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1 Inngangur 
Fáir dómar á Íslandi eru jafn umdeildir og mikið gagnrýndir og þeir sem snúa að 

kynferðisbrotum. Algengt er að refsingar fyrir kynferðisbrot séu taldar of vægar og að ekki sé 

hugað nægilega að þeim afleiðingum sem brotin hafa á þolandann.
1
 Er umræðan oft áberandi í 

fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum þar sem niðurstöður dómstóla eru gagnrýndar og þá 

sérstaklega ef Hæstiréttur ákveður vægari refsingu en ákveðið var í héraðsdómi. Það virðist 

vera áberandi í umræðunni að fjölmiðlar, og aðrir sem gagnrýna niðurstöður dómstóla, vilji 

almennt þyngja refsingar, þótt lítið beri á tilgangi og markmiði yngri refsinga.
2
 Nauðgun og 

kynferðisbrot gagnvart börnum eru meðal alvarlegustu brota sem finna má í 

hegningarlögunum eins og sjá má á refsiramma þeirra ákvæða, en sú var þó ekki raunin áður 

fyrr eins og undirritaður mun gera frekari skil á í umfjöllun sinni. Hinn 14. febrúar 2006 lagði 

þáverandi dóms- og kirkjumálaráðherra fram lagafrumvarp fyrir ríkisstjórn til kynningar. 

Frumvarp þetta fjallaði um breytingar á kynferðisbrotakafla almennra hegningarlaga nr. 

19/1940 sbr. lög nr. 40/1992 (hér eftir skammstafað hgl.). Vörðuðu fyrirhugaðar breytingar 

eftirtalin brot:  

1. Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, 194.-199. gr. sbr. 205. gr. hgl.  

2. Kynferðisbrot gagnvart börnum, 200.-202. gr. sbr. 204. gr. hgl.  

3. Vændi, 206. gr. hgl.  

Niðurstaðan eftir meðferð þingsins varð að lokum sú að þessum ákvæðum var breytt með 

lögum nr. 61/2007 og komu m.a. ný ákvæði inn í löggjöfina. Eitt af þeim ákvæðum var 195. 

gr. hgl. en það ákvæði segir til um að þyngja skuli refsingu við broti gegn 194. gr. hgl. að 

ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Markmið þessarar ritgerðar er að skoða hvernig dómstólar, 

og þá helst Hæstiréttur, hafa nýtt þessa refsiþyngingarheimild og hvort þetta ákvæði sé að 

skila tilsettu markmiði með því að þyngja refsingar við nauðgunarbrot þegar 195. gr. hgl. á 

við. Við vinnslu þessarar ritgerðar var farið yfir alla dóma Hæstaréttar þar sem reyndi á 194. 

gr. hgl., frá því að 195. gr. hgl. var breytt, og þyngd refsinga borin saman í því skyni að ganga 

úr skugga um hvort 195. gr. hgl. sé beitt líkt og frumvarpið lagði upp með og orðalag 195. gr. 

hgl. segir til um. Á Íslandi eru dómar mjög fáir miðað við dómaframkvæmd í nágrannaríkjum 

okkar sökum þess hve fámenn þjóðin er. Þess vegna verður farin sú leið að bera saman 

fjölskipaða dóma Hæstaréttar og reynt að finna eins sambærilega dóma og hægt er. Kosturinn 

við þá aðferð er sú að um er að ræða fjölskipaðan dómstól á sama dómstigi.
3

 Með 

                                                        
1 Ragnheiður Bragadóttir: „Ákvörðun refsinga í nauðgunarmálum“, bls. 67. 
2 Freyr Ófeigsson: „Hugleiðingar um refsiákvarðanir“, www.haestirettur.is. 
3 Ragnheiður Bragadóttir: „Ákvörðun refsinga í nauðgunarmálum“, bls. 67. 
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sambærilegum dómum er átt við að atvikalýsingar séu svipaðar, ákært sé fyrir sömu ákvæði 

hegningarlaganna og að dómur hafi fallið á svipuðum tíma. 

2 Ákvörðun refsingar 

2.1 Um refsimörk laga 

Í víðtækasta skilningi er ákvörðun refsinga fjórskipt ferli. Fyrst er það val á milli refsinga eða 

annarra viðurlaga, í öðru lagi er það spurningin hvort beita eigi fésekt, varðhaldi eða fangelsi. 

Þriðja atriðið er álitaefni um það hvort binda eigi dóminn skilorði að hluta eða að öllu leyti, 

og að lokum hver refsing eigi að vera innan refsiramma þess ákvæðis sem reynir á.
4
 Þegar 

dómarar ákvarða refsingu eru þeir bundnir af refsimörkum hvers ákvæðis fyrir sig og geta 

dómstólar ekki farið út fyrir þessi mörk án sérstakrar lagaheimildar. Þessar lagaheimildir eru 

víða í hegningarlögunum og má þar t.d. nefna tilraunarákvæði 20. gr. hgl. sem heimilar 

refsilækkun af ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Fyrir nauðgun skv. 194. gr. hgl. er 

refsiramminn eitt til sextán ár í fangelsi. Í 2. mgr. 20. gr. hgl. kemur fram að heimilt sé að 

lækka refsinguna ef um er að ræða tilraun til brots, sem telst því ekki fullframið brot. Ef 

nauðgunarbrot er því ekki fullframið, getur komið til álita að dæma vægari refsingu en 

ákvæðið segir til um sbr. Hrd. 1985, bls. 300 (237/1984).
5
 Það sama gildir í hina áttina og 

geta dómstólar einnig hækkað refsirammann að ákveðnum skilyrðum uppfylltum sbr. t.d. 72. 

gr. hgl. um ítrekun og 138. gr. sl. sem heimilar að bæta við allt að helmingi þeirrar refsingar 

sem ákvæði segir til um, sé brotið af völdum opinbers starfsmanns og það sé talið misnotkun 

á stöðu hans. Refsihækkunar- og refsilækkunarheimildir snúa því að refsiramma ákvæðisins, 

þ.e. í vissum tilvikum er dómara heimilt að dæma refsingu sem ýmist er lægri eða hærri en sú 

sem umrætt ákvæði hegningarlaganna segir til um. 195. gr. hgl. er ákvæði sem á aðeins við 

um brot gegn 194. gr. hgl. og er refsiþyngingarástæða og því getur ákvæðið eitt og sér ekki 

heimilað að farið sé út fyrir refsiramma 194. gr. hgl. 

 Þau sjónarmið sem tekið er tillit til við ákvörðun refsingar og fram koma í hegningar-

lögunum eru ekki tæmandi talin en refisákvarðanir geta verið bæði lögmæltar og ólögmæltar.
6
 

Þessar ólögmæltu refsiákvörðunarástæður geta t.d. verið trúnaðarbrot eða launung, en slíkt 

getur að jafnaði verið virt geranda til refsiþyngingar, sem og sifjatengsl geranda og brotaþola. 

Samþykki brotaþola, sjálfsbjargar- og verndarviðleitni geranda, mótlæti, áföll, erfiðar 

                                                        
4 Þorgeir Ingi Njálsson: „Hugleiðingar um ákvörðun refsingar“, bls. 14. 
5 Hrd. 1985, bls. 300 (237/1984): Þar var maður fundinn sekur um að hafa gert tilraun til þess að nauðga konu 

sem var gestur á heimili hans. Var hann dæmdur í tíu mánaða fangelsi og þar af voru sjö mánuðir 

skilorðsbundnir til þriggja ára. 
6 Sigurður Tómas Magnússon: „Ákvörðun refsingar“, bls. 91. 
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aðstæður eða jafnvel óvægin fjölmiðlaumfjöllun um geranda geti verið til málsbóta fyrir hann 

í einhverjum tilvikum.
7
 

2.2 Refsiþyngingarástæður 
Munurinn á refsiþyngingarástæðum og refsihækkunarheimildum er sú að refsiþyngingu má 

aðeins dæma innan þess refsiramma sem umrætt ákvæði segir til um. Af ákveðnum skilyrðum 

uppfylltum má þess í stað dæma geranda til þyngri refsingar en hann hefði annars fengið ef 

skilyrði refsiþyngingar hefðu ekki átt við, en þó innan refsirammans. Við ákvörðun refsingar 

eru nokkur atriði, bæði lögfest og ólögfest, sem geta haft áhrif við mat á þyngd refsingar. 

Refsiákvörðunarástæður geta verið nýttar sem refsiþyngingarástæður, sem málsbætur innan 

refsimarka ákvæðisins, og refsilækkunar- eða refsihækkunarástæður sem heimila að færa 

refsinguna út fyrir refsirammann
8
. Fyrir gildistöku laga nr. 61/2007 voru engar sérstakar 

refsiþyngingar- eða refsihækkunarheimildir fyrir 194. gr. hgl. í hegningarlögunum. Því hafa 

dómstólar þurft að fara þá leið að nota almennar heimildir sem finna má víða í 

hegningarlögunum s.s. 2. mgr. 77. gr. hgl. sem heimilar að bæta við allt að helmingi refsingar 

hafi gerandi gerst uppvís að fleiri brotum en einu, og svo 78. gr. hgl. sem heimilar 

hegningarauka verði gerandi, sem dæmdur hefur verið fyrir eitt brot eða fleiri, uppvís að því 

að hafa framið önnur brot áður en hann var dæmdur. Þriðja og síðasta ákvæðið sem dómstólar 

geta beitt er 70. gr. hgl. Í því ákvæði eru talin upp atriði sem skal hafa í huga við ákvörðun 

refsingar, en farið verður yfir þau atriði í næsta kafla. 

2.3 70. gr. hgl. 

70. gr. hgl. inniheldur níu liði sem líta skal til við ákvörðun refsingar, 1.-8. tl. 1. mgr. og 2. 

mgr., og geta þeir eftir aðstæðum verið geranda til málsbóta eða refsiþyngingar innan 

refsimarka laga eða sérrefsilaga
9
. Þeir töluliðir sem snúa að ungum aldri, styrkan og einbeittan 

vilja eða virðingarverða hvöt eru liðir sem dómarar eiga að taka til greina, á meðan önnur 

atriði má taka til greina
10

. Þegar ákvörðun refsinga er tekin fyrir tilgreina dómarar oft bæði 

málsbætur og refsiþyngingarástæður sem þá kunna að vega upp á móti hvor annarri sbr. Hrd. 

14. júní 2012 (21/2012). 

 

M var ákærður fyrir kynferðisbrot en hann hafði farið með 14 ára stúlku gegn hennar vilja 

á afvikinn stað í húsasundi og þvingaði hana til samræðis og munnmaka. Voru brot M 

talin sönnuð og hann sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 194. gr. og 1. mgr. 202. gr. hgl. 

Við ákvörðun refsingar var litið til aldurs M þegar hann braut af sér, en hann var 17 ára 

                                                        
7 Sigurður Tómas Magnússon: „Ákvörðun refsingar“, bls. 91-92. 
8 Ragnheiður Bragadóttir: "Ákvörðun refsinga í nauðgunarmálum", bls. 69. 
9 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum. bls. 254. 
10 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum. bls. 254. 



 5 

gamall og hafði ekki gerst sekur um refsiverðan verknað áður, en einnig var litið til þess 

að stúlkan hlaut líkamlega áverka og þurfti að þola andlegar þjáningar. Hvorki 

Hæstiréttur né héraðsdómur tekur fram að litið sé til 70. gr. hgl. en tekur samt sem áður 

fram að aldur M verði honum til refsilækkunar. Var refsingin ákveðin hæfileg tvö ár í 

fangelsi. 

 

 Í þessum dómi kemur skýrlega fram að litið sé til atriða sem geta verið geranda til refsi-

lækkunar sem og refsiþyngingar, einnig er þyngd refsingarinnar vísbending um það að aldur 

geranda hafi haft mikil áhrif við ákvörðun refsingar í þessu tilviki. 

Í 1.-3. tl. 70. gr. hgl. er fjallað um atriði tengd verknaði en aðrir liðir í ákvæðinu fjalla um 

atriði tengdum geranda. 1. tl. Hversu mikilvægt það er, sem brotið hefur beinst að. Í 1. tl. er 

átt við mikilvægi verknaðarandlags eða verndarþörf brotaþola og má nefna sem dæmi 

verðmæti eigna sem skemmast, almenningsheill eða jafnvel ungur brotaþoli
11

. Ber dómara að 

líta til þess hversu mikilvægt eða verðmætt andlag brotsins er við ákvörðun refsingar og þar 

sem sum refsiákvæði miða beinlínis að því að vernda líf og heilsu fólks þá hefur þetta ákvæði 

lítið vægi í flestum tilvikum.
12

 2. tl. Hversu yfirgripsmiklu tjóni það hefur valdið. Með þessu 

er átt við hversu umfangsmikið brotið er, eða aðrar afleiðingar brotsins s.s. andleg líðan barns 

eftir kynferðisbrot eða stórfelld líkamsmeiðsli. 3. tl. Hversu mikil hætta var búin af verkinu, 

einkum þegar til þess er litið, hvenær, hvar og hvernig það var framkvæmt. Þarna er svo 

fjallað um þá hættu sem stafaði af verknaðaraðferð og hættustigi þess. Má nefna dæmi um 

háskalega verknaðaraðferð og má í þessu tilviki nefna Hrd. 1948, bls. 199 þar sem tveir 

atvinnubílstjórar höfðu keyrt stúlku á afvikinn stað fyrir utan bæinn og brutu þar á henni 

kynferðislega. Þeir skildu hana svo eftir úti á víðavangi í slæmu ástandi og keyrðu burt. Var 

m.a. litið til 3. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. við ákvörðun refsingar í þessum dómi. Hinir liðirnir í 1. 

mgr., sem og 2. mgr. 70. hgl. gr. snúa að atriðum tengdum geranda og fjallar 4. tl. um aldur 

geranda. Dómaframkvæmd hefur verið á þann veg að ungur aldur geranda getur haft áhrif á 

ákvörðun refsingar að því leytinu til að oft er litið á það til málsbóta og getur jafnvel verið 

grundvölur fyrir skilorðsbundinni refsingu eða jafnvel að fallið sé frá saksókn. Það sama getur 

einnig átt við um háan aldur geranda
13

. 5. tl. fjallar um hegðun geranda að undanförnu og hér 

er fyrst og fremst verið að hugsa um sakarferil geranda. Hrein sakaskrá verkar til málsbóta og 

getur jafnvel verið grundvöllur skilorðsbundinnar refsingar. Engin regla segir til um hversu 

langt þarf að líða frá síðustu refsingu en því lengra sem liðið er frá síðustu refsingu því minna 

vægi hafa þau til ítrekunar, en geta haft meira vægi sé stuttur tími liðinn frá síðustu refsingu
14

. 

                                                        
11 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum. bls. 255. 
12 Sigurður T. Magnússon: „Ákvörðun refsingar“. bls. 88. 
13 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum. bls. 256. 
14 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum. bls. 256. 
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6. tl. veitir því vægi hversu styrkur og einbeittur vilji geranda hafi verið og 7. tl. fjallar um 

hvað geranda hafi gengið til verksins. Þar er átt við hvatir geranda og er óháð saknæmis-

skilyrðum laga, enda aðeins til refsiákvörðunar í þessu tilviki
15

. 8. tl. fjallar svo um hvernig 

framferði geranda hafi verið eftir að brotið var framið, og getur góð hegðun verið til málsbóta 

fyrir geranda. Í 9. tl. er svo liður sem getur verið til málsbóta fyrir geranda ef hann hefur 

upplýst um aðild annarra að brotinu. Í 2. mgr. 70. hgl. gr. segir svo að hafi fleiri menn en einn 

unnið verkið í sameiningu skuli það valda refsiþyngingu og í 3. mgr. segir að beinist brotið 

gegn einhverjum nákomnum gerandanum, skuli það einnig verða til refsiþyngingar. 

 Eins og sjá má inniheldur 70. gr. hgl. mörg atriði sem geta verið geranda til málsbóta og 

refsiþyngingar, en ákvæðið inniheldur litla vörn fyrir brotaþola. Þrátt fyrir að 70. gr. hgl sé 

almenn refsiþyngingar- og refsimildunarheimild þá nær ákvæðið ekki að taka á mikilvægum 

atriðum þegar brotið er gegn 194. gr. hgl. s.s. ungur aldur brotaþola og gróf verknaðaraðferð. 

2.4 Hugtakið nauðgun í lagalegum skilningi 

194. gr. hgl. hljómar svo: 

 

194. gr. [Hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við mann með því að beita 

ofbeldi, hótunum eða annars konar ólögmætri nauðung gerist sekur um nauðgun og skal 

sæta fangelsi ekki skemur en 1 ár og allt að 16 árum. 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 

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. 

 

 Verndarandlag 194. gr. hgl. er athafnafrelsi og virðing fólks á sviði kynlífs.
16

 1. mgr. tekur 

til atvika þar sem manneskju er þröngvað með einum eða öðrum hætti til að hafa samræði eða 

önnur kynferðismök með geranda. Í 2. mgr. er það gert refsivert að hafa samræði eða önnur 

kynferðismök við einstakling sem er með geðsjúkdóm, andlega fötlun eða í þannig ástandi að 

hann getur ekki spornað við verknaðinum eða skilið þýðingu hans. Hugtakið nauðgun í 

skilningi 194. gr. hgl. er orðið talsvert rýmra en það var fyrir gildistöku laga nr. 61/2007.  

Fyrir gildistökuna flokkaðist ólögmæt kynferðisnauðung og misneyting ekki sem nauðgun og 

voru önnur ákvæði sem náðu yfir þessi tvö hugtök (195. og 196. gr. hgl), en með 

breytingunum voru þessi brot sameinuð undir 194. gr. hgl. 1. mgr. 194. gr. hgl. var rýmkuð og 

látin ná yfir ólögmæta kynferðisnauðung sbr. þágildandi 195. gr., og þágildandi 196. gr. hgl. 

var færð í 2. mgr. 194. gr. hgl. Ólögmæt kynferðisnauðung er m.a. að hóta brotaþola 

einhverju öðru en ofbeldi, sem dæmi getur gerandi hótað því að koma af stað kjaftasögum um 

                                                        
15 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum. bls. 256. 
16 Ragnheiður Bragadóttir: „Ákvörðun refsinga í nauðgunarmálum“, bls. 68. 
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brotaþola, eða fjölskyldumeðlim hans, ef brotaþoli hefur ekki samræði við geranda. Hafi 

gerandi hótað ofbeldi fellur hótunin undir verknaðaraðferð 194. gr. hgl. og myndi því teljast 

nauðgun.
17

 Eftir lagabreytinguna var ekki gerður greinarmunur á þessum hótunum. 

Misneyting er það hugtak sem nær yfir brot þar sem gerandi notfærir sér ástand brotaþola til 

að fá vilja sínum framgengt. Fellur þar undir samræði við einstakling sem sefur áfengisdauða 

eða er þannig á sig komin með öðrum hætti að hann getur ekki spornað við verknaðinum. 

 Með því að breyta 194. gr. hgl. og gera hugtakið nauðgun rýmra varð sú breyting á að 

engar kröfur eru gerðar varðandi eðli árásarinnar eða varanlegar afleiðingar af henni, og einu 

afleiðingarnar sem þurfa að koma fram eru kynmökin sem gerandi ætlaði sér að ná fram með 

ofbeldinu.
18 

Ofbeldi rúmast innan verknaðarlýsingar 194. gr. hgl. enda flokkast þvingun og 

hótun um ofbeldi sem ofbeldi í lagalegum skilningi. Af þeim sökum hefur sú regla verið í 

gildi í íslenskum rétti að líkamsárásarákvæði 217. gr. hgl. sé ekki beitt með 194. gr., fari 

ofbeldið hins vegar út fyrir mörk 217. gr. hgl. og uppfylli skilyrði 218. gr. hgl. er því ákvæði 

beitt með 194. gr. Því getur ofbeldi, hótun og ólögmæt nauðung verið verknaðaraðferð í 

nauðgunarbroti 194. gr. hgl. og því er öðrum ákvæðum ekki beitt með 194. gr. nema verkið 

fari út fyrir mörk 194. gr. hgl. og falli undir önnur refsiákvæði.
19 

Í dag fellur þetta brot undir 

2. mgr. 194. gr. hgl. og telst sem nauðgun í lagalegri merkingu. Sama gildir um nauðung sbr. 

225. gr. hgl., ekki er refsað sérstaklega fyrir ólögmæta nauðung samhliða 194. gr., enda er um 

brotasamsteypu að ræða.
20 

En ef nauðungin er orðin frelsissvipting í skilningi 226. gr. hgl. er 

þeim ákvæðum beitt saman.
21

 Til þess að brot falli undir 194. gr. hgl. þarf fullkomnað 

samræði ekki að eiga sér stað, heldur er nóg að fingur eða annar líkamspartur snerti kynfæri 

brotaþola, eða að brotaþoli sé þvingaður til að gera slíkt við geranda. Brotaþoli þarf ekki að 

berjast á móti geranda, heldur er nóg að brotaþoli sé ekki samþykkur athöfninni til þess að um 

nauðgun sé að ræða í skilningi 194. gr. hgl. 

2.4.1 Fyrirmynd og aðdragandi að 195. gr. hgl. 

Breytingar voru gerðar á kynferðisbrotakafla hegningarlaganna með lögum nr. 61/2007, 

en nágrannaþjóðir okkar höfðu gert breytingar á sínum hegningarlögum til þess að gera 

reglurnar einfaldari og nútímalegri en einnig til þess að auka vernd kvenna og barna 

gegn kynferðisbrotum og voru Noregur og Svíþjóð með veigamestu breytingarnar. 

                                                        
17 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 66-67. 
18 Alþt. 2006-07, A-deild, bls. 552 
19 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls 65-66. 
20 Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 66: „Fleiri en eitt afbrot framið af sama manni, sem bæði eða öll eru 

framin áður en um nokkurt þeirra er dæmt eða sektargerð lokið. 
21 Ragnheiður Bragadóttir: „Ákvörðun refsingar í nauðgunarmálum“, bls. 68. 
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Ástæður fyrir breytingunum á íslensku hegningarlögunum voru margar. Meðal annars 

hefur umræðan um kynferðisbrot orðið opinskárri, og sérstaklega með tilkomu 

internetsins. Mörgum hefur þótt lagabreytingin með lögum nr. 40/1992 ekki veita 

brotaþolum nógu mikla réttarvernd og dómar hafa þótt mjög vægir. Einnig þótti sumum 

ákvæðin endurspegla gömul og úrelt viðhorf til kvenna
22

. Í frumvarpinu segir svo: 

 

Áhersla er lögð á að reyna að tryggja, svo sem framast er unnt með löggjöf, að friðhelgi, 

sjálfsákvörðunarréttur, kynfrelsi og athafnafrelsi hvers einstaklings sé virt.23 

 

 Einnig var markmið frumvarpsins að tryggja það að Íslendingar myndu fullnægja þeim 

skuldbindingum sem þeir höfðu gengist við  á alþjóðlegum vettvangi. Í þessu riti verður ekki 

fjallað um aðrar breytingar en þær sem sneru að 194. og 195. gr. hgl. Norsku 

hegningarlögunum nr. 10/1902 var breytt með lögum nr. 76/2000
24

 og teljast nú kynmök við 

meðvitundarlaust eða fatlað fólk, eða þá sem ekki geta spornað við verknaðinum, vera 

nauðgun með sama hætti og kynmök eiga sér stað með ofbeldi. Efnislegt innihald ákvæðisins 

hefur ekki breyst en með því að færa það undir nauðgunarhugtakið hefur refsiramminn orðið 

rýmri og refsingar þar með þyngri fyrir vikið. Samkvæmt núgildandi ákvæði 192. gr. stl. felst 

samræði, eða önnur kynferðismök með því að beita ofbeldi eða hótunum, sem og kynmaka 

við þá sem gátu ekki spornað við verknaðinum, í hugtakinu nauðgun,. Sá sem beitir ofbeldi 

eða hótunum til þess að fá aðra til að stunda með sér kynmök eða aðrar kynferðislegar 

athafnir er einnig sekur um nauðgun. Við mat á því hvort ofbeldi eða hótunum sé beitt, eða 

hvort brotaþoli hafi getað spornað við verknaðinum skal taka tillit til þess hvort brotaþoli sé 

yngri en 14 ára
25

. Sem dæmi um það má benda á norskan dóm þar sem brotaþolar voru undir 

14 ára aldri: 

 
Rt: 2010 bls 124: Maður var sakfelldur fyrir nauðgun og önnur kynferðisbrot en 
samræði gegn tveim dætrum sínum, 12 og 13 ára, sbr. 1. mgr .192. gr. stl. Og fyrir að 
beita syni sínum og dætrum líkamlegu ofbeldi sbr. 219 .gr. Var maðurinn dæmdur í 
sjö ára fangelsi. 
 

 Í forsendum dómsins er vísað sérstaklega til 1. mgr. 192. gr. stl. sem segir til um að taka 

skuli tillit til þess að brotaþoli sé undir 14 ára aldri þegar metið er hvort brotaþoli hafi getað 

spornað við verknaðinum. 

 Þann 1. apríl 2005 tóku í gildi breytingar á kynferðisbrotakafla sænsku hegningarlaganna 

með lögum nr. 90/2005. Markmið þessara breytinga voru m.a. að gera reglurnar einfaldari og 

                                                        
22 Alþt. 2006-07, A-deild, bls. 518-519. 
23 Alþt. 2006-07, A-deild, bls. 519. 
24 Hér eftir skammstafað stl. 
25 Alþt. 2006-07, A-deild, bls. 521. 
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nútímalegri en einnig til þess að auka vernd kvenna og barna auk þeirra markmiða sem getið 

er hér að ofan, sem og að „styrkja sjálfsákvörðunarrétt og virðingu fólks í kynferðislegum 

efnum“.
26

  Var nauðgunarhugtakið rýmkað og misnotkun á fólki sem ekki getur spornað við 

verknaðinum heyrir nú undir nauðgun rétt eins og í norsku hegningarlögunum. Í sænskum 

rétti er gerður greinarmunur á nauðgun og stórfelldri nauðgun en nauðgun telst stórfelld ef 

beitt er ofbeldi eða hótunum við brotið, eða ef fleiri en einn séu þáttakendur í brotinu. Rétt 

eins og í íslensku og norsku lögunum er það nauðgun að þvinga manneskju til samræðis eða 

annarra kynferðismaka með ofbeldi eða hótunum, sem og að misnota sér aðstöðu brotaþola sé 

hann í þannig ásigkomulagi að hann geti ekki spornað við verknaðinum. 

2.4.2 Lög nr. 61/2007 um breytingar á almennum hegningarlögum nr. 19/1940. 

Við samningu frumvarpsins var dómaframkvæmd sl. 13 ára skoðuð til að sjá hvernig þessum 

lagaákvæðum var beitt í framkvæmd. Einnig var litið til löggjafar í öðrum löndum eins og 

Svíþjóð, Noregi, Englandi, Danmörku, Finnlandi, Þýskalandi og Írlandi og þær breytingar 

sem hafa orðið á löggjöf hjá sumum þessara þjóða.
27

 Einnig var leitað til aðila sem starfað 

höfðu með þolendum kynferðisbrota og var frumvarpið einnig byggt á félagsfræðilegum og 

afbrotafræðilegum rannsóknum og gögnum um umfang og eðli kynferðisbrota á Íslandi.
28

 

 195. gr. hgl. kom inn í hegningarlögin með lögum nr. 61/2007 (hér eftir breytingarlög) og 

voru nýmæli á Íslandi. Í frumvarpi til breytinga á hegningarlögunum segir:  

 

Um svipaða lagasetningaraðferð að formi til má vísa til 218. gr. b, þar sem lögfest er 

ákvæði um atriði sem hafa áhrif þegar refsing fyrir brot gegn 217. og 218. gr. um 

líkamsmeiðingar er ákveðin. Gert er ráð fyrir að dómara sé skylt að virða þessi þrjú atriði 

til þyngingar refsingar fyrir nauðgun, sbr. orðalagið „skal virða það til þyngingar“. Þetta 

nýja ákvæði kemur til viðbótar við hin almennu ákvæði hegningarlaganna um 

refsiákvörðunarástæður sem beita má um öll brot og er hið nýja ákvæði hugsað til 

fyllingar þeim ákvæðum. Sem dæmi má nefna að í 2. mgr. 70. gr. hgl. segir að það skuli 

að jafnaði taka til greina til þyngingar refsingu ef fleiri menn en einn hafa unnið verkið í 

sameiningu. Þetta ákvæði á að sjálfsögðu við um ákvörðun refsingar fyrir kynferðisbrot 

og því er ekki þörf á sérstöku ákvæði þessa efnis í kynferðisbrotakaflanum. Þar sem hér 

er um refsiþyngingarástæður að ræða verka þær til þyngingar refsingar innan hinna 

almennu refsimarka ákvæðisins en heimila ekki að fara út fyrir þau.29 

 

 Eins og segir í frumvarpinu er ætlast til þess að dómarar telji sig skylduga til að líta til 

195. gr. hgl. við ákvörðun refsingar. Einnig kemur fram að ákvæðið heimilar aðeins þyngri 

refsingu innan refsimarka 194. gr. og því er ekki heimilt að hækka refsirammann nema um 

ítrekun sé að ræða sbr. 205. gr. hgl. eða samverknað í skilningi 2. mgr. 70. gr. hgl. Þó svo að 

                                                        
26 Ragnheiður Bragadóttir. „Slægð eða ofbeldi?“, bls. 297. 
27 Alþt. 2006-07, A-deild, bls. 517. 
28 Alþt. 2006-07, A-deild, bls. 517. 
29 Alþt. 2006-07, A-deild, bls. 555. 
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194. gr. hgl. tæmi sök gagnvart  líkamsárás í skilningi 217. gr. hgl., þá tæmir það ekki sök 

gagnvart 218. gr. hgl., sem er stórfellt ofbeldi, og er þeim ákvæðum því beitt saman. 195. gr. 

hgl. kemur þó ekki í veg fyrir að 218. hgl. gr. sé beitt þegar um er að ræða stórfellt ofbeldi í 

skilningi 218. gr. hgl.
30

 Þrátt fyrir að 195. gr. hgl. sé sérstaklega til fyrir brot gegn 194. gr. 

hgl. þá kemur það ekki í veg fyrir að hægt sé að nota önnur ákvæði hegningarlaganna við 

ákvörðun refsingar líkt og 70. gr. hgl. Með breytingarlögunum var nauðgunarhugtakið 

rýmkað frá því sem áður var og var t.d. samræði gegn vilja brotaþola ekki talið nauðgun nema 

gerandi beitti ofbeldi eða hótunum um ofbeldi við brotið.
31

 

3 Dómaframkvæmd eftir gildistöku laga nr. 61/2007 

3.1 Brot gegn 194. gr. hgl. 

Ragnheiður Bragadóttir gerði könnun á dómum Hæstaréttar frá árunum 1977-1996 þar sem 

brotið var gegn 194. gr. hgl. og voru niðurstöðurnar birtar í grein hennar „Ákvörðun refsinga í 

nauðgunarmálum“ sem birtist í 1. tbl. Úlfljóts 1999.
 32

 Þar kom fram að refsing fyrir brot gegn 

194. gr. varðaði að meðaltali rétt tæplega tveggja ára fangelsi og var þyngsti dómurinn fjögur 

ár.
33

  Refsing fyrir brot gegn 194. gr. hgl. og tengdu broti s.s. samræði við barn undir 14 ára 

aldri, varðaði að meðaltali rúmlega tveggja ára fangelsi. Í þessum kafla verður farið yfir þá 

dóma sem fallið hafa eftir gildistöku breytingarlaganna sem varða við 194. gr. hgl. og refsing 

ákvörðuð út frá því broti, þ.e. ekki verður fjallað um dóma þar sem önnur brot gætu hafa haft 

mikið vægi við ákvörðun refsingar í sama máli. 

3.1.1 Brot gegn 1. mgr. 194. gr. hgl. 

1. mgr. 194. gr. hgl. hljómar svona: Hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við 

mann með því að beita ofbeldi, hótunum eða annars konar ólögmætri nauðung gerist sekur um 

nauðgun og skal sæta fangelsi ekki skemur en eitt ár og allt að sextán árum. Til ofbeldis telst 

svipting sjálfræðis með innilokun, lyfjum eða öðrum sambærilegum hætti. Eftirfarandi dómar 

hafa fallið eftir gildistöku breytingarlaganna þar sem brotið er gegn 1. mgr. 194. gr. hgl. 

 Hrd. 17 desember 2009 (619/2009) E var sakfelldur fyrir að hafa veist að A í húsasundi 

og haft samræði við hana með því að beita hana ofbeldi, og að hluta til notfært sér það að hún 

gat ekki spornað við verknaðinum sökum ölvunar. Hlaut A fjölmarga áverka á líkama og 

höfði við árásina. Var E dæmdur í fjögurra og hálfs árs fangelsi fyrir nauðgun. Í þessu máli 

                                                        
30 Alþt. 2006-07, A-deild, bls. 556 
31 Ragnheiður Bragadóttir: „Þróun refsinga fyrir kynferðisbrot“, bls. 53. 
32 Ragnheiður Bragadóttir: "Ákvörðun refsinga í nauðgunarmálum", bls. 67-84. 
33 Hrd. 1991, bls. 264: Gerandi beitti alvarlegum hótunum og var árásin algjörlega tilefnislaus. Gerandi hafði 

engin tengsl við brotaþola og hefur það haft áhrif við ákvörðun refsingar. 
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var gerandinn að beita miklu ofbeldi og hlaut brotaþoli mikla áverka. Þó hafði gerandinn 

hreint sakavottorð en hvergi er greint frá því í forsendum héraðsdóms að það hafi áhrif á 

refsimildun 

 Hrd. 6. maí 2010 (31/2010) Í þessu máli var X sakfelldur fyrir að hafa með ofbeldi veist 

að A í geymslu á heimili X og sleikt á henni brjóstin og káfað á þeim. Síðar dró hann A inn í 

gestaherbergi og haft við hana samræði. Var X sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 194. gr. hgl. 

og dæmdur til þriggja ára fangelsis. Við ákvörðun refsingar var litið til þess að X var með 

hreina sakaskrá og var það honum til refsimildunar. 

 Hrd. 4. nóvember 2010 (323/2010) Í þessu máli hafði X keyrt með fyrrverandi eiginkonu 

sína á afvikinn stað og þröngvað henni til samræðis með ólögmætri nauðung og ofbeldi. Var 

þetta talið brot gegn 1. mgr. 194. gr. hgl. og X dæmdur í tveggja og hálfs árs fangelsis. Við 

ákvörðun refsingar var litið til þess að X var með hreint sakarvottorð og hafði mælst rétt undir 

meðalgreind og mikill misstyrkur komi fram milli munnlegrar og verklegrar getu. Voru þessi 

atriði höfð í huga þegar refsingin var ákveðin og því líklegt að refsingin var mildari en hún 

hefði annars verið. 

 Hrd. 9. desember 2010 (555/2010) T var sakfelldur fyrir að þröngva A með ofbeldi til 

samræðis. Við ákvörðunar refsingar var litið til 1., 2. og 6. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. og T 

dæmdur í þriggja og hálfs árs fangelsi.  T hafði tíu árum áður verið sakfelldur fyrir tilraun til 

nauðgunar í Póllandi en að öðru leiti með hreint sakavottorð á Íslandi. Var ekki tekið fram að 

fyrri dómurinn hefði áhrif við ákvörðun refsingar og má því álykta sem svo að þrjú og hálft ár 

í fangelsi sé hæfileg refsing að mati Hæstaréttar fyrir brot gegn 1. mgr. 194. gr. hgl. 

 Í dómi Hrd. 16. febrúar 2012 (624/2011) hafði X gerst brotlegur gegn 1. mgr. 194. gr. hgl. 

með því að hafa dregið A inn á kamar á þjóðhátíð þar sem hann neyddi hana með ofbeldi til 

samræðis. Við ákvörðun refsingar var litið til þess að hann hafði áður fengið dóm fyrir 

kynferðisbrot og því um ítrekunaráhrif að ræða. Var X dæmdur í fimm ára fangelsi. Þetta er 

talsvert þyngri dómur en fyrri dómurinn sem þýðir að ítrekunaráhrifin hafi haft mikil áhrif á 

þyngd dómsins.  

 Hrd. 22. maí 2014 (727/2013) þar tók M fast utan um háls K og neyddi hana með ofbeldi, 

hótunum og annars konar ólögmætri nauðung til samræðis. Var hann dæmdur til þriggja ára 

og sex mánaða fangelsis. Ef við gefum okkur það að dómurinn frá 9. desember 2010 sé í 

samræmi við eðlilega refsingu fyrir brot gegn 1. mgr. 194. gr. hgl., þá getur hrein sakaskrá 

lækkað refsingu um u.þ.b. Sex mánuði, og fyrir andlega annmarka líkt og gerandinn hafði í 

dómnum frá 6. maí 2010 getur það líka haft sambærileg áhrif. Af dómaframkvæmd má ráða 

að brot gegn 1. mgr. 194. gr. hgl. varði fangelsi frá þremur og hálfu ári upp í fjögur og hálft 
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ár. Því meira ofbeldi sem beitt er því þyngri verður dómurinn og er það í samræmi við tilgang 

195. gr. hgl. Ofbeldið er því ekki lengur þungamiðja ákvæðisins og varðar það þyngri 

refsingu.  

3.1.2 Brot gegn 2. mgr. 194. gr. 

2. mgr. 194. gr. hgl. hljómar svona:  Það telst einnig nauðgun og varðar sömu refsingu og 

mælt er fyrir um í 1. mgr. 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 leiti 

að hann getur ekki spornað við verknaðinum eða skilið þýðingu hans. Eftirfarandi dómar hafa 

fallið eftir gildistöku breytingarlaganna þar sem brotið er gegn 2. mgr. 194. gr. hgl. en hefði 

fallið undir þágildandi 196. gr. hgl. fyrir lagabreytinguna. 

 Hrd. 1. október 2009 (141/2009) var X sakfelldur fyrir nauðgun í skilningi 2. mgr. 194. 

gr. hgl. fyrir að hafa nuddað kynfærin á stúlku sem var greind neðarlega á stigi vægrar 

þroskahömlunar. Ljóst var í málinu að gerandi og brotaþoli þekktust vel og X gat ekki dulist 

að A var andlega fötluð. Var hann því dæmdur í 15 mánaða fangelsi fyrir að hafa notfært sér 

andlega fötlun A. Við ákvörðun  refsingar var litið til þess að X hafði ekki gerst sekur um 

refsiverðan verknað áður og var það til þess að refsingin var milduð. 

 Í dómi Hrd. 13. nóvember 2014 (355/2014) var X sakfelldur fyrir að hafa nauðgað fatlaðri 

tengdamóður sinni ítrekað á 12 mánaða tímabili en hún gat ekki spornað við verknaðinum 

sökum fötlunar sinnar. Var X sakfelldur fyrir 2. mgr. 194. gr. hgl. og fékk hann sex ára 

fangelsisrefsingu. Um er að ræða alvarlegt og ítrekað brot og var litið til 1., 2., 6. og 7. tl. 1. 

mgr. og 3. mgr. 70. gr. hgl. við ákvörðun refsingar. 

 Hrd. 21. apríl 2010 (660/2009) Var X sakfelldur fyrir að brjóta gegn 2. mgr. 194. gr. hgl. 

fyrir að hafa samræði við A sem gat ekki spornað við verknaðinum sökum ölvunar og 

svefndrunga. Var litið til þess að X hafði ekki gerst brotlegur við hegningarlög áður og hann 

dæmdur í 18 mánaða fangelsi. Þessi dómur er í samræmi við aðra sambærilega dóma að öllu 

leyti nema að gerandinn fékk styttri dóm sökum þess að hann hafði ekki fengið dóm áður, en 

það er í samræmi við dómaframkvæmd á 1. mgr. 194. gr. hgl. eins og rætt var í hér að ofan. 

 

Hrd. 4. júní 2015 (16/2015). A var fundinn sekur um fyrir brot gegn 2. mgr 194. gr. hgl. 

þegar hann notfærði sér það að B gat ekki tekið afstöðu til þess hvort hún vildi hafa 

samræði við A sökum ölvunar. Til refsiþyngingar var litið til þess að A hafði áður gerst 

brotlegur gegn 244. gr. hgl. og hlotið dóm fyrir og var A því dæmdur í 2 ára fangelsi. 

 

 Í þessum dómi var refsing dæmd sem hegningarauki skv. 78. gr. hgl. Má því gera ráð fyrir 

því að dómurinn hefði verið vægari ef gerandi hefði ekki hlotið dóm áður. Til samanburðar 

má skoða dóm Hrd. 30. janúar 2014 (439/2013). Þar var I sakfelldur fyrir brot gegn 2. mgr 
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194. gr. hgl. með því að hafa haft munnmök við A gegn vilja hans, en A hafði ekki getað 

spornað við verknaðinum sökum ölvunar, vímuefnaáhrifa og svefndrunga. Var litið til þess að 

I var ungur að árum þegar hann braut af sér og var hann dæmdur í tveggja ára fangelsi fyrir 

brot sitt.  Um er að ræða svipaðar aðstæður í þessum tveim dómum þar sem báðir brotaþolar 

eru sofandi vegna ölvunar og geta ekki spornað við verknaðinum. Það vekur athygli að í fyrra 

málinu varð hegningarauki fyrir eldra brot til þess að gerandi fékk þyngri dóm en ella, á 

meðan gerandi í seinna málinu var ungur þegar hann braut af sér og það var metið honum til 

málsbóta. Samt sem áður hljóta þessir tveir gerendur jafn þunga dóma. Fleiri sambærilegir 

dómar hafa fallið þar sem refsing er ákveðin tvö ár í fangelsi og er óþarfi að reifa þá alla hér. 

Það eru dómar Hrd. 21. desember 2010 (573/2010), Hrd. 12. maí 2011 (543/2010), Hrd. 3. 

október 2013 (266/2013), og Hrd. 16. janúar 2014 (619/2013). 

 Að lokum verður reifaður dómur þar sem brotin voru framin fyrir gildistöku 

breytingarlaganna en hann er áhugaverður í samanburði við dómaframkvæmd eftir gildistöku 

laganna. 

 

Hrd. 11. desember 2008 (284/2008) X hafði í þessu máli tvívegis brotið gegn A sem var 

andlega fötluð og var hann dæmdur fyrir brot gegn 2. mgr. 194. gr. hgl. Hafði hann neytt 

A til munnmaka og hafði áður stungið fingri í leggöng hennar. Brotin voru framin fyrir 

gildistöku laga nr. 61/2007 og því hefur 195. gr. hgl ekki komið til álita, heldur aðeins 2. 

mgr. 194. gr. hgl., en þegar brotið var framið var það 196. gr. hgl. sem náði yfir þetta 

brot. Var talið að lagabreytingin hefði ekki haft áhrif við ákvörðun refsinga í þessu máli 

og X dæmdur í 18 mánaða fangelsi. 

 

 Af dómaframkvæmd má því ráða að þegar gerandi notfærir sér ölvun og svefndrunga 

brotaþola varðar það að jafnaði tveggja ára fangelsi. Brot þar sem samræði á sér ekki stað, en 

munnmök og/eða fingrum er stungið í kynfæri virðist einnig varða tveggja ára fangelsi. Hafa 

verður í huga að í síðustu tveim dómunum var gerandi með hreint sakavottorð og af 

dómaframkvæmd má ráða að það hafa stytt dómana um u.þ.b. sex mánuði. 

3.2 Refsiþyngingarákvæði 195. gr. hgl. 

Fyrir gildistöku breytingarlaganna voru engin ákvæði í hegningarlögunum sem fjölluðu um 

áhrif ungs aldurs þolanda í kynferðisbrotum á refsiákvörðun, en aftur á móti er til staðar 

ákvæði sem heimilar að milda refsingu ungs geranda sbr. 4. tölul. 1. mgr . 70. gr hgl. Einnig 

var ákveðið með lagasetningunni að fá inn ákvæði sem heimilar þyngri refsingu ef ofbeldið er 

stórfellt, en með breytingunni á 194. gr. hgl. varð ofbeldi sem verknaðaraðferð ekki þunga-

miðja nauðgunar eins og það hafði verið
34

. Í þriðja lagi var sett inn refsiþyngingarheimild sem 

                                                        
34 Alþt. 2006-07, A-deild, bls. 556. 
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beita skal ef brotið er framið á sérstaklega sársaukafullan og meiðandi hátt og er fyrirmyndin 

af þessu ákvæði tekið úr norsku hegningarlögunum
35

.  Þessir þrír liðir mynda 195. gr. hgl. og 

er hugsað sem refsiþyngingarástæða fyrir brot á 194. gr. hgl. 

3.3 a-liður 195. gr. hgl. 

Fyrsti töluliður 195. gr. hgl. segir til um þyngri refsingu þegar brotaþoli er yngri en 18 ára. Í 

frumvarpinu er fjallað um nauðsyn þess að til sé ákvæði sem þyngir refsingu ef brotaþoli er 

undir 18 ára aldri. Fyrir gildistöku laganna var engin heimild til refsiþyngingar ef þolandi var 

barn, en aftur á móti er heimild til að refsimildunar ef gerandi er ungur að árum í 4. tl. 1. mgr. 

70. gr. hgl. Tilgangur breytingarlaganna er að leggja áherslu á hvað kynferðisbrot gegn 

börnum er alvarlegt og ámælisvert
36

, og eru rökin þau að börn eru síður í stakk búin til að 

takast á við slík brot, bæði líkamlega og andlega
37

. Í þeim dómum sem hafa fallið eftir gildis-

töku breytingarlaganna hefur oftast verið vísað í a-lið þegar Hæstiréttur beitir 195. gr. hgl. 

með fram 194. hgl. gr. Þess ber þó að geta að ekki er ólíklegt að Hæstiréttur beiti ákvæðinu 

þótt hann nefni það ekki í forsendum sínum sbr. Hrd. 13. maí 2015 (65/2015) sem reifaður 

verður í kafla 3.3.1. Af dómaframkvæmd má ráða að heimilt er að beita 195. gr. hgl. þrátt 

fyrir að brot gegn 194. gr. hgl. sé ekki fullframið. Í Hrd. 18. júní 2009 (55/2009) reyndi á 

slíkt, en þar hafði X reynt að hafa samræði við 16 ára stúlku sem var gestkomandi á heimili 

hans og hætti hann ekki fyrr en móðir stúlkunnar kom var að honum. Taldi Hæstiréttur sannað 

að X hafi reynt að hafa samræði við stúlkuna. Fékk maðurinn 15 mánaða fangelsisdóm. Við 

ákvörðun refsingar var litið til þess að hann hafi beitt barni undir 18 ára aldri líkamlegu 

ofbeldi og var vísað í a-lið 195. gr. sbr. 2. mgr. 20. gr. hgl. Einnig var litið til þess að stúlkan 

hafði átt erfitt uppdráttar eftir atvikið. Þetta er eina tilfellið þar sem Hæstiréttur hefur beitt 

195. gr. hgl. þegar um tilraun er að ræða. 

 Þyngsti dómur sem hefur fallið í Hæstarétti þar sem vísað er til a-liðs 195. gr. hgl. er 

dómur Hrd. 19. janúar 2012 (562/2011).  

 

Þar var X ákærður fyrir brot gegn 1. og 2. mgr. 194. gr., 1. og 2. mgr. 201. gr., 1. og 2. 

mgr. 202. gr., 209. gr. og 4. mgr. 210. gr. hgl. gegn þrem stúlkum og vörslu á barnaklámi. 

Stúlkurnar sem X braut á voru á aldrinum 7 til 11  ára og voru mörg brotin gróf og 

alvarleg, hafði hann ítrekað neytt stúlkurnar til munnmaka og í eitt skiptið haft samfarir 

við eina stúlkuna, auk þess tók hann flest öll brotin upp á myndbönd. Var m.a. litið til a-

liðar 195. gr. hgl. við ákvörðun refsingar og refsingin fangelsi í 8 ár. 

 

                                                        
35 192. gr. Almindelig borgerlig straffelov nr. 10, 22. mai 1902. 
36 Ragnheiður Bragadóttir: „Þróun refsinga fyrir kynferðisbrot“, bls. 55. 
37 Alþt. 2006-07, A-deild, bls. 556. 



 15 

 Ástæðan fyrir því að þessi dómur er þyngri en aðrir dómar þar sem brotið er gegn barni 

undir 18 ára aldri er að öllum líkindum sú, að um var að ræða mörg og gróf brot gegn þrem 

mjög ungum stúlkum, og var ein af þeim barn sambýliskonu hans, en náin tengsl á milli 

brotaþola og geranda varðar refsiþyngingu sbr. 5. mgr. 202. gr. sbr. 1. mgr. 201. gr. hgl. 

 Dómstólar hafa vísað beint í a-lið í tveim öðrum tilvikum eftir gildistöku laganna, það eru 

dómar Hrd. 22. apríl 2015 (512/2014) og Hrd. 20. mars 2014 (689/2013) 

 
Hrd. 22. apríl 2015 (512/2014): X veittist að A og ýtti henni í grasið, dregið buxurnar 

hennar niður, káfað á henni og þröngvaði henni svo til samræðis. Var hann sakfelldur 

fyrir brot gegn 1. mgr. 194. gr. og var litið til a-liðar 195. gr. hgl. við ákvörðun refsingar 

og hann dæmur í þriggja ára fangelsi.  

 

 Í forsendum héraðsdóms var tekið fram að dráttur hefði verið á þessu máli og sá dráttur 

hafði ekki verið skýrður af ákæruvaldinu. Það getur haft vægi við ákvörðun refsingar og 

hugsanlegt er að dómurinn hafi verið mildaður að einhverju leyti af þeim sökum. 

 

Hrd. 20. mars 2014 (689/2013): X var sakfelldur fyrir kynferðisbrot gegn barni með því 

að hafa samfarir með við A sem þá var aðeins 13 ára, og einnig fyrir nauðgun og 

kynferðisbrot gegn barni með því að hafa með ólögmætri nauðung neytt 13 ára stúlku til 

að hafa við sig munnmök. Var X dæmdur í þriggja ára fangelsi fyrir brot sín. 

 

 Í þessu máli var litið til þess að gerandi var sjálfur ungur að árum þegar hann framdi þetta 

brot, en hann var aðeins 16 ára, og aldursmunur hans og brotaþola aðeins tvö ár. Einnig var 

litið til þess að hann játaði skýlaust brot sitt. Aftur má gera ráð fyrir því að dómurinn hefði 

verið talsvert þyngri ef þessar málsbætur geranda væru ekki fyrir hendi. 

3.3.1 Dómstólar vísa ekki í a-lið 195. gr. hgl. þrátt fyrir að brotaþoli sé undir 18 ára 

Þrátt fyrir fyrirmæli frumvarps sem varð að lögum nr. 61/2007 um að dómstólum sé skylt að 

lýta til 195. gr. hgl. ef það á við
38

, hefur Hæstiréttur ekki alltaf vísað til ákvæðisins sbr. Hrd. 

13. maí 2015 (65/2015) : 

 

Í þessu máli var J ákærður fyrir ýmis kynferðisbrot. Var hann ákærður fyrir nauðgun og 

kynferðislega áreitni sbr. 2. mgr. 194 gr. og 199. gr. hgl. gegn andlega fatlaðri konu, og 

svo svar hann ákærður fyrir brot gegn tveim átta ára gömlum drengjum. Var hann 

ákærður fyrir sifskapar- og frelsissviptingarbrot gegn þessum drengjum og fyrir að brjóta 

á þeim kynferðislega á meðan frelsissviptingunni stóð. Hafði J m.a. stungið getnaðarlim 

sínum í endaþarm annars stráksins og neytt hinn strákinn til að hafa við sig munnmök. 

Var J dæmdur í tíu ára fangelsi fyrir brot gegn 193. gr., 1. mgr. 206. gr. 1. mgr. 194. gr. 

og 1. og 2. mgr. 202. gr. hgl. 

 

                                                        
38 Alþt. 2006-07, A-deild, bls. 555 
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 Þessi dómur er mjög þungur en um er að ræða mörg og alvarleg brot í þessu tilviki og 

hefur verið sérstaklega litið til aldurs drengjanna og þau áhrif sem þessi atburður geti haft á þá 

í framtíðinni. Hvergi er vísað í a-lið 195. gr. hgl. við ákvörðun refsingar þrátt fyrir að báðir 

drengirnir væru aðeins átta ára gamlir, þó líklegt sé að Hæstiréttur hafi litið til ákvæðisins 

þrátt fyrir að það sé ekki tekið fram í forsendum dómsins. Annar áhugaverður dómur í þessu 

samhengi er dómur Hrd. 17. desember 2013 (420/2013) en þar var J sakfelldur fyrir að hafa, á 

heimili sínu, káfað á brjóstum og kynfærum þrettán ára stúlku og stungið fingrum í leggöng 

hennar. Var J kunningi unnusta móður stúlkunnar. J var dæmdur í 18 mánaða fangelsi og er 

hvergi vísað í 195. gr. hgl.  í forsendum dómsins. Þó er tekið fram í forsendum héraðsdóms að 

ákærði hafi brotið gegn ungri stúlku og misnotað það traust sem honum var sýnt sem vini 

fjölskyldunnar, auk þess sem brotið geti haft alvarlegar afleiðingar fyrir stúlkuna þegar til 

lengri tíma er litið
39

. Það verður því að teljast sérstakt að hvergi sé vísað til a-liðar 195. gr. 

hgl. við ákvörðun refsingar þegar litið er til þess sem kemur fram í frumvarpinu við ákvæðið. 

Af þessum dómi má ráða að önnur kynferðismök en samræði gegn barni undir 18 ára aldri, 

varði 18 mánaða fangelsi eftir að refsiþyngingu er beitt. Tveir Hæstaréttardómarar skiluðu 

sérákvæði og vildu sýkna J af brotinu gegn 1. mgr. 194. gr. hgl. 

3.3.2 Dómaframkvæmd þegar litið er til refsimildunar 

Dómur Hrd. 21. nóvember 2013 (548/2013) er áhugaverður fyrir þær sakir að gerandi var 

sakfelldur fyrir mörg brot gegn stúlkum sem voru undir 18 ára aldri og voru mörg brotanna 

mjög alvarlegog var X dæmdur í fjögurra ára og sex mánaða fangelsi, en litið var til þess að 

gerandi var mjög ungur sjálfur þegar hann framdi alvarlegasta brotið. Í þessu máli var X 

sakfelldur fyrir brot gegn tólf stúlkum og vörslu á barnaklámi. Var hann sakfelldur fyrir að 

hafa haft önnur kynferðismök en samræði við 15 ára stúlku með því að stinga fingrum sínum í 

leggöng hennar, en hvergi var vísað til a-liðar 195. gr. hgl. í forsendum dómsins. Þarna 

virðast dómstólar beita bæði refsimildunarheimild 70. gr. hgl. og refsiþyngingarheimildum 

195. gr. hgl. í einu, og má gera ráð fyrir að aldur geranda hafi haft mikil áhrif við ákvörðun 

refsingar. 

3.3.3 Ályktun af dómaframkvæmd a-liðar 195. gr. hgl. 

Erfitt er að sjá hvort refsiþyngingarheimild a-liðar 195. gr. hgl. sé að skila sér í 

dómaframkvæmd þar sem refsimildunarástæður hafa komið upp í öllum þeim dómum sem 

reifaðir eru hér að ofan, þótt þær séu mismiklar. Eins og getið var í kafla 3.1.1 varðar brot 

                                                        
39 Það lá fyrir í málinu að stúlkan hafi átt stuðningsfjölskyldu og hafði átt erfitt í nokkurn tíma, af þeim sökum 

var talið að þessi atburður myndi geta haft alvarleg áhrif á stúlkuna í framtíðinni þótt ekki hafi verið sannað að J 

hafi vitað af stöðu stúlkunnar fyrir brotið. 
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gegn eingöngu 1. mgr. 194. gr. hgl. þriggja ára og sex mánaða fangelsi og allt upp í fjögurra 

ára og sex mánaða fangelsi að jafnaði. Í báðum dómum Hæstaréttar þar sem vísað er 

sérstaklega í a-lið  195. gr. hgl. er gerandi dæmdur í þriggja ára fangelsi, en það er talvert 

styttri dómur en þeir sem reifaðir voru í kafla 3.1.1. Spila þar refsimildunarástæður inn í að 

einhverju leyti. En miðað við dómaframkvæmd má ráða að ungur aldur geranda og óvenjuleg 

töf á rannsókn sakamála, geti orðið til þess að dómur verði mildaður um eitt til tvö ár, ef 

þessir dómar eru bornir saman við dómaframkvæmd þar sem hvorki refsiþynging né refsi-

mildun kemur til álita. 

3.4 b-liður 195. gr. hgl. 

Stórfellt ofbeldi er gert að skilyrði fyrir beitingu b. liðar 195. gr. hgl. skv. almennri 

textaskýringu. Í frumvarpinu sem varð að lögum nr. 61/2007 er nánari útskýring á því hvað 

fellst í ákvæðinu. 

  

Lagt er til að í 2. tölul. 195. gr. verði ákvæði þess efnis að virða skuli það til þyngingar 

refsingar ef ofbeldi geranda er stórfellt. [...] Beita má þessu ákvæði til refsiþyngingar 

enda þótt ofbeldið sé það stórfellt að 218. gr. hgl. eigi einnig við um brotið. Þegar metið 

er hvort ofbeldi er stórfellt skiptir máli bæði atlagan sjálf og afleiðingar hennar, jafnt 

líkamlegar sem andlegar. Smitun af hættulegum smitsjúkdómi eða kynsjúkdómi, t.d. 

alnæmi, mundi alltaf teljast stórfellt ofbeldi, að því gefnu að gerandi hafi vitneskju eða 

grun um að hann sé haldinn slíkum sjúkdómi.40 

 

 Ofbeldi er verknaðaraðferð í 194. gr. hgl. eins og kemur fram í ákvæðinu sjálfu. Með b. 

lið 195. gr. hgl. hefur komið fram heimild til að líta sérstaklega á ofbeldið sjálft í brotinu og 

þyngja refsingu ef ofbeldið er stórfellt. Munurinn á ofbeldi og stórfelldu ofbeldi í skilningi 

217. og 218. gr. hgl. er sá að 217. gr. hgl. er hið almenna líkamsárásarákvæði. Undir 217. gr. 

hgl. fellur t.d. líkamsárás þar sem árásarmaður kýlir annan mann, eða sparkar í líkama hans. 

Ef árásin veldur beinbroti sem ekki hefur varanlegt heilsutjón í för með sér líkt og fingurbrot, 

tannbrot o.s. frv. fellur árásin undir 1. mgr. 218. gr. hgl.
41

 Stórfellt ofbeldi hefur þó aðra 

þýðingu í skilningi b-liðar 195. gr. hgl. ofbeldið þarf ekki að vera eins alvarlegt og segir til 

um í 1. mgr. 218. gr. hgl. Áhugavert er að sjá hvað hugtakið ofbeldi fær rúma merkingu í 

frumvarpinu, og þá sér í lagi að andlegar afleiðingar og kynsjúkdómar koma sérstaklega til 

álita. Einnig kemur fram í frumvarpinu að beita megi ákvæðinu þótt ofbeldið falli undir 218. 

gr. hgl. og tæmir 218. gr. hgl. því ekki sök gagnvart 195. gr. hgl. og öfugt, en hingað til hefur 

                                                        
40 Alþt. 2006-07, A-deild, bls. 556 
41 Hildigunnur Ólafsdóttir og Sigurður Tómasson: Ákvörðun refsingar, bls. 204. 
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194. gr. hgl. tæmt sök gagnvart 217. gr. hgl. sbr. Hrd. 1992, bls. 87 (449/1991)
42

. Af orðalagi 

frumvarpsins má ráða að ofbeldi þurfi ekki að vera stórfellt í skilngingi 218. gr. hgl. til þess 

að b-liður 195. gr. hgl. nái yfir atvikið sbr. orðalagið „Beita má þessu ákvæði til 

refsiþyngingar enda þótt ofbeldið sé það stórfellt að 218. gr. hgl. eigi einnig við um brotið“. 

Sem dæmi má nefna að stórfellt ofbeldi í skilningi b-liðar 195. gr. hgl. geti átt við ef gerandi 

beitir brotaþola líkamlegu ofbeldi t.d. með barsmíðum á meðan nauðguninni stendur. Fyrir 

gildistöku laga nr. 61/2007 hefðu barsmíðarnar fallið undir verknaðaraðferð við nauðgunina í 

þágildandi 194. gr. hgl. og yrði ekki til refsiþyngingar. 

3.4.1 Dómstólar vísa beint í b-lið 195. gr. hgl. 

Aðeins tvisvar sinnum hafa dómstólar vísað í b-lið 195. gr. hgl. í forsendum sínum. Í fyrra 

skiptið var það gert í dómi Hrd. 12. maí 2010 (502/2009):  

 

X var sakfelldur og dæmdur í átta ára fangelsi fyrir mörg brot. Meðal annars hafði X 

ítrekað beitt þáverandi sambúðarkonu sinni líkamsáverka og var sakfelldur alls fyrir 

fjórar líkamsárásir gagnvart henni. Þá var hann einnig sakfelldur fyrir ítrekuð 

kynferðisbrot með því að hafa hótað konunni ofbeldi og með annars konar ólögmætri 

nauðung neytt hana til samræðis með öðrum karlmönnum sem X ýmist ljósmyndaði eða 

tók upp á myndbönd. Brotin stóðu yfir í árabil og hafði þetta alvarlegar afleiðingar fyrir 

konuna.  

 

 Ofbeldið sem X beitti gagnvart konunni fólst í hótunum um líkamlegt ofbeldi og hvergi 

var minnst á 195. gr. hgl. í forsendum héraðsdóms en Hæstiréttur vísar til þess í sínum 

forsendum. Hæstiréttur metur það sem svo að ítrekaðar hótanir falli undir hugtakið stórfellt 

ofbeldisbrot í skilningi b-liðar 195. gr. hgl. X var einnig sakfelldur í héraði fyrir líkamsárás og 

hótanir gegn föður sínum, en Hæstiréttur sýknaði hann af þeim sakargiftum. Þrátt fyrir þessa 

sýknun mildaði Hæstiréttur ekki refsinguna og má því velta því fyrir sér hvort 

refsiþyngingarheimild 195. gr. hgl. hafi haft áhrif á refsinguna hjá Hæstarétti. 

 Í seinna skiptið sem b-liður 195. gr. hgl. kemur fram í forsendum dómstóla er í Hrd. 15. 

maí 2014 (790/2013).  

 

Í því máli var W dæmdur í 5 ára fangelsi fyrir frelsissviptingu sbr. 1. mgr. 226. gr., 

líkamsárás sbr. 1. mgr. 217. gr. og nauðgun sbr. 1. mgr. 194. gr. Þar sem W hafði beitt 

konuna ofbeldi bæði fyrir og eftir að hann braut á henni kynferðislega tæmdi 194. gr ekki 

sök gagnvart 217. gr. W hafði veist að A með ofbeldi og krafið hana um kynlíf, ítrekað 

slegið og sparkað í höfuð hennar og líkama og neytt hana til munnmaka. Fékk A talsverð 

meiðsli eftir þessa árás en ekki svo alvarlega að þau hefðu varanlegar afleiðingar fyrir A, 

því var 2. mgr. 218. gr. ekki beitt í þessu tilviki.  

 

                                                        
42 Maður var ákærður fyrir nauðgun og líkamsárás fyrir að hafa slegið konu hnefahögg í andlitið svo hún 

rotaðist, og slegið hana nokkur högg í andlitið á meðan hann þröngvaði henni til holdlegs samræðis. Hann var 

einungis dæmdur fyrir brot gegn 194. gr. hgl. en það ákvæði tæmdi sök gagnvart 217. gr. 
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 Af forsendum Hæstaréttar má ráða að ofbeldi þurfi ekki að vera svo stórfellt að það falli 

undir 218. gr. hgl., en það kemur einnig fram í frumvarpinu að lögum nr. 61/2007. Fyrir utan 

ofbeldið sem felst í því að halda brotaþola og neyða hann til samræðis, beitti W alvarlegu 

líkamlegu ofbeldi sem engin aukarefsing var við skv. eldri hegningarlögunum. Þessi dómur 

virðist vera í samræmi við dóm Hrd. 22. maí 2014 (727/2013) sem reifaður er í kafla 3.1.1 en 

þar var gerandi dæmdur í þriggja og hálfs árs fangelsi fyrir nauðgun. Þar sem gerandi var 

bæði sakfelldur fyrir líkamsárás og nauðgun með refsiþyngingarástæðum í b-, og c-lið 195. 

gr. hgl. verður það að þykja eðlilegt að dómurinn sé einu og hálfu ári þyngri en dómurinn frá 

2014.  

3.4.2 Dómstólar vísa ekki beint í b-lið 195. gr. hgl.  

Rétt eins og varðandi a-lið 195. gr. hgl. vísa dómstólar ekki alltaf í 195. gr. hgl. þótt 

hugsanlegt sé að þeir beiti ákvæðinu í raun. Oft getur verið erfitt að ráða fram úr því hver 

refsing yrði ef 195. gr. hgl. yrði ekki beitt, og hver hún yrði ef ákvæðinu væri beitt. Þegar 

dómstólar vísa ekki beint í 195. gr. hgl. getur því verið erfitt að meta það hvort ákvæðið sé að 

skila þeim árangri sem ætlast var til. Áhugavert er að skoða dóm Hæstaréttar Hrd. 23. maí 

2013 (93/2013) í þessu samhengi.  

 

Málavextir í þessu tilviki voru þeir að X hafði haft önnur kynferðismök en samræði við A með 

ofbeldi og hótunum sem heimfært var undir 1. mgr. 194. gr. hgl. Hafði X tekið A kverkataki og 

hótað honum lífláti í rúmi X, einnig hafði hann slegið höfðinu á A utan í vegg á salerninu, ítrekað 

hótað lífláti og að hann myndi nota hnífa sem voru í þar inni. Þá hafði hann neytt A til að stunda 

með sér munnmök og tók hann harkalega í höfuð A á meðan. Í kjölfarið hótaði hann að nauðga A 

og smita hann af AIDS og hótaði honum aftur lífláti. Var hann dæmdur í þriggja ára og sex 

mánaða fangelsi. 

 

 Í frumvarpinu sem varð að lögum nr. 61/2007 er fjallað um hugtakið ofbeldi og 

sérstaklega tekið fram að smiti gerandi brotaþola af kynsjúkdómi, m.a. alnæmi, teljist það 

vera stórfellt ofbeldi í skilningi b-liðar 195. gr. hgl. Þar sem X hótaði að smita A af AIDS 

kemur upp sú spurning hvort það falli undir ákvæðið. Í ljósi þess að um er að ræða hótun um 

alvarlegt ofbeldi, er ekki útilokað að slík hótun geti fallið undir b-lið 195. gr. hgl. en það 

virðist hafa verið raunin í Hrd. 12. maí 2010 (502/2009) sem reifaður er hér að ofan. Þegar 

litið er til annarra brota sem X er sakfelldur fyrir er hugsanlegt að þessar hótanir hafi haft 

vægi við ákvörðun refsingar. Héraðsdómur dæmdi X í tveggja ára fangelsi og vitnar ekki í b-

lið 195. gr. hgl., og virðist í raun ekki beita ákvæðinu á neinn hátt. Forsendur Hæstaréttar eru 

aftur á móti áhugaverðar og virðist sem svo að hann beiti b-lið 195. gr. hgl. án þess að vitna í 

ákvæðið beint, en í forsendunum segir:  
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„Við ákvörðun refsingar ákærða verður að gæta að því að brot hans samkvæmt ákæru 10. 

júlí 2012 var hrottalegt og beitti hann þar í senn ofbeldi og alvarlegum hótunum, en 

brotaþoli hlaut talsverða áverka af hans völdum. Að þessu virtu en jafnframt því, sem 

greinir í hinum áfrýjaða dómi, er refsing ákærða ákveðin fangelsi í þrjú ár og sex 

mánuði.“ 

 

 Þarna vísar Hæstiréttur til þess að ofbeldið hafi verið hrottalegt og nefnir sérstaklega 

alvarleika hótananna, og þyngir refsinguna um eitt og hálft ár. Þarna virðist Hæstiréttur því 

beita b-lið 195. gr. hgl. þótt það komi ekki fram hvaða refsiþyngingarheimild er notuð. 

3.4.3 Dómstólar virðast ekki beita b-lið 195. gr. þegar það á við 

Í sumum tilvikum getur þó verið erfitt að meta það hvort því sé beitt eða ekki, dæmi um slíkt 

má nefna Hrd. 30. október 2013 (757/2013) þar sem X var sakfelldur fyrir líkamsárás sbr. 

217. gr., nauðgun sbr. 194. gr. auk líkamsárásar sbr. 217. gr. og brot gegn valdstjórninni sbr. 

1. mgr. 106. gr. hgl. X hafði ráðist að sambýliskonu sinni og haft við hana önnur 

kynferðismök en samræði með ólögmætri nauðung og ofbeldi. X hafði rifið buxurnar sem A 

var í og stungið fingri í leggöng hennar, henni að óvörum og gegn vilja hennar. Í kjölfarið 

hafði hann beitt hana ýmsu ofbeldi, m.a. sparkað í maga hennar og hrint henni niður stiga. Í 

forsendum héraðsdóms er farið nokkuð ítarlega í þyngingarákvæðin sem talin eru eiga við í 

þessu máli. 

 

Brot ákærða samkvæmt 2. lið ákærunnar er alvarlegt. Við refsiákvörðun er höfð hliðsjón 

af 3. mgr. 70 gr. til þyngingar vegna sakargifta í 1. lið ákærðu en A var sambýliskona 

ákærða er hann braut gegn henni. Í 2. lið ákæru er því ekki lýst að ákærði og A hafi verið 

sambúðarfólk er brotið samkvæmt þeim ákærulið var framið og kemur því ekki til álita að 

beita ofangreindu lagaákvæði til þyngingar við refsiákvörðun vegna þessa ákæruliðar. Þá 

er höfð hliðsjón af 3. mgr. 106. gr. almennra hegningarlaga til þyngingar en ákærði hefur 

ítrekað gerst sekur um brot gegn 106. gr. almennra hegningarlaga. Að öllu ofanrituðu 

virtu þykir refsins ákærða hæfilega ákvörðuð fangelsi í 2 ár. 

 

 Að auki var honum dæmdur hegningarauki sbr. 78. gr. hgl. og refsing ákvörðuð með 

hliðsjón af 77. gr. hgl. X var dæmdur í tveggja ára fangelsi fyrir brot sín og því virðist sem 

svo að hvorki héraðsdómur né Hæstiréttur líti til b-liðar 195. gr. hgl. við ákvörðun refsingar í 

þessu tilviki. Þá kemur upp sú spurning hvort ofbeldið sem X beitti falli ekki undir ákvæðið 

eða hvort dómstólar hafi einfaldlega ekki beitt ákvæðinu eins og frumvarpið gerir ráð fyrir að 

þeir eigi að gera. 

 Hrd. 28. maí 2009 (67/2009) er annar dómur þar sem niðurstaðan virðist vera svipuð að 

því leytinu til að ekki er litið til b-liðar þegar það virðist eiga við. Þar hafði X ráðist að 

unnustu sinni, dregið hana inn á salerni og slegið hana í andlit og líkama, m.a. hnefahöggi í 

andlitið sem varð til þess að hún skall með höfuðið utan í vegg. Þá hafði hann sett fingur í 

leggöng konunnar til að athuga hvort þau væru blaut. Voru þessi brot heimfærð undir 1. mgr. 
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194. gr. og 1. mgr. 217. gr. hgl. Við ákvörðun refsingar var litið til þess að um 

brotasamsteypu væri að ræða, afleiðingarnar af brotinu hefðu verið alvarlegar og árásin hafi 

verið hrottafengin. Aftur á móti var einnig litið til þess að X hafði að hluta til játað brot sín og 

hafði aldrei áður verið dæmdur fyrir ofbeldisbrot. Hann var dæmdur í tólf mánaða fangelsi og 

þar af níu mánuðir skilorðsbundnir. Þarna virðist Hæstiréttur ekki líta til b-liðar 195. gr. hgl. 

við ákvörðun refsingar og verður dómurinn að teljast nokkuð vægur með hliðsjón af 

alvarleika brotanna.  

3.4.4 Ályktun af dómaframkvæmd b-liðar 195. gr. hgl. 

Af dómaframkvæmd má ráða að til þess að dómstólar beiti b-lið 195. gr. hgl. verði ofbeldið 

sem beitt er við verknaðinn, að vera meiri en það ofbeldi sem fólst í verknaðaraðferð 194. gr. 

hgl. fyrir gildistöku laga nr. 61/2007. Þar sem 1. mgr. 194. gr. hgl. tæmir sök gagnvart 1. mgr. 

217. gr. hgl. hefur nú opnast leið fyrir dómstóla til að þyngja refsingar þegar stórfelldu ofbeldi 

er beitt við nauðgun, jafnvel þótt ofbeldið sé ekki það stórfellt að falli undir 218. gr. hgl. Í 

tveim dómum virðist sem svo að hótanir geti verið þess eðlis að þær falli undir hugtakið 

stórfellt ofbeldi í skilningi b-liðar, þótt erfitt sé að slá því föstu í dag. 

 Hvað varðar áhrif b-liðar 195. gr. hgl. á refsiþyngingu þá eru dómafordæmi nokkuð óljós. 

Í sumum tilvikum virðist ákvæðið vera að skila markmiði sínu sbr. Hrd. 15. maí 2014 

(790/2013) en í þeim dómi er líka sérstaklega vísað í b-lið 195. gr. hgl. En svo eru önnur 

dæmi þar sem óvissa er um hvort ofbeldið sé það stórfellt að það falli undir b-lið 195. gr. hgl. 

sbr. Hrd. 28. maí 2009 (67/2009). 

3.5 c. liður 195. gr. hgl. 

Þriðji og síðasti liður 195. gr. hgl. heimilar refsiþyngingu ef brotið er framið á sérstaklega 

sársaukafullan eða meiðandi hátt og er fyrirmynd þessa ákvæðis er í b-lið 192. gr. stl.
43

 

Norska ákvæðið er nokkuð samhljóða því íslenska en þar segir varðandi þá sem sakfelldir eru 

fyrir nauðgun:  

 

Straffen er fengsel i minst 3 år dersom 

a) den seksuelle omgang var samleie, eller 

b) den skyldige har fremkalt en tilstand som nevnt i første ledd bokstav b for å oppnå 

seksuell omgang. 

Fengsel inntil 21 år kan idømmes dersom44 

 

 Í norsku lögunum heimilar ákvæðið að hækka refsinguna úr 10 árum og upp í 21 ár, en í 

íslenska ákvæðinu er aðeins heimilað að þyngja refsinguna innan refsiramma 194. gr. hgl. 

                                                        
43 Alþt. 2006-07, A-deild, bls. 556. 
44 2. mgr. 192. gr. Almindleg borgerlig Straffeloven nr. 10/1902. 
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Eins og kemur fram í frumvarpinu að lögum nr. 61/2007 er það nokkuð matskennt hvenær 

brot er framið á sérstaklega sársaukafullan eða meiðandi hátt og eru þar nefnd nokkur dæmi 

um atvik sem myndu falla undir ákvæðið. Aldur og þroski þolanda skiptir augljóslega máli 

við þetta mat og eru samræði við börn í leggöng tekin sem dæmi.
45

 Munnmök og endaþarms-

mök eru nefnd sem dæmi um brot sem eru framin á sérstaklega meiðandi hátt sem og aðskota-

hlutir sem settir eru í leggöng eða endaþarm. 
46

 Af orðalagi frumvarpsins er erfitt að ráða úr 

því hvort brotaþoli þurfi að vera neyddur til munnmaka, eða hvort ákvæðið taki einnig til 

tilvika þar sem gerandi stundar munnmök við brotaþola sbr. Hrd. 20. september 2012 

(200/2012). Í þeim dómi hafði X reynt að kaupa vændi af A. Þegar A neitaði braut X á henni 

kynferðislega og neyddi hana til samræðis og sló hana m.a. á meðan hann hafði við hana 

munnmök. Í forsendum héraðsdóms er hvergi vísað í 195. gr. hgl. og því erfitt að ráða úr því 

hvort dómari hafi litið til ákvæðisins þrátt fyrir að vísa ekki í það. Þar sem munnmök falla 

undir 1. mgr. 194. gr. hgl. óháð því hvort það sé gerandi eða brotaþoli sem veitir þau, má 

eflaust gera ráð fyrir að c-liðurinn eigi við í slíkum tilvikum. Ekki kemur fram í frumvarpinu 

hvort brot sem er framið á sérstaklega niðurlægjandi hátt myndi falla undir ákvæðið og því 

þarf að skoða dómaframkæmd til að sjá hvort dómstólar líti svo á.  

3.5.1 Dómstólar vísa í c-lið 195. gr. 

Eins og fram hefur komið eru dómstólar tregir til að vísa í 195. gr. hgl. í forsendum sínum og 

hafa þeir einungis vísað þrisvar sinnum í c-lið 195. gr. hgl. enn sem komið er. Einu sinni 

hefur c-lið verið beitt eingöngu en tvisvar hefur honum verið beitt með b-lið 195. gr. hgl.
47

  

 Dómur Hrd. 12. maí 2010 (502/2009) var reifaður í kafla 3.4.1 en þar var vísað í bæði b- 

og c-lið 195. gr. hgl. Í þessu máli hafði ákærði ítrekað neytt A til að hafa samræði og önnur 

kynferðismök við aðra karlmenn á meðan ákærði ýmist ljósmyndaði kynmökin eða tók þau 

upp á myndband, einnig tók hann oft þátt í þeim sjálfur. Í flestum tilvikum hafði ákærði neytt 

A til að stunda munnmök með þessum karlmönnum og hafði m.a. stundað endaþarmsmök 

með A. Fellur þessi háttsemi undir c-lið 195. gr. hgl. eins og fram kemur í frumvarpinu sem 

varð að lögum nr. 61/2007
48

. Héraðsdómur vísaði ekki í 195. gr. hgl. en dæmdi X í átta ára 

fangelsi, Hæstiréttur sýknaði X af einum lið en dæmdi ákærða samt í átta ára fangelsi og leit 

til 195. gr. hgl. við ákvörðun refsingar. 

                                                        
45 Alþt. 2006-07, A-deild, bls. 556. 
46 Rt-2012-659: Þar var X sakfelldur fyrir að brjóta á ungri stúlku sem gat ekki spornað við verknaðinum sökum 

ölvunar. Hafði X sett flösku í leggöng stúlkunnar og féll háttsemin undir 192. gr. stl. Hæstiréttur leit til þess við 

ákvörðun refsingar að X var sjálfur með andlega fötlun og var hann dæmdur í tveggja ára og tíu mánaða fangelsi. 
47 H 790/2013 og H 502/2009. 
48 Alþt. 2006-07, A-deild, bls. 556 
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 Í dómi Hrd. 22. janúar 2015 (508/2014) var X ákærður fyrir ýmis brot og m.a. nauðgun 

sbr. 1. mgr. 194. gr. hgl. Var hann sakfelldur fyrir að hafa þröngvað A til samræðis og annara 

kynferðismaka. X þvingaði A til munnmaka og samræðis á meðan hann hótaði að skera A 

með hníf. Í forsendum héraðsdóms kemur hvergi fram að c-lið 195. gr. hgl. sé beitt en 

Hæstiréttur segir að brotið sé framið á sérstaklega meiðandi hátt og vísar í c-lið 195. gr. hgl. 

við ákvörðun refsingar. Var X einnig sakfelldur fyrir frelsissvipingu, hótanir og fyrir að hóta 

lögreglumanni lífláti. Var refsing X ákveðin sex ár í fangelsi. Þetta er í eina skiptið sem 

dómstólar hafa vísað eingöngu í c-lið 195. gr. hgl. til refsiþyngingar, en ekki með a-, eða b-lið 

samhliða. Þó er ekki útilokað að b-liður hafi haft áhrif við ákvörðun refsingar. 

 Hrd. 15. maí 2014 (790/2013) er einnig reifaður í kafla 3.4.1 en það er í þriðja og síðasta 

skiptið sem dómstólar vísa beint í c-lið 195. gr. hgl. Þar hafði W gerst sekur um 

frelsissviptingu, kynferðisbrot og líkamsárás. W neyddi A til munnmaka og beitti hana 

ofbeldi bæði fyrir og eftir þau. Þarna beita dómstólar aftur refsiþyngingu þegar gerandi neyðir 

brotaþola til munnmaka og er þetta í eina skiptið sem héraðsdómur vísar til c-liðar 195. gr. 

hgl. í forsendum sínum. 

3.5.2 Dómstólar vísa ekki beint í c-lið 195. gr. hgl. 

Það virðist vera nokkuð algengt að dómstólar vísi ekki í c-lið þegar það virðist eiga við. Þegar 

a-liður á við liggur það ávallt ljóst fyrir enda ekki matskennt hvort brotaþoli sé undir 18 ára 

aldri eða ekki. Það getur þó verið mjög matskennt hvort b-liður eigi við enda engin almenn og 

tæmandi skilgreining til um hvað telst vera stórfellt ofbeldi og hvað ekki. C-liður getur einnig 

verið nokkuð matskenndur enda eru lögskýringargögn ekki tæmandi um hvað felst í að fremja 

brot á „sérstaklega sársaukafullan eða meiðandi hátt“.  

 
Árið 2012 féll dómur Hrd. 7. júní 2012 (202/2012) þar sem P og G brutu gegn A með því 

að neyða hana til munn- og endaþarmsmaka í bifreið auk þess sem R setti fingur í 

leggöng hennar. Í forsendum héraðsdóms segir að brotin séu alvarleg og háttsemi þeirra 

niðurlægjandi fyrir A, einnig sýndu þeir einbeittan brotavilja. Auk þess var það litið til 

refsiþyngingar að um samverknað var að ræða sbr. 2. mgr. 70. gr. hgl. Voru þeir báðir 

dæmdir í fangelsi í fjögur ár. 
 

 Það verður að teljast nokkuð athyglisvert að héraðsdómari vísi ekki til c-liðar 195. gr. hgl. 

við ákvörðun refsingar, en taki samt fram að brotin séu alvarleg og niðurlægjandi fyrir 

konuna, og að verknaðurinn hafi verið framinn af einbeittum brotavilja og í sameiningu. 

Samkvæmt atvikalýsingu var um að ræða munn- og endaþarmsmök sem fellur undir refsi-

þyngingarheimild c-liðar 195. gr. hgl. Til samanburðar má nefna dóm Hrd. 26. janúar 2012 

(460/2011) þar sem G var sakfelldur fyrir að hafa þröngvað A til samræðis, munnmaka og 

endaþarmsmaka með ofbeldi. Vörðuðu þessi brot við 1. mgr. 194. gr. hgl. og fékk hann 
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fjögurra ára fangelsisdóm fyrir brot sín. Þessir tveir dómar eru sambærilegir fyrir þær sakir að 

í báðum tilvikum var brotaþola þröngvað til munn- og endaþarmsmaka, en í fyrra málinu 

fengu gerendurnir þyngri refsingu fyrir samverknað.  

 Í dómi Hrd. 23. maí 2013 (93/2013) sem reifaður er í kafla 3.4.2 var X sakfelldur fyrir 

nauðgun, líkamsárás sbr. 217. gr. hgl. og umferðarlagabrot. Í héraði var hann dæmdur í 

tveggja ára fangelsi en Hæstiréttur þyngdi dóminn í þrjú og hálft ár og í forsendum dómsins 

segir m.a. að brot hans hafi verið hrottalegt. Má því vera að Hæstiréttur hafi í raun beitt c-lið 

195. gr. hgl. við ákvörðun refsingar, en þar sem X hafði neytt brotaþola til munnmaka á c-

liður klárlega við í þessu tilviki. Til samanburðar má nefna dóm Hrd. 20. október 2011 

(256/2011) en þar hafði X neytt A til samræðis og munnmaka, fékk hann þriggja og hálfs árs 

fangelsisdóm fyrir brot sitt. Munurinn á þessum tveim dómum er sá að í fyrri dómnum er 

gerandi sakfelldur fyrir nauðgun, líkamsárás og umferðarlagabrot, en í þeim seinni var 

gerandinn aðeins sekur um eitt brot. Samt sem áður fá þeir jafn þunga dóma. Í fyrri dómnum 

hafði gerandinn verið að glíma við persónuleikaröskun og þunglyndi sem hefur eflaust haft 

sitt að segja um ákvörðun refsingar, og ekki útilokað að það hafi verið metið sem 

refsimildunarástæða, en í seinni dómnum átti gerandinn sér engar málsbætur. 

 Í dómi Hrd. 16. júní 2011(602/2010) hafði X notfært sér ölvun og svefndrunga A til þess 

að hafa við hana samræði og endaþarmsmök. Var hann sakfelldur fyrir brot gegn 1. og 2. mgr. 

194. gr. hgl. og dæmdur í tveggja og hálfs árs fangelsi. Þessi dómur er  í samræmi við aðra 

dóma þar sem brotið er á einstaklingi sem getur ekki spornað við verknaðinum. Því má gera 

ráð fyrir að sex mánuðum sé bætt við refsingu þegar skilyrði c-liðar eru uppfyllt. 

 Hrd. 16. maí 2012 (572/2011) Í þessu máli hafði X komið að A þar sem hún var að hafa 

þvaglát og stakk hann tveim fingrum í endaþarm A, henni að óvörum. Telst þetta vera brot á 

1. mgr. 194. gr. hgl. sem önnur kynferðismök en samræði og var X dæmdur í 18 mánaða 

fangelsi. Má velta því fyrir sér hvort refsingin sé styttri í þessu máli en öðrum dómi þar sem 

engu líkamlegu ofbeldi var beitt eins og skilyrðin voru fyrir gildistöku laga nr. 61/2007.  

 

Í dómi Hrd. 20. mars 2014 (689/2013) vísa dómstólar ekki í c-lið 195. gr. hgl. og af 

forsendum héraðsdóms, sem staðfestur var með vísan til forsendna í Hæstarétti, virðist 

honum ekki vera beitt þrátt fyrir að hann eigi við. X var ákærður og sakfelldur fyrir 

kynferðisbrot gegn barni með því að hafa haft samfarir við A sem þá var 13 ára, og einnig 

nauðgun og kynferðisbrot gegn barni með því að hafa neytt B til að hafa við sig 

munnmök, en hún var einnig 13 ára.  Var hann dæmdur í þriggja ára fangelsi fyrir brot 

sín. 

 

 Þess ber að geta að dómstólar vísa í a-lið 195. gr. hgl. við ákvörðun refsingar í þessu máli 

og er þessi dómur eðlilegur þegar dómar í kafla 3.1.1 eru skoðaðir. Þar sem þessi dómur er 
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einu og hálfu ári þyngri en dómar þar sem aðeins er brotið gegn 1. mgr .194. gr. hgl. er ekki 

útilokað að bæði a- og c-liður séu notaðir saman í þessu tilviki. 

 Í dómi Hrd. 13. maí 2015 (65/2015) var X sakfelldur fyrir mörg alvarleg brot, nánari 

útlistun á málsatvikum er í kafla 3.3.1. Í forsendum dómstóla kemur hvergi fram að vísað sé 

til 195. gr. hgl. en ljóst er að bæði a- og c-liður eiga við í þessu tilviki. Þar er bæði um að 

ræða brot gegn barni sbr. a-lið, sem og munn- og endaþarmsmök sem fellur undir c-lið 195. 

gr. hgl. skv. lögskýringagögnum.
49

 Að lokum má nefna norskan dóm þar sem vísað er í b-lið 

2. mgr. 192. gr. stl. 

 

LE-2012-202037: Maður var sakfelldur fyrir ýmis brot s.s. heimilisofbeldi, 

líkamsmeiðingar og svo fyrir að hafa nauðgað fimm konum. Var talið að hann hafi 

nauðgað þeim a.m.k. 20 sinnum á sex árum, og voru brotin gegn tveim kvennanna 

sérstaklega gróf. Hafði gerandi m.a. sett vasaljós í leggöng einnar konu og sett 

kynlífsleikfang í endaþarm hennar á meðan hann tók atvikið upp á myndband.  

 

 Í þessum dómi var vísað til þess að brotið væri sérstaklega sársaukafullt og meiðandi fyrir 

konurnar og var sérstaklega vitnað í b-lið 2. mgr. 192. gr. stl. Hámarksrefsing fyrir þetta brot 

er 21 árs fangelsi en gerandinn í þessu máli var dæmdur í 17 ára fangelsi. 

3.5.3 Ályktun af dómaframkvæmd c-liðar 195. gr. 

C-liður 195. gr. hgl. tekur á grófustu og alvarlegustu nauðgunarmálunum. Af dómframkvæmd 

má draga þá ályktun að ef brot er sérstaklega niðurlægjandi fyrir brotaþola sé grundvöllur til 

þess að beita ákvæðinu fyrir hendi. Brot sem beinast að endaþarmi, aðskotahlutum í kynfæri 

og munnmök falla undir c-lið sem og ef aðstæður eru með þeim hætti að brotaþola sé komið í 

þær aðstæður að hann finni fyrir mikilli niðurlægingu. Í þeim málum þar sem dómstólar vísa 

beint í c-lið 195. gr. hgl. hafa dómar jafnan verið mjög þungir, bæði vegna fjölda og 

alvarleika brotanna sem og vegna þess að atvikalýsing fellur undir c-lið 195. gr. hgl. 

4 Lokaorð 
Undanfarin ár hefur umræðan um kynferðisbrot orðið háværari og löggjöfin oft gagnrýnd 

fyrir að veita brotaþolum ekki nægilega réttarvernd, og einnig eru refsingar oft taldar of vægar 

miðað við alvarleika brotsins. Nágrannaþjóðir okkar, og þá sérstaklega Noregur og Svíþjóð 

gerðu breytingar á kynferðisbrotakafla sinna hegningarlaga, og Ísland skuldbatt sig til að taka 

þátt í aðgerðum gegn kynferðisbrotum með alþjóðlegum samningum. Því var farið í það að 

breyta kynferðisbrotakafla almennra hegningarlaga nr. 19/1940 og var einn liður í þeim 

breytingum umræðuefni í þessu riti. Með lögum nr. 61/2007 kom inn í hegningarlögin ákvæði 

                                                        
49 Alþt. 2006-07, A-deild, bls. 556. 
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sem skyldar dómara til að líta til nokkurra atriða þegar gerendur eru sakfelldir fyrir nauðgun í 

skilningi 194. gr. hgl. og skal það vera virt til refsiþyngingar. Hugtakið nauðgun fékk rýmri 

merkingu með breytingunum og tekur ákvæðið nú á fleiri brotum en það gerði fyrir 

lagabreytingarnar. Af dómaframkvæmd má ráða að dómstólar vísa sjaldan í 195. gr. hgl. þrátt 

fyrir að þeir virðist vera að beita ákvæðinu í framkvæmd en þó má sjá á þeim dómum sem 

fallið hafa eftir gildistöku laga nr. 61/2007 að hægt er að ráða í forsendur dómstóla hvaða 

tilvik það eru sem falla undir hvern lið fyrir sig í ákvæðinu. 

 Í a-lið 195. gr. hgl. segir að refsing skuli vera þyngd ef brotaþoli er undir 18 ára aldri og er 

sá liður ekki matskenndur, því er auðvelt að sjá hvort ákvæðið eigi við eða ekki. Af 

dómaframkvæmd má sjá að a-liður 195. gr. sé að skila sínu markmiði með ágætum en í þeim 

dómum sem reynt hefur á þennan lið hafa veigamiklar málsbætur komið til álita og því hefur 

refsing ekki orðið eins þung og hún hefði annars orðið. 

 Í b-lið er ákvæðið orðið matskenndara en þar segir að sé stórfelldu ofbeldi beitt skuli það 

vera virt til refsiþyngingar. Erfitt getur verið að meta hvað sé stórfellt ofbeldi í skilningi þessa 

liðs en af orðalagi frumvarpsins má sjá að það þarf ekki að ná þeim skilyrðum sem 218. gr. 

setur. Af dómaframkvæmd virðist því sem svo að því meira ofbeldi sem er beitt við 

nauðgunina, því þyngri verður dómurinn. Það er í samræmi við dómaframkvæmd fyrir gildis-

töku laganna, en núna er komið lögfest ákvæði sem aðskilur ofbeldið frá nauðguninni sjálfri, 

og hefur það orðið til þess að sambærilegir dómar eru að jafnaði þyngri en þeir voru áður. 

 Þriðji og síðasti liðurinn er einnig matskenndur en hann segir til um að þyngja skuli 

refsingu ef brotið er framið á sérstaklega sársaukafullan eða meiðandi hátt. Þetta ákvæði sækir 

fyrirmynd sína í 192. gr. stl. og er samhljóða því ákvæði. Gildissvið þessa liðs er vítt og nær 

yfir endaþarmsmök og munnmök, sem og samræði í leggöng á barni. Einnig nær þetta ákvæði 

yfir brot þegar aðskotahlutum er komið fyrir í kynfærum eða endaþarmi brotaþola. Af 

dómaframkvæmd má ráða að ákvæðið sé að ná markmiði sínu og að dómar eru að jafnaði 

þyngri ef málsatvik uppfylla skilyrði c-liðar. 

 Markmið 195. gr. hgl. var að auka réttaröryggi brotaþola og má því gera ráð fyrir því að 

markmiði þess hafi verið náð að vissu leyti í dag. Dómar eru að þyngjast og upplifun 

brotaþola og framtíðar áhrif brotsins á brotaþola eru farin að hafa vægi við ákvörðun refsinga 

í nauðgunarmálum. Þrátt fyrir að dómar séu að þyngjast er enn óljóst um ýmis atriði þar sem 

tiltölulega fáir dómar falla á hverju ári hér á landi svo hægt sé að fá haldbæra niðurstöðu. En 

af þeirri dómaframkvæmd sem við höfum í dag er full ástæða til að líta svo á að réttarvernd 

brotaþola sé að aukast og ofbeldi sé ekki eins mikil þungamiðja nauðgunar eins og hún var 

hér áður.  
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