 

dómi og því sem hún vitnaði um hjá lögreglu. Þótti ekki hafa komið fram nægjanleg sönnun, 

sem ekki yrði véfengd með skynsamlegum rökum, um að ákærði hefði ráðist að brotaþola með 

þeim hætti eins og greindi frá í ákæru.184  

 

 
 
 
 
 
 
184 Dómur héraðsdóms Vesturlands frá 8. nóvember 2019 í máli nr. S-45/2018. IV. kafli. Niðurstaða. 10 
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Niðurstöðu héraðsdóms var áfrýjað til Landsréttar sem taldi framburð brotaþola trúverðugan 

og komst að þeirri niðurstöðu að ákærði skyldi sakfelldur fyrir líkamsárás á grundvelli 1. mgr. 

217. gr. hegningarlaganna þar sem að háttsemi ákærða hefði ekki verið þess eðlis að heimfæra 

skyldi hana undir 1. mgr. 218. gr. b hegningarlaga, líkt og var gert í ákæru, þar sem skilyrðum 

og áskilnaði ákvæðis 218. gr. b um að árásin væri endurtekin eða alvarleg þótti ekki vera 

uppfyllt. Í niðurstöðum Landsréttar var talið ljóst að um refsiverða líkamsárás hefði verið um 

að ræða en þar sem aðeins hefði verið ákært fyrir þetta eina einstaka tilvik þá ætti 1. mgr. 218. 

gr. b ekki við, þar sem ákvæðið gerir meðal annars áskilnað um viðvarandi eða endurtekið 

ofbeldi. Þá segir í niðurstöðum Landsréttar kom þá einnig fram að árásin hafi ekki þótt það 

alvarleg að hún samræmist hættueiginleikum alvarlegrar árásar í skilningi ákvæðis 218. gr. b 

hegingarlaga en í niðurstöðum og forsendum Landsréttar um alvarleika árásarinnar segir meðal 

annars:  

 
Hálstak það sem ákærði tók brotaþola hefði ekki valdið punktblæðingum umhverfis augu 
en slíkir áverkar hefðu í dómaframkvæmd verið taldir til marks um hættueiginleika árásar. 
Þá hefði brotaþoli horft niður eftir stiganum er ákærði hrinti henni og verið betur í stakk 
búin til að verjast falli en ef hún hefði snúið baki í stigann. Einnig hefði brotaþoli ekki 
hlotið alvarlega áverka í árásinni, svo sem beinbrot eða höfuðáverka, þótt áverkar hefðu 
verið víða á líkama hennar. Enn fremur yrði ekki af framburði brotaþola ráðið að árásin 
hafi verið langvarandi þótt hún hefði verið fjölþætt. Að þessu virtu yrði sá vafi sem léki um 
hættueiginleika aðferðar ákærða metin honum í hag við heimfærslu brotsins til 
refsiákvæðis.185 

 
Einn dómari Landsréttar, Símon Sigvaldason, skilaði þá sératkvæði og færði hann rök fyrir því 

í sératkvæði sínu að heimfæra ætti háttsemi ákærða undir 1. mgr. 218. gr. b hegningarlaga og 

þyngja ætti refsingu ákærða. Athygli vekur að sératkvæði dómarans Símons Sigvaldasonar 

kom einnig til álita í máli Hæstaréttar nr. 42/2021, sem fjallað var um hér að framan, og eru 

forsendur beggja sératkvæðanna nokkuð samsvarandi. 

 

 Hæstiréttur komst að annarri niðurstöðu en Landsréttur í málinu eins og greinir frá í reifun en 

í niðurstöðum Hæstaréttar kom fram að tengsl ákærða og brotaþola hefðu verið með þeim hætti 

að heimfæra ætti háttsemina undir 1. mgr. 218. gr. b hegningarlaga og vísaði Hæstiréttur 

 
 
 
 
 
 
185 Lrd. 23. júní 2021 í máli nr. 26/2020.   
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sérstaklega til þess í heimfærslu sinni að ekki væri ófrávíkjanlegur  áskilnaður fyrir hendi um 

að brotaþoli hefði orðið fyrir beinum eða sjáanlegum áverkum á líkama, eða öðru heilsutjóni, 

svo að unnt væri að heimfæra háttsemi ákærða undir ákvæði 218. gr. b hegningarlaga. Þeir 

þættir gætu hins vegar komið til skoðunar þegar meta skal grófleika háttseminnar eða brotsins 

hvað varðar einkum heimfærslu undir 2. mgr. 218. gr. b hegningarlaga, sem fjallar um stórfellt 

brot í nánu sambandi. Meirihluti Landsréttar hafði vísað til þess í niðurstöðum sínum að 

áverkar brotaþola gætu ekki talist verulegir, hver um sig, og því væri skilyrðum um 

hættueiginleika árásarinnar ekki fullnægt. Í niðurstöðum Hæstaréttar er ekki tekið undir þessi 

sjónarmið Landsréttar þar sem Hæstiréttur taldi að virða beri árásina í heild og þannig hafi 

árásin verið til þess fallin að vekja sérstaklega mikla ógn upp hjá brotaþola þar sem hún hafi 

borið sérstakt traust til ákærða sem var brotþola nákominn. Gögn málsins báru með sér að 

brotaþoli hefði verið í miklu andlegu áfalli í kjölfar árásarinnar og segir í niðurstöðum 

ennfremur að brotaþoli hafi verið varnarlaus gagnvart óvæntri, tilefnislausri og harkalegri 

atlögu ákærða á heimili sínu um miðja nótt. Að því virtu taldi Hæstiréttur að með árásinni hafi 

ákærði á alvarlegan hátt og með ofbeldi ógnað velferð og heilsu brotaþola, sem var honum 

nákominn, og því skuli fella háttsemina undir 1. mgr. 218. gr. b hegningarlaganna. 186 

 
Má af framangreindri skýringu og túlkun Hæstarétttar draga þá ályktun að áverkar eftir 

líkamsárás gagnvart nákomnum aðila skuli ekki einir og sér hafa ráðandi áhrif við heimfærslu 

undir refsiákvæði þegar valið stendur á milli líkamsárásar í skilningi 1. mgr. 217. gr. 

hegningarlaga og 1. mgr. 218. gr. b hegningarlaga. Horfa verði sérstaklega til þess sambands 

og tengsla sem ríkir á milli geranda og brotaþola þar sem trúnaðarrof í nánu sambandi er talið 

auka á grófleika árásar og þar með hættueiginleika aðferðar og afleiðingar fyrir brotaþola. Í 

tengslum við framangreint þykir höfundi þá vert að tæpa stuttlega á helstu forsendum í dómi 

Landsréttar frá 6. maí 2022 í máli nr. 627/2021187 þar sem maður var sakfelldur á grundvelli 

1. mgr. 217. gr. hegningarlaga fyrir líkamsárás gegn 14 ára gamalli dóttur sinni. Ekki þótti 

tilefni í því máli að heimfæra háttsemi mannsins undir 1. mgr. 218. gr. b hegningarlaga í ákæru 

þótt væri þar um að ræða líkamsárás gegn nákomnu barni geranda. 

 
 
 
 
 
 
186 Hrd. 30. mars 2022 í máli nr. 47/2021. Niðurstaða. 3-4.  
187 Lrd. 6. maí 2022 í máli nr. 627/2021. 
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7 Niðurstöður og lokaorð 
Í inngangi ritgerðarinnar segir að lagt verði upp með að í umfjöllun að draga fram og marka 

skilin á milli líkamsárásar annars vegar og heimilisofbeldis. Varpar höfundur þá fram 

spurningunni;  Hvenær telst líkamsárás vera ofbeldi í nánu sambandi í skilningi 218. gr. b 

almennra hegningarlaga nr. 19/1940?  

 
Umfjöllunarefni ritgerðarinnar afmarkaðist þannig við skilgreiningu á annars vegar 

líkamsárásarákvæði 1. mgr. 217. gr. hegningarlaganna og svo hins vegar 1. mgr. 218. gr. b 

hegningarlaganna og þær staðsetningar í dómaframkvæmd þar sem þessi tvö refsiákvæði kunna 

að mætast.  Nokkuð ríkari áhersla var lögð á að skýra nánar frá inntaki ákvæðis 218. gr. b þar 

sem meiri óvissa virtist ríkja um efni og inntak þess ákvæðis, fremur en 1. mgr. 217. gr, sem 

hefur verið mótað með mun skýrari hætti með dómaframkvæmd, enda ákvæði 218. gr. b mun 

yngra. Ennþá gætir nokkurs ósamræmis milli dómstiga Landsréttar og Hæstaréttar um inntak 

og heimfærslu verknaðar undir 1. mgr. 218. gr. b hegningarlaga en varð þetta ósamræmi meðal 

annars tilefni höfundar að umfjöllunarefni ritgerðarinnar.  

 

Þegar efnisleg umfjöllun hvers kafla ritgerðarinnar fyrir sig er dregin saman má til samantektar 

segja að í öðrum kafla sé gerð grein fyrir helstu birtingarmyndum ofbeldis, með hliðsjón af 

lögskýringargögnum, fræðiritum og réttarheimildum á því sviði, en ákvæði 218. gr. b 

hegningarlaganna getur almennt náð utan um þá háttsemi sem lýst er í kaflanum undir 

mismunandi tegundum eða skilgreiningu ofbeldis. Ákvæði 218. gr. b felur ekki einvörðungu í 

sér samansafn af einstaka tilvikum heldur getur margþáttuð háttsemi fremur verið verið virt 

sem ein heild við beitingu ákvæðisins. Með þeim áherslum sé vakin meiri athygli á því ótta- 

og ógnarástandi sem kann að myndast í þeim aðstæðum þegar ofbeldi, í öllum sínum 

birtingarmyndum,  á sér stað í nánu sambandi. 

 

Í þriðja kafla er umfjöllun vikið að ákvæðum hegningarlaga um líkamsmeiðingar og þróun 

líkamsmeiðingaákvæða í íslenskri refsilöggjöf. Af umfjöllun kaflans má ráða að allt frá fyrstu 

lögum hafa atlögur að líkama og lífi manna þótt refsiverðar að lögum en líkamlegt ofbeldi er 

líkast til þekktasta birtingarmynd ofbeldis. Í kaflanum er rakið réttarsögulegt ágrip um þróun 

ákvæða er fjalla um líkamsárásir allt frá tíð Grágásar á þjóðveldisöld og fram til núgildandi 

líkamsárásarákvæða 217. og 218. gr. almennra hegingarlaga nr. 19/1940, með síðari 

breytingum. Í umfjöllun kaflans er leitast við að bera kennsl á refsinæmi og verknaðarlýsingu 

líkamsárásaákvæðanna í því skyni að aðgreina ákvæðin síðar frá einkennum ákvæðis 218. gr. 
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b hegningarlaga um brot í nánu sambandi. Við skoðun á þróun refsilöggjafarinnar á Íslandi 

vakti það sérstaka athygli höfundar að í eldri hegningarlögum frá 1869 var að finna refsiákvæði 

sem fjölluðu um ofbeldi í nánu sambandi með sérgreindum hætti, sbr. 203. og 204. gr. 

hegningarlaga frá 1869. Af því leiðir að áþekk sjónarmið um að brot í nánu sambandi skuli virt 

til refsiþyngingar og skuli njóta sérstakrar refsiverndar voru til staðar á síðari hluta 19. aldar en 

einnig nú á 21. öldinni. Þá vakti það þó jafn mikla athygli höfundar að þessi áðurnefndu 

refsiákvæði 203. og 204. gr. hegningarlaganna frá 1869 voru felld á brott með gildistöku 

núgildandi almennra hegningarlaga nr. 19/1940 um miðja 20. öld, án nokkurra haldbærra 

skýringa í þeim lögskýringargögnum sem fylgdu frumvarpi til almennra hegningarlaga nr. 

19/1940. Þó var þess getið í greinargerð með frumvarpi hegningarlaganna nr. 19/1940 að 

markmið þeirra laga væri meðal annars að einfalda refsiákvæði til muna frá fyrri tíð og voru 

refsiákvæði almennt rýmkuð með víðtækara orðalagi. Ljóst er að þrátt fyrir að markmiðinu um 

einföldun refsiákvæða hafi verið náð að þá verður það að segjast að strax eftir gildistöku 

hegningarlaganna nr. 19/1940 hafi brotaþolar ofbeldis í nánu sambandi ekki notið eins mikillar 

refsiverndar eins og raunin var í gildistíð eldri hegningarlaga frá 1869. Nýju hegningarlögin 

nr. 19/1940 þóttu mikil réttarbót á ýmsum sviðum en sú háttsemi sem fjallað var áður um í 203. 

og 204. gr. eldri hegningarlaganna frá 1869 skyldi þá falla undir víðtækari og hin almennu 

refsiákvæði nýrri hegningarlaganna frá 1940. 

 

Ofbeldi í nánu sambandi og heimilisofbeldi sem réttarhugtak eru svo sérstaklega til umfjöllunar 

í fjórða kafla ritgerðarinnar þar sem höfundur leitast við að bera kennsl á helstu einkenni og 

inntak 218. gr. b hegningarlaganna og gera grein fyrir forsendum og aðdraganda að lögfestingu 

sérstaks refsiákvæðis sem fjallar um obeldi í nánu sambandi. Í kaflanum er það rakið hvernig 

ákvæðum 218. gr. b var bætt við almenn hegningarlög nr. 19/1940 með breytingarlögum nr. 

23/2016 en breytingarlögin höfðu einkum það hlutverk að breyta hegningarlögunum á þann 

veg að unnt væri að fullgilda hinn svonefnda Istanbúlsamning um forvarnir og baráttu gegn 

ofbeldi gegn konum og heimilisofbeldi. Í lögskýringargögnum og greinargerð er fylgdu 

frumvarpi með breytingarlögum nr. 23/2016 kom fram að ekki þætti nauðsynlegt að lögfesta 

sérstakt refsiákvæði sem fjallar um ofbeldi í nánum samböndum með sérgreindum hætti en 

slíkt sérrefsiákvæði væri þó mjög í anda Istanbúlsamningsins og til þess fallið að ná 

markmiðum hans. Þá kemur einnig fram í greinargerð frumvarpsins er varð að breytingarlögum 

nr. 23/2016 að sérstakar nefndir hafi verið settar á fót á tíunda áratug síðustu aldar til að kanna 

þörfina fyrir sérstöku refsiákvæði er fjallar um brot í nánum samböndum. Í kaflanum er þá 

fjallað sérstaklega um niðurstöður þessara nefnda en út frá þeim niðurstöðum má sjá 
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skilgreiningu löggjafans á heimilisofbeldi en til álita kom hvort rétt væri að lýsa heimilisofbeldi 

sem sjálfstæðri og refsiverðri háttsemi með sérstöku refsiákvæði í almennum hegningarlögum 

eða hvort það skyldi látið duga að fjalla um ofbeldi í líkamsárásarákvæðum 217. og 218. gr. 

hegningarlaganna. Þóttu á þessum tíma ekki standa lagaleg eða refsipólitísk rök til lögfestingar 

á sérstöku refsiákvæði sem fjallaði um heimilisofbeldi með sérgreindum hætti í almennum 

hegningarlögum. Í áliti nefndanna kom þó fram að æskilegt væri að íslensk refsilöggjöf myndi 

endurspegla með afgerandi hætti að löggjafinn liti svo á að brot gegn nákomnum og 

heimilisofbeldi eins og það var skilgreint nytu sérstöðu í réttarkerfinu. Af framangreindu tilefni 

var innleitt ákvæði til refsiþyngingar í hegningarlögin en breytingarlög nr. 27/2006 höfðu að 

geyma fyrirmæli um lögfestingu á nýju ákvæði 3. mgr. 70. gr. hegningarlaganna sem kveður á 

um að ef verknaður hafi beinst gegn nákomnum aðila þá skuli að jafnaði virða það geranda til 

refsiþyngingar. Þá höfðu breytingarlög nr. 27/2006 jafnframt fyrirmæli um innleiðingu á nýju 

ákvæði 233. gr. b hegningarlaganna sem fjallar um stórfelldar ærumeiðingar gegn nákomnum 

aðilum. Kemur þá fram í greinargerð með frumvarpi til breytingarlaga nr. 23/2016 að tíðarandi 

og afstaða löggjafans hafi breyst á undangengnum árum og þá frá því að ekki þótti tilefni til að 

lögfesta sérstakt refsiákvæði um ofbeldi í nánu sambandi á tíunda áratug síðustu aldar. Í 

greinargerðinni segir þá að nú standi til þess sterk samfélagsleg og refsipólitísk rök til 

lögfestingar á sérrefsiákvæði er fjallar um ofbeldi í nánum samböndum og heimilisofbeldi. 

Vísað er sérstaklega til mikilvægi þess að löggjafinn viðurkenni  sérstöðu brota í nánu 

sambandi og að heimilisofbeldi skuli ekki lengur virt sem einkamál fjölskyldna heldur varði 

það samfélagið allt í heild. Segir áfram að tryggja þurfi þolendum heimilisofbeldis skilvirkari 

og beinskeyttari réttarvernd. Mikilvægt sé að litið sé á náin tengsl milli gerenda og brotaþola 

og þá þess trúnarrofs og rofs á trausti sem ofbeldi gagnvart nákomnum aðila getur haft í för 

með sér. Í umfjöllun fjórða kaflans er svo áfram vísað til þeirra lögskýringargagna er fylgdu 

frumvarpi með breytingarlögum nr. 23/2016 en þar kemur fram að fyrirmynd ákvæðis 218. gr. 

b hegningarlaganna hafi verið sótt einkum til Noregs og samsvarandi ákvæða í norsku 

hegningarlögunum. Að því virtu taldi höfundur sérstaklega vert að skoða samsvarandi löggjöf 

í Noregi og öðrum Norðurlöndum en í næsta kafla á eftir er umfjöllun vikið að norrænum 

samanburði.  

 

Í fimmta kafla ritgerðarinnar hefst umfjöllun um samsvarandi löggjöf á Norðurlöndunum sem 

afmörkuð er sérstaklega við Svíþjóð og Noreg en hvorki Danmörk né Finnland hafa lögfest 

sérstök refsiákvæði er taka til ofbeldis í nánum samböndum í skilningi 218. gr. b hegningarlaga 

þegar ritgerð þessi er skrifuð. Í kaflanum kemur fram að Svíar hafi fyrstir Norðurlandanna 
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lögfest sérrefsiákvæði er fjallar um heimilisofbeldi með lögfestingu 4. gr. a. sænsku 

hegningarlaganna. Sérrefsiákvæði Svía um heimilisofbeldi var þó ekki án vandkvæða en í 

sænskum lögskýringargögnum og sænskri álitsgerð er höfundur hafði undir höndum við 

umfjöllun sína var greint frá tilteknum vanda ákæruvaldsins við sönnun í málum sem ákært var 

fyrir á grundvelli sérrefsiákvæðis 4. gr. a. sænsku hegningarlaganna. Einhverjar vangaveltur 

voru fyrir því hvort orðalag ákvæðis 4. gr. a. sænsku hegningarlaganna samræmdist yfirlýstu 

markmiði sínu en gert er ráð fyrir því að Svíar komi áfram til með að móta löggjöf sína um 

ofbeldi í nánu sambandi. Er það svo margsagt í ritgerðinni að litið hafi verið til Noregs til 

fyrirmyndar við smíði íslenska löggjafnas á ákvæði 218. gr. b hegningarlaga. Var fyrirmyndin 

einkum sótt til samsvarandi ákvæða í norsku hegningarlögunum, sbr. 282. og 283. gr. þeirra 

laga. Í norsku refsilöggjöfinni sem fjallar um heimilisofbeldi og ofbeldi í nánu sambandi er 

lögð sérstök áhersla á það ógnarástand sem kann að skapast við slíkar aðstæður og þá 

viðvarandi og langavarandi  andlegu þjáningu sem slíku ofbeldi geti fylgt. Refsiákvæðum sem 

fjalla um heimilisofbeldi sé einkum ætlað að ná yfir háttsemi og verknað sem stendur yfir í 

lengri eða skemmri tíma en þó með þeirri undartekningu að ákvæðunum geti verið beitt gegn 

einstaka tilvikum, teljist þau nógu alvarleg.  

 

Í sjötta kafla er leitast við að draga fram skilin á milli líkamsárásar og heimilisofbeldis og þá 

einkum að svara þeirri spurningu hvenær líkamsárás geti talist ofbeldi í nánu sambandi og 

hvenær ekki. Í kaflanum eru reifaðir dómar Hæstaréttar og Landsréttar sem höfundi þótti 

sérlega athyglisverðir í ljósi umfjöllunar og afmörkunar ritgerðarinnar þar sem ósamræmi var 

á milli dómstiga hvað varðar heimfærslu háttsemi til refsiákvæða 1. mgr. 217. gr. 

hegningarlaganna annars vegar og 1. mgr. 218. gr. b hins vegar. Ef dregnar eru saman 

niðurstöður þeirra dóma sem fjallað er um í kaflanum, sem og í öðrum köflum ritgerðarinnar, 

má til samantektar segja að skilyrði þess að fella skuli háttsemi undir 1. mgr. 218. gr. b 

hegningarlaganna séu að jafnaði þau að líkamlegar afleiðingar af háttseminni skuli samræmast 

inntaki 1. mgr. 217. gr. hegningarlaga en að auki þurfi háttsemin að hafa verið ítrekuð og 

endurtekin eða nógu alvarleg með tilliti til aðstæðna. Náin tengsl þurfa að vera á milli geranda 

og brotaþola en skilgreining þessara tengsla virðist ekki vera orðin afgerandi ef marka má til 

að mynda dóm Landsréttar frá 6. maí 2022 í máli nr. 627/2021 þar sem maður var sakfelldur á 

grundvelli 1. mgr. 217. gr. hegningarlaga fyrir líkamsárás gegn 14 ára gamalli dóttur sinni. 

Ekki þótti tilefni í því máli að heimfæra háttsemi mannsins undir 1. mgr. 218. gr. b 

hegningarlaga þótt væri þar um að ræða líkamsárás gegn nákomnu barni geranda. Þá var í þessu 

sambandi einnig vísað til dóms Hæstaréttar frá 10. desember 2015 í máli nr. 312/2015 en í 
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málinu komst að Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að samband milli ungs kærustupars myndi 

ekki geta talist náið í skilningi 233. gr. b hegningarlaganna um stórfelldar  ærumeiðingar í nánu 

sambandi þar sem aðilar málsins voru ungir að aldri og bjuggu ennþá í foreldrahúsi. Þá virðist 

að jafnaði vera gerð krafa um að háttsemin sé endurtekin eða alvarleg en þó megi beita ákvæði 

218. gr. b hegningarlaga gegn einstöku broti eða tilviki. Þá skuli horft sérstaklega til þess að 

ógnarástands og þess ótta sem árás frá nákomnum aðila kann að vekja hjá brotaþola þegar meta 

skal alvarleika tiltekinnar árásar eða afleiðinga ofbeldis, sbr. þá dóma Hæstaréttar nr. 42/2021 

og nr. 47/2021.  Þá kemur fram í framangreindri og nýlegri dómaframkvæmd Hæstaréttar að 

ofbeldi í nánum samböndum feli ekki einungis í sér samansafn einstakra tilvika heldur megi 

virða slíka háttsemi sem eina heild. Ítrekað er í niðurstöðum Hæstaréttar í máli nr. 42/2021 að 

meginmarkmið ákvæðis 218. gr. b hegningarlaga sé að ná til alvarlegrar eða endurtekinnar 

háttsemi en engum lokum sé fyrir það skotið að einstakt tilvik eða brot skuli heimfært undir 

ákvæði 218. gr. b ef það nær tilteknu alvarleikastigi. Þá áréttar Hæstiréttur ennfremur að 

refsinæmi ákvæðis 218. gr. b skuli ekki bundið við þann verknað sem nú þegar geti varðað 

refsingu á grundvelli annarra refsiákvæða almennra hegningarlaga heldur taki ákvæði 218. gr. 

b einnig til þeirra atvika og háttsemi ef heilsu, lífi eða velferð brotaþola sé ógnað á annan hátt 

sem ekki feli í sér sjálfstæða refsiverða háttsemi. Þá kemur fram í sömu dómframkvæmd 

Hæstaréttar að ákvæði 218. gr. b hegningarlaganna skuli að jafnaði beitt einu og sér og að 

ákvæðið tæmi sök gagnvart öðrum refsiákvæðum sem hafa að geyma lægri refsimörk, sbr. þá 

til að mynda ákvæði 1. mgr. 217. gr. hegningarlaga um líkamsárás og ákvæði barnaverndarlaga.  

7.1 Lokaorð  
 
Að öllu framangreindu virtu telur höfundur að lögfesting 218. gr. b hegningarlaga hafi sent þau 

skilaboð til samfélagsins að löggjafinn viðurkenni sérstöðu brota í nánu sambandi og 

heimilisofbeldis og virða beri slík brot með alvarlegri augum. Hins vegar er höfundi það ljóst 

að nokkur óvissa virðist ennþá ríkja um inntak nýlegs refsiákvæðis 1. mgr. 218. gr. b 

hegningarlaga ef marka má það ósamræmi í dómaframkvæmd um heimfærslu til refsiákvæða 

sem fjallað var um hér að framan. Dómstólar virðast ekki alltaf koma sér saman um að 

heimfærslu á tiltekinni háttsemi og mörkin milli líkamsárásar í skilningi 1. mgr. 217. gr. 

hegningarlaga og brots í nánu sambandi í skilningi 1. mgr.  218. gr. b heningarlaga virðast því 

alls ekki alltaf augljós. Þá virðist ákæruvaldið ekki alltaf sjá sér hag í því að ákæra á grundvelli 

1. mgr. 218. gr. b hegningarlaga þótt forsendur og atvik máls kunni vel að falla undir inntak 

ákvæðisins, að minnsta kosti samkvæmt þeim skilningi sem höfundur leggur í inntak og 

verknaðarlýsingu ákvæðisins. Má því velta því fyrir sér hvort æskilegt væri að leggja frekari 
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áherslu á beitingu ákvæðis 218. gr. b hegningarlaga í öllum málum er varða refsiverða háttsemi 

í nánum samböndum en gæti þá verið vænlegur kostur að bæta jafnvel við 3. mgr. í ákvæðið 

sem gæti þá fjallað um öll önnur þau brot er ekki fela í sér líkamlegt ofbeldi eða líkamsárás. 

Með því mætti auka við sérstöðu brota í nánu sambandi sem væri þá í anda þeirra markmiða 

sem fram komu í breytingarlögum 23/2016. Ljóst er þó að ákvæði 218. gr. b er ungt að aldri 

og má því ætla að dómstólar komi til með að móta áfram inntak ákvæðisins með 

réttarframkvæmd.  

 
 
  



 
 

68 

 

8 Heimildaskrá 
 
 
 
Björn Þórðarsson,  Refsivist á Íslandi 1761-1925 (Gutenberg 1926) 
 
Erla Kolbrún Svavarsdóttir, (Ritstj.) Ofbeldi, marbreytileg birtingarmynd (Háskólaútgáfan 
2010)  
 
Garðar Gíslason, Ofbeldi  (Karlanefnd jafnréttisráðs 1995) 
 
Ingólfur V. Gíslason. Ofbeldi í nánum samböndum. Orsakir, afleiðing, úrræði (Félagsmála- og 
tryggingaráðuneytið 2008) 
 
Jónatan Þórmundsson. Viðurlög við afbrotum. (Orator 1992) 
 
Jónatan Þórmundsson. Afbrot og refsiábyrgð I. (Háskólaútgáfan 1999) 
 
Johs. Andenæs. Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene. Oslo: (Universitetsforlaget 2008). 
 
Knud Waaben. Strafferettens specielle del. (Thomson. 1999). 
 
Lúðvík Ingvarsson. Refsingar á Íslandi á þjóðveldistímanum. (Menningarsjóður 1970) 
 
Páll Sigurðsson, Þættir úr réttarsögu (Prentsmiðja Setbergs 1971) 
 
Páll Sigurðsson. (Ritstj) Lögfræðiorðabók með skýringum. (Bókaúgáfan Codex-Lagastofnun 
Háskóla Íslands 2008) 
 
Ragnheiður Bragadóttir, Kynferðisbrot (Lagastofnun Háskóla Íslands 2006)  
 
Ragnheiður Bragadóttir. . Ákvörðun refsingar í nauðgunarmálum. (Úlfljótur (1) 1999) 
 
Róbert R. Spanó. Afmælisrit Jónatans Þórmundssonar, Túlkunarregla refsiréttar. (Codex 
2007) 
 
Sigurður Líndal, Réttarsöguþættir (Hið íslenska bókmenntafélag 2012) 
 
Skúli Magnússon: Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar. Fimm ritgerðir í almennri 
lögfræði og réttarheimspeki. (Reykjavík 2003) 
 
Svala Ísfeld Ólafsdóttir, „ Ákvæði hegningarlaga um ofbeldi í nánum samböndum“ (Tímarit 
lögfræðinga 2017)   
 
 
 



 
 

69 

Dómsmálaráðherra, Þorsteinn Pálsson, „Skýrsla dómsmálaráðherra um meðferð 
heimilisofbeldismála hjá lögreglu“ (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 1997) 
http://www.althingi.is/altext/122/s/1383.html 
 
Kvennaathvarfið, Skilgreiningar á heimilisofbeldi. < https://www.kvennaathvarf.is/ur-
moppum/> 
 
María Rún Bjarnadóttir,  „Kynferðisleg friðhelgi, Greinargerð til stýrihóps um heildstæðar 
úrbætur að því er varðar kynferðislegt ofbeldi.“ (Forsætisráðuneytið 2020)  
https://www.stjornarradid.is/library/04-
Raduneytin/ForsAetisraduneytid/Kynfer%C3%B0islegFri%C3%B0helgi_MRB.pdf  
 
World Health Organization - Violence against women -  Í skýrslu og grein WHO frá 9. mars 
2021 segir orðrétt; e. Key facts - Estimates published by WHO indicate that globally about 1 
in 3 (30%) of women worldwide have been subjected to either physical and/or sexual intimate 
partner violence or non-partner sexual violence in their lifetime. < https://www.who.int/news-
room/fact-sheets/detail/violence-against-women> 
 
Stjórnarráðið, Evrópuráð, e. Council of Europe, „Samningur Evrópuráðsins um forvarnir og 
baráttu gegn ofbeldi gegn konum og heimilsofbeldi“, <https://www.stjornarradid.is/library/02-
Rit--skyrslur-og-skrar/Istanb%C3%BAl-samningurinn.pdf>    
 
Kvinnovåldskommissionen, Regeringens proposition, 1997/98:55, Kvinnofrid, Regeringen 
överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm 5. febrúar 1998, bls. 22-30. 
<https://www.regeringen.se/49bba3/contentassets/1733625e719c43b28f073fa9cdec90f2/kvin
nofrid-prop.-19979855> 
 
Skýrsla Brottsförebyggande rådet, Grov kvinnofridskränkning, En kartläggning, BRÅ-rapport 
2000:11<https://bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800020421/1371914732204/2000_
11_grov_kvinnorfridskrankning.pdf> 
 
Skýrsla Brottsförebyggande rådet, Brottets hantering och utveckling i rättskedjan 1998–2017, 
BRÅ-rapport 2019:8. 
<https://bra.se/download/18.62c6cfa2166eca5d70e23bd7/1615395221146/2019_8_Grov_kvi
nnofridskrankning.pdf> 
 
Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014–2017. 6 
https://www.regjeringen.no/contentassets/97cdeb59ffd44a9f820d5992d0fab9d5/hplan-2014-
2017_et-liv-uten-vold.pdf 
 


