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Formáli 

Hugmyndin að þessari ritsmíð kviknaði haustið 2006 í kennslustund hjá Eiríki Tómassyni, 

prófessor, í faginu „Hlutverk dómara og lögmanna við meðferð einkamála og opinberra 

mála“. Þar fjallaði Eiríkur um reglur um sönnunarmat dómara og sönnunarbyrði 

ákæruvaldsins og vísaði hann m.a. til sératkvæðis eins dómara í H 2005:4042, sem taldi að 

sýkna bæri ákærða af hluta sakargiftanna vegna sönnunarskorts. Út frá þessari umfjöllun 

spunnust áhugaverðar umræður um sönnunarstöðuna í kynferðisbrotamálum gegn börnum 

og sérstöðu þeirra mála. Sama haust sótti ég einnig tíma hjá Ragnheiði Bragadóttur, 

prófessor, í faginu „Ofbeldisbrot frá sjónarhóli kvennaréttar“, og þar öðlaðist ég meiri 

innsýn í og áhuga á þessum brotaflokki. 

Eftir að ég hafði valið mér ritgerðarefni og ákveðið að afmarka umfjöllun mína við 

sönnun í kynferðisbrotamálum gegn börnum, kom mér talsvert á óvart hversu ólík viðbrögð 

ég fékk frá fólki við vali mínu. Flestir höfðu á orði að þetta væri mjög verðugt og þarft 

verkefni, enda væri um að ræða mjög alvarleg brot. Sumir gagnrýndu það að alltof sjaldan 

leiddi kæra um kynferðisbrot til sakfellingar og því yrði að taka harðar á þessum málum í 

réttarvörslukerfinu. Aðrir létu hins vegar í ljós þá skoðun sína að í kynferðisbrotamálum 

gegn börnum væru sönnunarkröfurnar orðnar of vægar, enda væri í raun búið að snúa 

sönnunarbyrðinni við og leggja á ákærða að sanna sakleysi sitt. Þessi ólíku sjónarmið urðu 

enn frekari hvati fyrir mig til að skoða það hvernig sönnun er hagað í kynferðisbrotamálum 

gegn börnum í íslenskri dómaframkvæmd. 

Það er mörgum að þakka að þessi ritgerð hefur orðið að veruleika. Fyrst og fremst vil 

ég þakka leiðbeinandanum mínum, Eiríki Tómassyni, prófessor, fyrir mikla hjálpsemi og 

góðar leiðbeiningar og ráðgjöf. Þá eiga móðursystir mín, Elín Jónsdóttir, cand.jur. og 

LL.M., góðvinur minn, Ragnar Guðmundsson, mag.jur. og faðir minn, Kristinn Einarsson, 

þakkir skyldar fyrir yfirlestur á ritgerðinni og góðar ábendingar. Síðast en ekki síst vil ég 

þakka eiginmanni mínum, Jóni Hartmanni Elíassyni, fyrir frábæran stuðning.  

 

Reykjavík, 4. september 2008. 

________________________________ 

Hrafnhildur Kristinsdóttir 



 2 

Efnisyfirlit 

Formáli .................................................................................................................................. 1 

1. Inngangur ......................................................................................................................... 5 

2. Sönnun í opinberum málum ........................................................................................... 6 

2.1. Hugtakið sönnun ......................................................................................................... 6 

2.2. Sönnunargögn ............................................................................................................. 7 

2.2.1. Almennt um sönnunargögn .................................................................................. 7 

2.2.2. Framburður ákærða .............................................................................................. 8 

2.2.3. Framburður vitna, þ.á m. brotaþola ..................................................................... 8 

2.2.4. Matsgerðir dómkvaddra matsmanna og framburður þeirra ................................. 8 

2.2.5. Skjöl og önnur sýnileg sönnunargögn................................................................ 10 

2.3. Sönnunarfærsla ......................................................................................................... 10 

2.3.1. Almennt um sönnunarfærslu .............................................................................. 10 

2.3.2. Frjáls sönnunarfærsla ......................................................................................... 12 

2.3.3. Milliliðalaus sönnunarfærsla .............................................................................. 12 

2.3.3.1. Almennt um meginregluna um milliliðalausa sönnunarfærslu ................... 12 

2.3.3.2. Lögregluskýrslur sem sönnunargögn .......................................................... 15 

2.3.3.3. Endurskoðun Hæstaréttar á sönnunargildi munnlegs framburðar ............ 17 

2.4. Sönnunarmat ............................................................................................................. 20 

2.5. Sönnunarbyrði og sönnunarkröfur ............................................................................ 23 

3. Skýrslutökur af börnum í kynferðisbrotamálum ....................................................... 25 

3.1. Almennt um vitnisburð barna í kynferðisbrotamálum .............................................. 25 

3.2. Almennar reglur um skýrslutökur af vitnum ............................................................ 26 

3.3. Sérreglur um skýrslutökur af börnum í kynferðisbrotamálum ................................. 28 

3.3.1. Sérstaða kynferðisbrotamála gegn börnum ........................................................ 28 

3.3.2. Framkvæmdin á skýrslutökum af börnum í kynferðisbrotamálum fyrir breytingu 

á lögum um meðferð opinberra mála árið 1999 ........................................................... 29 

3.3.3. Breyting á lögum um meðferð opinberra mála árið 1999 .................................. 32 

3.3.3.1. Almennt um breytingarlögin ....................................................................... 32 

3.3.3.2. Ákvæði a-liðar 1. mgr. 74. gr. a laga um meðferð opinberra mála............ 33 

3.3.3.3. Ákvæði 7. mgr. 59. gr. laga um meðferð opinberra mála ........................... 36 



 3 

3.3.3.4. Er núverandi framkvæmd í samræmi við meginreglur réttarfars og ákvæði 

stjórnarskrárinnar og Mannréttindasáttmála Evrópu? ........................................... 39 

3.4. Tilhögun á skýrslutökum af börnum í kynferðisbrotamálum ................................... 41 

3.5. Ný lög um meðferð sakamála nr. 88/2008 ................................................................ 43 

4. Kynferðisbrot gegn börnum.......................................................................................... 46 

4.1. Ákvæði 200. – 202. gr. almennra hegningarlaga ...................................................... 47 

4.1.1. Almennt um XXII. kafla almennra hegningarlaga ............................................ 47 

4.1.2. Ákvæði 200. gr. hgl. .......................................................................................... 49 

4.1.3. Ákvæði 201. gr. hgl. .......................................................................................... 50 

4.1.4. Ákvæði 202. gr. hgl. .......................................................................................... 51 

4.2. Dómaframkvæmd ..................................................................................................... 52 

4.2.1. Ákvæði 200. gr. hgl. .......................................................................................... 52 

4.2.2. Ákvæði 201. gr. hgl. .......................................................................................... 62 

4.2.3. Ákvæði 202. gr. hgl. .......................................................................................... 72 

5. Ályktanir af dómaframkvæmd ..................................................................................... 85 

5.1. Sönnunargögn ........................................................................................................... 85 

5.1.1. Framburður ákærða ............................................................................................ 85 

5.1.2. Framburður brotaþola ........................................................................................ 86 

5.1.3. Framburður vitna ............................................................................................... 87 

5.1.4. Álit og skýrslur sérfræðinga ............................................................................... 90 

5.1.5. Skjöl og önnur sýnileg sönnunargögn................................................................ 97 

5.2. Sönnunarfærsla ......................................................................................................... 98 

5.2.1. Forræði á sönnunarfærslu .................................................................................. 98 

5.2.2. Milliliðalaus sönnunarfærsla .............................................................................. 99 

5.2.2.1. Lögregluskýrslur sem sönnunargögn .......................................................... 99 

5.2.2.2. Endurskoðun Hæstaréttar á sönnunargildi munnlegs framburðar .......... 102 

5.3. Sönnunarmat ........................................................................................................... 104 

5.4. Annmarkar á rannsókn og meðferð máls ................................................................ 109 

5.5. Sönnunarbyrði og sönnunarkröfur .......................................................................... 112 

5.6. Niðurstöður ............................................................................................................. 114 



 4 

6. Lokaorð ......................................................................................................................... 117 

Heimildaskrá .................................................................................................................... 119 

Dómaskrá .......................................................................................................................... 122 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

1. Inngangur 

Kynferðisbrot gegn börnum eru alvarleg afbrot, þar sem fullorðinn einstaklingur misnotar 

yfirburðastöðu sína gagnvart barni og brýtur gegn því á mjög grófan hátt. Þessi mál vekja 

iðulega upp mikla reiði og fyrirlitningu í samfélaginu, og hafa flestir sterkar skoðanir á því 

hvernig þau skuli meðhöndluð í réttarvörslukerfinu. Reglulega spretta upp umræður í 

þjóðfélaginu um þennan málaflokk, jafnt meðal löglærðra sem ólöglærðra. Markmið 

þessarar ritgerðar er að skyggnast inn í dómaframkvæmdina í þessum brotaflokki, kanna 

hvernig sönnun er háttað og komast að því hvort framkvæmdin sé í samræmi við þær reglur 

sem gilda á þessu sviði.  

Í upphafi þessarar ritgerðar þykir rétt að gefa yfirlit yfir þær reglur sem gilda almennt 

um sönnun í opinberum málum samkvæmt lögum um meðferð opinberra mála nr. 19/1991 

(hér eftir nefnd oml.), Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér eftir nefnd stjskr.) 

og Mannréttindasáttmála Evrópu (hér eftir nefndur MSE), sem veitt var lagagildi með 

lögum nr. 62/1994. Fjallað verður um hugtakið sönnun og mismunandi tegundir 

sönnunargagna. Þá verður einnig vikið að reglum um sönnunarfærslu, sönnunarmat og 

sönnunarbyrði. 

Í kafla 3 verður fjallað um skýrslutökur af börnum í kynferðisbrotamálum. Vikið 

verður að ríkjandi viðhorfum um sönnunargildi vitnisburðar barna í kynferðisbrotamálum 

auk þess sem gefið verður stutt yfirlit yfir helstu almennu reglur sem gilda um skýrslutökur 

af vitnum. Þá verður fjallað ítarlega um þær sérreglur sem gilda um skýrslutökur af börnum 

í kynferðisbrotamálum samkvæmt lögum um meðferð opinberra mála, sbr. lög nr. 36/1999 

um breyting á lögum um meðferð opinberra mála og reglugerð nr. 321/1999 um tilhögun 

skýrslutöku fyrir dómi af brotaþola yngri en 18 ára. Einnig verður litið á það hvernig 

tilhögunin er í raun á skýrslutökum af börnum í þessum málaflokki auk þess sem skoðað 

verður hvort framkvæmdin á skýrslutökum af börnum í kynferðisbrotamálum, fyrir og eftir 

breytingu á lögum um meðferð opinberra mála árið 1999, sé og hafi verið í samræmi við 

lög og reglur, þ.á.m. þær kröfur sem gerður eru í Mannréttindasáttmála Evrópu. Að lokum 

verður vikið að þeim ákvæðum nýrra laga um meðferð sakamála nr. 88/2008, sem varða 

skýrslutökur af börnum, en þau lög taka gildi 1. janúar 2009. 

Fjallað verður efnislega um ákvæði 200. – 202. gr. almennra hegningarlaga nr. 

19/1940 (hér eftir nefnd hgl.), um kynferðisbrot gegn börnum, í upphafi 4. kafla. Í kjölfarið 
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á þeirri umfjöllun verða reifaðir 24 dómar þar sem ákært hefur verið fyrir brot gegn 

ofangreindum ákvæðum.  

Að lokum verður leitast við að draga ályktanir af dómaframkvæmd og svara þeim 

spurningum sem vaknað hafa varðandi sönnunarstöðuna í kynferðisbrotamálum gegn 

börnum. Sem dæmi um þessar spurningar má nefna: „Á hvaða sönnunargögnum er byggt 

þegar sakfellt er fyrir þessi brot og hvaða sönnunargögn virðast hafa mest vægi?“, „Er 

sönnunarfærslan í þessum málum milliliðalaus?“, „Til hvaða atriða virðast dómarar líta við 

sönnunarmat?“, „Hefur sönnunarbyrði ákæruvaldsins verið snúið við?“ og „uppfyllir 

íslensk dómaframkvæmd í þessum málaflokki þær kröfur sem gerðar eru til sönnunar í 

opinberum málum?“. 

 

2. Sönnun í opinberum málum 

2.1. Hugtakið sönnun 

Mikilvægasta atriðið sem dómstólar þurfa að taka afstöðu til í opinberum málum er hvort 

ákærði sé sekur eða sýkn saka.
1
 Á dómstólum hvílir skylda til að leysa úr þessu álitaefni og 

verður dómari að komast að því, eftir því sem honum er unnt, hverjar hinar raunverulegu 

staðreyndir málsins séu.
2
 Í opinberum málum er rík áhersla lögð á að málsatvik séu upplýst, 

eftir því sem kostur er.
3
  

Staðhæfing um tiltekna staðreynd í dómsmáli telst sönnuð þegar svo góð rök hafa 

verið leidd að henni að dómari hlýtur að líta svo á, eftir heilbrigðri skynsemi og mannlegri 

reynslu, að hún sé rétt. Sönnun leiðir því ekki til óyggjandi niðurstöðu sem verður ekki 

haggað, heldur getur staðreynd í dómsmáli verið talin sönnuð í dag, en ósönnuð á morgun, 

ef nýjar upplýsingar koma fram í málinu sem afsanna hana.
4
 Það má því segja að sönnun í 

lögfræðilegri merkingu sé ófullkomin.  

Þegar aðilar máls færa rök að staðhæfingum sínum geta þeir beitt mismunandi 

„sönnunaraðferðum“ og getur sönnun samkvæmt því verið ýmist bein eða óbein. Það 

nefnist „bein sönnun“ þegar færðar eru sönnur beinlínis á það sönnunaratriði, sem sanna 

þarf. Dæmi um beina sönnun er játning frá ákærða eða þegar vitni skýrir frá því að það hafi 

                                                 
1
 Andenæs. Norsk Straffeprosess I, bls. 177.  

2
 Eiríkur Tómasson. Sönnun og sönnunarbyrði, fyrri hluti, bls. 246. 

3
 Eiríkur Tómasson. Sitt er hvað, sönnunarbyrði og sönnunarmat, bls. 486.  

4
 Sönnun og sönnunarbyrði, fyrri hluti, bls. 246. 
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séð þann atburð sem ákærði er sakaður um.
5
 „Óbein sönnun“ lýtur hins vegar að annarri 

staðreynd en þeirri sem sanna þarf. Sé sú staðreynd sönnuð, er það talið fela í sér „líkur“
6
 

fyrir því að hin teljist jafnframt sönnuð.
7
 Einar Arnórsson skilgreindi óbeina sönnun á 

eftirfarandi hátt í riti sínu, Meðferð opinberra mála, frá 1919: 

„Óbeina sönnunin er hins vegar fólgin í því, að staðhöfn önnur en sú, sem sanna á, er 

sönnuð, og svo er aftur ályktað frá henni með meiri eða minni vissu til þeirra staðhafnar, 

er sanna á. Þegar sönnunin er óbein, þá verður ávalt einum lið fleira í sönnunarkeðjunni 

en þegar sönnun er bein.“
8
 

Það er dæmi um óbeina sönnun ef vitni skýrir frá því að annað vitni hafi nefnt það við sig 

að það hafi séð þann atburð sem ákærði er sakaður um. Í því tilviki hefur einn liður bæst í 

sönnunarkeðjuna.
9
  

 

2.2. Sönnunargögn  

2.2.1. Almennt um sönnunargögn 

Með hugtakinu „sönnunargögn“ er átt við þau gögn og þær upplýsingar sem lagðar eru 

fyrir dómara, til þess að hann geti tekið afstöðu til þess hverjar staðreyndir máls séu.
10

 

Sönnunargögn má flokka með ýmsum hætti eftir tegund. Í íslenskum rétti er algengt að 

flokka sönnunargögn í fjóra flokka: 1) framburð ákærða, 2) framburð vitna og brotaþola, 3) 

matsgerðir dómkvaddra matsmanna og framburð þeirra og loks 4) skjöl og önnur sýnileg 

sönnunargögn.
11

 Verður nú fjallað nánar um einstakar tegundir sönnunargagna. 

 

 

                                                 
5
 Norsk Straffeprosess I, bls. 185. Sitt er hvað, sönnunarbyrði og sönnunarmat, bls. 487-488. Stefán Már 

Stefánsson Um sönnun í sakamálum, bls. 8.  
6
 Í tengslum við þetta má benda á að hugtakið „líkur“ er ekki eingöngu notað í þessari merkingu, heldur getur 

það einnig falið í sér ófullnægjandi sönnun, t.d. þegar tekið er svo til orða að líkur séu á því að ákærði hafi 

gerst sekur um brot, en ekki hafi tekist að færa sönnur á það. Sjá Sönnun og sönnunarbyrði, fyrri hluti, bls. 

247. 
7
 Sönnun og sönnunarbyrði, fyrri hluti, bls. 247. 

8
 Einar Arnórsson. Meðferð opinberra mála, bls. 99.  

9
 Sitt er hvað, sönnunarbyrði og sönnunarmat, bls. 488. Um sönnun í sakamálum, bls. 8.  

10
 Von Eyben. Bevis, bls. 18-19. 

11
 Þessi flokkun kemur t.d. fram í 46. gr. oml. og í nýjum lögum um meðferð sakamála nr. 88/2008, kafla 

XVII-XX. 
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2.2.2. Framburður ákærða  

Framburður ákærða er mikilvægt sönnunargagn í opinberum málum.
12

 Samkvæmt lögum 

um meðferð opinberra mála er sakborningi skylt að sinna kvaðningu til yfirheyrslu, en 

honum er þó óskylt á öllum stigum opinbers máls að svara spurningum sem varða 

refsiverða hegðun sem honum er gefin að sök, sbr. 3. og 4. mgr. 32. gr. oml. Framburður 

ákærða hefur mesta þýðingu ef hann játar verknaðinn, þó svo að ekki sé alltaf öruggt að 

játningin sé sannleikanum samkvæm. En þó svo að ákærði játi ekki á sig verknaðinn getur 

framburður hans haft mikla þýðingu, bæði honum í hag og óhag.
13

  

 

2.2.3. Framburður vitna, þ.á m. brotaþola 

Það er meginregla í íslensku sakamálaréttarfari að öllum er skylt að koma fyrir dóm í 

opinberu máli og bera þar vitni, sbr. 49. gr. oml. Frá þessari meginreglu um vitnaskyldu eru 

þó nokkrar undantekningar í VIII. kafla oml. Í flestum málum þar sem ákærði hefur ekki 

játað brot, er framburður vitna mikilvægasta sönnunargagnið.
14

 Þrátt fyrir það kann 

sönnunargildi framburðar vitnis að vera minna, ef það hefur sjálft hagsmuna að gæta af 

niðurstöðu málsins, t.d. ef um er að ræða brotaþola eða vitni sem er náið ákærða.
15

 Í þessu 

sambandi er vert að benda á að í 1. mgr. 39. gr. nýju laganna um meðferð sakamála nr. 

88/2008, er hugtakið „brotaþoli“ skilgreint á svofelldan hátt: 

„Brotaþoli er sá maður sem kveðst hafa orðið fyrir misgerð af völdum afbrots. Enn 

fremur sá maður sem telur sig hafa orðið fyrir fjárhagslegu tjóni af refsiverðri háttsemi, 

enda hafi hún beinst að honum sjálfum, eða lögaðili sem sagður er hafa beðið slíkt tjón.“ 

 

2.2.4. Matsgerðir dómkvaddra matsmanna og framburður þeirra 

Í opinberum málum getur verið þörf á sérþekkingu af ýmsu tagi sem dómarinn hefur ekki 

yfir að ráða.
16

 Í 1. mgr. 63. gr. oml. er að finna heimild fyrir dómara til þess að dómkveðja 

kunnáttumenn til að framkvæma mats- eða skoðunargerðir í opinberu máli. Í 64. og 65. gr. 

laganna er kveðið á um nánari útfærslu á dómkvaðningu matsmanna og framkvæmd 

                                                 
12

 Smith o.fl. Straffeprocessen, bls. 575.  
13

 Norsk Straffeprosess I, bls. 187-188. 
14

 Sama heimild, bls. 194.  
15

 Gammeltoft-Hansen. Strafferetspleje I, bls. 72. 
16

 Norsk Straffeprosess I, bls. 246. 
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matsgerða. Tilgangur matsgerða er að fá skoðun eða álit utanaðkomandi sérfróðs manns 

eða manna á atriðum, sem ekki lúta beint að atvikum máls, enda þurfi sérfræðikunnáttu til 

að leggja mat á þau.
17

 Samkvæmt 3. mgr. 65. gr. oml. gilda lög um meðferð einkamála í 

héraði (hér eftir nefnd eml.) um mats- og skoðunargerðir, eftir því sem við getur átt. 

Samkvæmt 65. gr. eml. getur aðili máls krafist þess að sá, sem dómkvaddur hefur verið 

sem matsmaður í málinu, komi fyrir dóm til að gefa munnlega skýrslu. Tilgangur slíkrar 

skýrslugjafar er að matsmaður gefi skýringar á matsgerð sinni, staðfesti hana og svari 

spurningum um atriði sem tengjast henni.
18

 Samkvæmt 65. gr. eml. verður reglum laganna 

um skýrslugjöf vitna beitt í þessu sambandi, eftir því sem þær geta átt við. Verður að telja 

að hið sama gildi um skýrslugjöf matsmanna í opinberum málum.  

Í einkamálum gildir sú meginregla að vitni verða því aðeins leidd fyrir dóm að þau 

hafi sjálf skynjað það, sem þeim er ætlað að bera vitni um, sbr. 1. mgr. 51. gr. eml. Telja 

verður að hið sama eigi við í opinberum málum. Af þessu mætti leiða að óheimilt sé að 

leiða svokölluð „sérfræðivitni“, heldur verði að dómkveðja matsmenn, vilji aðilar færa 

sönnur á sérfræðileg atriði.  

Lengi framan af var mjög á reiki hver réttarstaðan væri varðandi möguleikann á því að 

leiða sérfræðinga fyrir dóm sem vitni í opinberum málum og gætti innbyrðis ósamræmis í 

niðurstöðum Hæstaréttar um þetta atriði, sbr. t.d. H 1995:1043 og H 1997:2174. Með 

dóminum H 1999:2452 lagði Hæstiréttur hins vegar línurnar í þessum efnum, en af þeim 

dómi má leiða að sérfræðingar verði ekki kvaddir fyrir dóm til að gefa skýrslu sem vitni í 

opinberu máli, nema þeir hafi annaðhvort verið dómkvaddir sem mats- og skoðunarmenn í 

málinu eða að um sé að ræða sérfræðinga sem hafi framkvæmt sérfræðirannsókn á 

rannsóknarstigi að beiðni lögreglu eða ákæruvalds, sbr. 1. mgr. 70. gr. oml. Í þessu máli var 

álits sérfræðings aflað eftir að rannsókn málsins var lokið og ákæra gefin út. 

Sérfræðingurinn framkvæmdi því hvorki sérfræðilega rannsókn að beiðni sóknaraðila á 

rannsóknarstigi, né var hann dómkvaddur sem matsmaður í málinu. Í ljósi þessa var því 

hafnað að umræddur sérfræðingur yrði leiddur fyrir dóm sem vitni í málinu. 

 

 

                                                 
17

 Markús Sigurbjörnsson. Einkamálaréttarfar, bls. 228-229. 
18

 Sama heimild, bls. 228. 
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2.2.5. Skjöl og önnur sýnileg sönnunargögn  

Með skjölum í þeirri merkingu sem hér um ræðir er átt við tvenns konar tegundir af 

skjölum. Annars vegar er átt við skjöl, sem ekki hafa orðið til vegna reksturs viðkomandi 

máls, eins og t.d. ærumeiðandi blaðagrein, falsaður tékki og dagbók ákærða eða brotaþola. 

Hins vegar getur verið um að ræða skjöl sem hafa orðið til vegna reksturs viðkomandi 

máls, eins og t.d. þegar framburður ákærða, vitnis, brotaþola eða sérfræðings hefur verið 

færður skriflega inn í lögregluskýrslu eða skriflega skýrslu sérfræðings.
19

  

Sýnileg sönnunargögn eru hlutir sem á einn eða annan hátt geta veitt upplýsingar um 

málið.
20

 Sem dæmi um sýnileg sönnunargögn má nefna morðvopn, fingraför og myndbönd. 

Rannsókn á líkama manna getur einnig fallið undir þennan flokk sönnunargagna, t.d. þegar 

þolandi líkamsárásar eða kynferðisbrots er skoðaður til þess að meta líkamlega áverka, eða 

þegar rannsókn er framkvæmd á sakborningi til þess að leita eftir áverkum eða öðrum 

sönnunargögnum. Sálfræðileg rannsókn og geðrannsókn á brotaþola eða sakborningi getur 

líka fallið hér undir. Oft krefst rannsóknin slíkrar sérþekkingar, að hún verður aðeins 

framkvæmd af sérfræðingi, sem leggur svo niðurstöðurnar fyrir dómara.
21

  

 

2.3. Sönnunarfærsla 

2.3.1. Almennt um sönnunarfærslu  

Sönnunarfærsla nefnist það þegar aðilar dómsmáls leitast við að upplýsa dómara um það 

hver séu hin raunverulegu atvik máls með því að reyna að sanna eða afsanna staðhæfingar 

um staðreyndir.
22

 Í réttarfari er gert ráð fyrir því að dómarar þekki lögin og geti sjálfir 

kynnt sér þau og beitt þeim. Efni og beiting þeirra réttarreglna sem koma við sögu í hverju 

máli fellur því ekki undir sönnunarfærslu málsins, heldur tilheyrir málflutningi.
23

 

Sönnunarfærsla í opinberum málum mótast að miklu leyti af sannleiksreglunni, þ.e. 

reglunni um að leiða skuli hið sanna í ljós í máli. Lögð er á það megináhersla að hið sanna 

og rétta komi í ljós í hverju máli, þar sem það brýtur freklega í bága við réttarvitund 

almennings ef saklaus maður er dæmdur til þess að þola refsingu. Jafnframt er stefnt að því 

                                                 
19

 Norsk Straffeprosess I, bls. 181 og 261-262. 
20

 Gammeltoft-Hansen og Koktvedgaard. Strafferetspleje I, bls. 42. 
21

 Norsk Straffeprosess I, bls. 180-181 og 253. 
22

 Sönnun og sönnunarbyrði, fyrri hluti, bls. 247. 
23

 Gammeltoft-Hansen. Strafferetspleje I, bls. 64. Norsk Straffeprosess I, bls. 184. 
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að þeir, sem sekir eru, verði beittir lögmæltum viðurlögum.
24

 Sannleiksreglan felur í fyrsta 

lagi í sér að dómari getur hvenær sem er gripið inn í sönnunarfærsluna og ákveðið að 

frekari sönnunargagna skuli aflað, óháð vilja aðila málsins.
25

 Samkvæmt lögum um 

meðferð opinberra mála getur dómari beint því til ákæruvalds að leiða tiltekin vitni eða afla 

ákveðinna gagna, sbr. 3. mgr. 128. gr. og 131. gr., sbr. og 2. mgr. 156. gr. oml., hann getur 

spurt ákærða og vitni um hvaðeina, sem málið varðar, sbr. t.d. 2. mgr. 59. gr., 2. mgr. 122. 

gr. og 3. mgr. 129. gr. oml., auk þess sem hann getur af sjálfsdáðum dómkvatt 

kunnáttumenn til að framkvæma mats- og skoðunargerðir, sbr. 1. mgr. 63. gr. oml. Í öðru 

lagi felur reglan í sér að dómari er óbundinn af kröfum og yfirlýsingum aðila í tengslum við 

sönnunarfærslu í málinu. Í því felst m.a. að játi ákærði þá háttsemi, sem honum er gefin að 

sök, ber dómara að líta framhjá játningunni ef hann telur hana ekki sannleikanum 

samkvæma, sbr. t.d. 125. gr. oml.
26

  

Þá má einnig geta 156. gr. oml., en samkvæmt 2. málslið 1. mgr. ákvæðisins getur 

Hæstiréttur ómerkt héraðsdóm ef verulegir gallar hafa verið á meðferð máls í héraði. Undir 

þetta ákvæði getur væntanlega fallið að sönnunarfærslu ákæruvaldsins sé ábótavant. 

Samkvæmt 2. mgr. 156. gr. getur Hæstiréttur þó, ef málatilbúnaði er áfátt, án þess að 

nauðsynlegt þyki að ómerkja héraðsdóm, lagt fyrir aðila að afla gagna um tiltekin atriði eða 

grípa til annarra aðferða til að ráða bót þar á. 

Samkvæmt framangreindu ber dómari ákveðnar skyldur við upplýsingaöflun í 

opinberu máli, enda ber honum að sjá til þess að málið verði upplýst. Dómari stendur þó 

ekki sjálfur fyrir öflun gagna, heldur er sönnunarfærslan sem slík í höndum aðila máls, sbr. 

2. og 3. mgr. 128. gr. oml.
27

 Það eru ákæruvaldið annars vegar og ákærði og verjandi hans 

hins vegar sem sjá um að leggja sönnunargögn fyrir dóminn.
28

 Þar sem sönnunarbyrði í 

opinberum málum hvílir á ákæruvaldinu, sbr. kafla 2.5., kemur það þó fyrst og fremst í hlut 

þess að afla og færa fram sönnunargögn í máli.
29

  

 

 

                                                 
24

 Eiríkur Tómasson. Meginreglur opinbers réttarfars, bls. 12. 
25

 Gammeltoft-Hansen. Strafferetspleje I, bls. 67-68. 
26

 Meginreglur opinbers réttarfars, bls. 12-13.  
27

 Um sönnun í sakamálum, bls. 10. 
28

 Norsk Straffeprosess I, bls. 187. 
29

 Sitt er hvað, sönnunarbyrði og sönnunarmat, bls. 487. 
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2.3.2. Frjáls sönnunarfærsla 

Áður fyrr var sönnun formbundin og voru sönnunaraðferðum og sönnunargögnum þröngar 

skorður settar, bæði í Grágás og í Jónsbók. Ekki var lögð á það megináhersla að leiða hið 

sanna í ljós í máli, heldur gekk sönnunarfærslan út á að framkvæma þær athafnir og færa 

fram þau gögn sem lög mæltu fyrir. Full sönnun taldist vera fengin fyrir tilteknu atviki ef 

atvikið var sannað með lögmæltum hætti. Í dag gildir hins vegar sú meginregla samkvæmt 

íslenskum réttarfarslögum að heimilt er að sanna hvert málsatvik með þeirri aðferð og þeim 

gögnum, sem sakarefni varða og líkleg eru til þess að hafa áhrif á sönnunarmat dómara.
30

 

Aðilar geta því að jafnaði lagt fram í dómsmáli öll þau gögn sem þeir kjósa. Þessi 

meginregla nefnist „reglan um frjálsa sönnunarfærslu“.
31

  

Samkvæmt lögum um meðferð opinberra mála gilda nokkrar undanþágur frá 

meginreglunni um frjálsa sönnunarfærslu. Í fyrsta lagi má nefna að sumar upplýsingar 

verða ekki færðar fram þar sem þær myndu stríða gegn hagsmunum sem löggjafinn hefur 

metið mikilvægari en hagsmunirnir af því að mál skýrist. Dæmi um þetta er að sá sem er 

bundinn þagnarskyldu verður ekki krafinn vitnisburðar samkvæmt ákvæðum 54. og 55. gr. 

oml., nema að fullnægðum þeim skilyrðum sem þar koma fram. Í öðru lagi má ekki leggja 

fram utanréttarvottorð þess sem skylt er að koma fyrir dóm sem vitni, nema sérstaklega 

standi á, sbr. 3. mgr. 59. gr. oml. Í þriðja lagi getur dómari meinað aðilum málsins að 

leggja fram gögn í máli eða leiða vitni ef sú sönnunarfærsla er sýnilega þarflaus til 

upplýsingar málsins, sbr. 4. mgr. 128. gr. oml. Í þessu sambandi má benda á dóminn H 

1999:2452, en samkvæmt honum er vitnaleiðsla í opinberu máli heimil að því marki, sem 

hún er til þess fallin að leiða málsatvik í ljós, og telst skýrsla manns, sem ekki getur borið 

af eigin raun um atvik máls, því almennt þarflaus.
32

  

 

2.3.3. Milliliðalaus sönnunarfærsla 

2.3.3.1. Almennt um meginregluna um milliliðalausa sönnunarfærslu 

Það er meginregla í opinberu réttarfari að sönnunarfærslan sé milliliðalaus og hefur sú 

                                                 
30

 Sönnun og sönnunarbyrði, fyrri hluti, bls. 249. 
31

 Um sönnun í sakamálum, bls. 9. 
32

 Bogi Nilsson. Um sönnunargögn og sönnunarfærslu í sakamálum, bls. 344. Um sönnun í sakamálum, bls. 

10-11. 
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meginregla verið talin einn helsti kjarninn í nútíma réttarfari.
33

 Í reglunni felst að öll 

sönnunargögn í máli skulu færð fram fyrir þann dómara sem dæmir í málinu, við sjálfa 

meðferð málsins. Sá dómari tekur skýrslur af ákærða og vitnum, auk þess sem hann verður 

sjálfur að kynna sér skjöl og önnur sýnileg sönnunargögn sem fram hafa verið færð í 

málinu, og ganga sjálfur á vettvang telji hann þess þörf.
34

 

Rökin að baki reglunni um milliliðalausa sönnunarfærslu eru þau að ef dómari kynnist 

af eigin raun framlögðum sönnunargögnum í máli aukast líkurnar á að dómurinn byggist á 

efnislega réttum forsendum og að hið sanna verði leitt í ljós. Dómari sem kynnist 

sönnunargögnunum af eigin raun er án efa í betri stöðu en ella til að meta samhengi þeirra 

og þýðingu. Þannig er talið að dómari, sem hlýðir sjálfur á munnlegan framburð ákærða og 

vitna, og sér viðbrögð þeirra og svipbrigði við skýrslutökuna, geti betur gert sér grein fyrir 

efni framburðanna og þar með trúverðugleika ákærða og vitna, en sá dómari sem byggir á 

skriflegum gögnum um efni framburðanna. Auk þess getur sá dómari sem hlýðir á 

skýrslutöku af ákærða og vitnum beint spurningum til þeirra og krafið skýringa ef þörf 

þykir. Styrkleiki milliliðalausrar sönnunarfærslu felst að miklu leyti í því að dómstóllinn 

verður miðpunktur sönnunarfærslunnar og fær dómari með því móti góða yfirsýn yfir 

sönnunargögn málsins.
35

  

Í 1. mgr. 48. gr. oml. er mælt fyrir um meginregluna um milliliðalausa sönnunarfærslu, 

en þar segir að dómur skuli reistur á sönnunargögnum sem færð eru fram við meðferð máls 

fyrir dómi. Í athugasemdum við frumvarp til laga um meðferð opinberra mála er þetta 

ákvæði skýrt svo að eigi beri að leggja til grundvallar utanréttarvottorð eða skýrslur vitna 

og annarra fyrir lögreglu. Jafnframt er um þetta vísað í 3. mgr. 59. gr. oml. en samkvæmt 

því ákvæði má dómari almennt ekki veita viðtöku utanréttarvottorðum þess, sem skylt er að 

koma fyrir dóm sem vitni, nema sérstaklega standi á.
36

 

Þrátt fyrir mikilvægi meginreglunnar um milliliðalausa sönnunarfærslu er viðurkennt 

að gera þurfi undantekningar frá henni í ákveðnum tilvikum, m.a. þegar milliliðalaus 

sönnunarfærsla er sérstökum erfiðleikum bundin eða beinlínis óþörf.
37

 Í 2. mgr. 48. gr. oml. 

er dómara veitt heimild til að meta sem sönnunargögn skýrslur sem ákærði, brotaþoli eða 

                                                 
33

 Gammeltoft-Hansen og Koktvedgaard. Strafferetspleje I, bls. 34. 
34

 Meginreglur opinbers réttarfars, bls. 23-24. Um sönnunargögn og sönnunarfærslu í sakamálum, bls. 349.  
35

 Meginreglur opinbers réttarfars, bls. 24. Um sönnun í sakamálum, bls. 19-20. 
36

 Alþingistíðindi 1989-90, A-deild, bls. 3875. 
37

 Gammeltoft-Hansen. Strafferetspleje I, bls. 76. 
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vitni hafa gefið fyrir dómi áður en mál var höfðað, en samkvæmt 74. gr. a. fer skýrslutaka 

fram fyrir dómi meðan á rannsókn stendur í ákveðnum tilvikum. Einungis er þó heimilt að 

meta þessar skýrslur sem sönnunargögn í undantekningatilvikum og ber dómara, ef unnt er, 

að kalla skýrslugjafa aftur fyrir dóm við málsmeðferð, ef annar hvor málsaðila krefst þess 

eða dómari telur annars ástæðu til. Í lokamálslið 2. mgr. 48. gr. er þó tekið fram að sé um 

að ræða brot á kynferðisbrotakafla almennra hegningarlaga og brotaþoli hefur ekki náð 18 

ára aldri skuli hann ekki koma fyrir dóm að nýju nema dómari telji sérstaka ástæðu til. 

Samkvæmt 3. mgr. 48. gr. oml. metur dómari hvort skýrsla, sem vitni hefur gefið hjá 

lögreglu eða öðrum rannsóknaraðila, hafi sönnunargildi og þá hvert gildi hennar sé. Í 

ákvæðinu kemur fram að það er skilyrði fyrir því að skýrsla sem þessi geti haft 

sönnunargildi að sá, sem hana hefur gefið, eigi þess ekki kost að koma fyrir dóm við 

meðferð málsins. Í athugasemdum við frumvarp til laga um meðferð opinberra mála er 

nefnt sem dæmi að vitni sé látið eða þess annars enginn kostur að ná til vitnis.
38

 Sama á 

væntanlega við ef vitni er alvarlega sjúkt, ef ekki er vitað hvar vitni er niður komið eða ef 

mikil vandkvæði eru á að vitni komi fyrir dóm.
39

 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur skýrt ákvæði 1. mgr. 6. gr. MSE um réttláta 

málsmeðferð á þann hátt að í ákvæðinu felist fyrirmæli um milliliðalausa sönnunarfærslu. 

Sem dæmi um það má t.d. benda á eftirfarandi ummæli dómstólsins í máli Barberá o.fl. 

gegn Spáni: 

„Dómstóllinn ályktar, á sama hátt og nefndin, að öll sönnunargögn verði að jafnaði að 

vera lögð fyrir dóm í opnu þinghaldi, að ákærðu viðstöddum, svo að þeir eigi þess kost að 

tjá sig um þau og andmæla þeim.“
40

 

Eftirlitsstofnanir Mannréttindasáttmála Evrópu hafa ennfremur litið svo á að reglan um 

milliliðalausa sönnunarfærslu verði leidd af d-lið 3. mgr. 6. gr. sáttmálans þar sem 

sakborningi er tryggður réttur til þess að spyrja eða láta spyrja eigin vitni og vitni sem leidd 

eru gegn honum. Það ákvæði tekur hins vegar aðeins til vitnisburðar, en ekki annarra 

sönnunargagna, þar á meðal framburðar sakbornings sjálfs.
41

 Í 1. mgr. 70. gr. stjskr. er 

                                                 
38

 Alþingistíðindi 1989-90, A-deild, bls. 3875. 
39

 Meginreglur opinbers réttarfars, bls. 25. Svala Ólafsdóttir. Handbók um meðferð opinberra mála, bls. 253.  
40

 Dómur 6. desember 1988, A 146, gr. 78. 
41

 Eiríkur Tómasson. Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 87. 
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kveðið á um rétt til réttlátrar málsmeðferðar á sama hátt og í 1. mgr. 6. gr. MSE og gilda 

því sömu sjónarmið við skýringu beggja ákvæðanna.
42

 

 

2.3.3.2. Lögregluskýrslur sem sönnunargögn 

Sérstakt álitaefni í tengslum við milliliðalausa sönnunarfærslu er það hvort, og þá í hvaða 

tilvikum, taka megi tillit til skýrslna, sem ákærði eða vitni hafa gefið hjá lögreglu, þegar 

tekin er afstaða til sektar eða sýknu ákærða í opinberu máli.
43

 Tengt þessu er hvort heimilt 

sé yfirhöfuð að leggja slíkar skýrslur fram í opinberu máli, í því skyni að upplýsa dómara 

um málsatvik. Með dóminum H 1992:1639 staðfesti Hæstiréttur að slíkt sé heimilt og þá 

hefur Mannréttindadómstóllinn einnig lagt blessun sína yfir þá framkvæmd, sbr. t.d. mál 

Unterpertinger gegn Austurríki
44

. 

Eins og áður hefur komið fram er meginreglan sú að dómur verður fyrst og fremst 

reistur á sönnunargögnum sem færð eru fram fyrir dómi, sbr. 1. mgr. 48. gr. Nærtækt er að 

túlka þetta ákvæði á þann veg að skýrslur vitna og sakborninga hjá lögreglu megi ekki 

leggja til grundvallar án frekari yfirheyrslna fyrir dómi.
45

 Í samræmi við þetta er kveðið svo 

á um í 3. mgr. 59. gr. og 2. mgr. 122. gr. oml. að spyrja skuli skýrslugjafa sjálfstætt um 

sakargiftir og málsatvik við aðalmeðferð máls, óháð fyrri framburði hans hjá lögreglu.
46

 

Staðfesti ákærði eða vitni framburð gefinn á rannsóknarstigi, er sá framburður orðinn hluti 

framburðar fyrir dóminum.
47

 Einungis ef misræmi verður milli framburðar fyrir dómi og 

hjá lögreglu eða ef skýrslugjafi ber fyrir sig minnisleysi er heimilt að kynna honum 

framburð hans í lögregluskýrslu, til skýringar eða leiðréttingar skýrslu hans fyrir dómi. 

Mannréttindanefnd Evrópu hefur látið í ljós það álit sitt að þessi aðferð brjóti ekki í bága 

við d-lið 3. mgr., sbr. 1. mgr. 6. gr. MSE.
48

  

Samkvæmt lögum um meðferð opinberra mála geta skýrslur vitna hjá lögreglu aðeins 

haft sönnunargildi í opinberu máli í undantekningatilvikum, þ.e. ef ekki er kostur á að fá 

vitni fyrir dóm til að gefa skýrslu, sbr. 3. mgr. 48. gr. og lokamálslið 3. mgr. 59. gr. oml.
49

 

                                                 
42

 Sama heimild, bls. 69-70. 
43

 Sama heimild, bls. 216. 
44

 Dómur 24. nóvember 1986, A 110, gr. 31. 
45

 Ingibjörg Benediktsdóttir. Hvaða tilgangi þjóna lögregluskýrslur í dómsmáli?, bls. 24. 
46

 Meginreglur opinbers réttarfars, bls. 28.  
47

 Hvaða tilgangi þjóna lögregluskýrslur í dómsmáli?, bls. 26-27. 
48

 Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 241. 
49

 Meginreglur opinbers réttarfars, bls. 26. 
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Hæstiréttur hefur alloft hafnað því að leggja framburð ákærða eða vitna, sem koma fram í 

lögregluskýrslum, til grundvallar við úrlausn máls, sbr. t.d. H 1995:3238, H 2000:2996 og 

H 2001:598. Af framangreindum dómum leiðir að sakfelling verður ekki byggð á 

lögregluskýrslu einni og sér, þar sem ákærði hefur játað sök, ef hann hefur dregið 

játninguna til baka fyrir dómi. Af ofangreindum dómum má einnig ráða að í slíkum 

tilvikum hefur það þýðingu ef sá lögreglumaður, sem skýrsluna tók, staðfestir fyrir dómi að 

ákærði hafi játað, þó að sá framburður ráði ekki úrslitum, einn og sér. 

Mannréttindadómstóllinn hefur lagt endursögn lögreglumanns af frásögn ákærða að jöfnu 

við skýrslu vitnis hjá lögreglu, sbr. t.d. mál Delta gegn Frakklandi
50

 og Asch gegn 

Austurríki
51

, og getur hún því ekki leitt til sakfellingar ákærða, ein og sér, heldur aðeins 

verið til fyllingar öðru í málinu.
52

  

Þrátt fyrir að Hæstiréttur hafi ítrekað hafnað því að leggja framburð úr 

lögregluskýrslum til grundvallar sakfellingu ákærða, hefur í nokkrum dómum verið vitnað 

til slíks framburðar til stuðnings sakfellingu, sbr. t.d. H 1996:674, H 1997:3450 og H 

2005:2171. Í þessum dómum voru lögregluskýrslurnar þó einungis til stuðnings öðrum 

sönnunargögnum í málinu. 

Þess ber að lokum að geta hér að þó svo að sakfelling verði ekki byggð á 

lögregluskýrslu einni og sér, þar sem ákærði hefur játað sök, ef hann hefur dregið 

játninguna til baka fyrir dómi, getur breyttur framburður ákærða gert það að verkum að 

dómari telji hann ótrúverðugan.
53

 Þannig eru dæmi um að Hæstiréttur hafi byggt sönnun 

m.a. á framburði í lögregluskýrslu þótt hann fari í bága við framburð fyrir dómi, og á þetta 

einkum við þegar metið er hvort afturköllun játningar í lögregluskýrslu er trúverðug eða 

ekki.
54

 Í þeim tilvikum er þó einungis um sönnunarmat dómarans að ræða, þ.e. mat hans á 

trúverðugleika ákærða, en ekki það að framburður ákærða í lögregluskýrslu hafi sjálfstætt 

sönnunargildi.  

Töluvert hefur reynt á það fyrir Mannréttindadómstólnum hvort leggja megi framburð 

vitna, sem kemur fram í lögregluskýrslu, til grundvallar sakfellingu ákærða. Af ummælum 

                                                 
50

 Dómur 19. desember 1990, A 191-A. 
51

 Dómur 26. apríl 1991, A 203. 
52

 Eiríkur Tómasson. „Allt orkar tvímælis, þá er gjört er“, bls. 609-610. Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 

242.   
53

 Sitt er hvað, sönnunarbyrði og sönnunarmat, bls. 487. 
54

 Um sönnun í sakamálum, bls. 21. 
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dómstólsins í máli Saïdi gegn Frakklandi
55

 má ráða að meginreglan er sú samkvæmt 1. 

mgr., sbr. d-lið 3. mgr. 6. gr. MSE að vitni eiga að koma fyrir dóm og bera um það sem þau 

sjálf hafa upplifað, að viðstöddum ákærða og verjanda. Þótt sakfelling styðjist við framburð 

vitnis hjá lögreglu, brýtur það eitt og sér þó ekki í bága við ofangreind ákvæði, sé það 

skilyrði uppfyllt að ákærða eða verjanda hans hafi gefist kostur á að spyrja vitnið og 

andmæla framburði þess.
56

 

Hafi verið byggt á framburði vitnis hjá lögreglu, án þess að ákærði eða verjandi hafi 

átt þess kost að spyrja vitnið, hefur Mannréttindadómstóllinn þó ekki fortakslaust litið svo á 

að um brot sé að ræða, enda hafi sakfelling ákærða stuðst við önnur sönnunargögn en 

vitnisburðinn einan, sbr. t.d. mál Asch gegn Austurríki
57

.
58

 Sé hins vegar um það að ræða að 

framburður vitnis hjá lögreglu sé eina sönnunargagnið eða hafi haft afgerandi þýðingu fyrir 

málsúrslit, hefur dómstóllinn talið að um brot á ofangreindum ákvæðum sé að ræða, sbr. 

t.d. mál Unterpertinger gegn Austurríki
59

 og Delta gegn Frakklandi
60

.
61

 

Samkvæmt framansögðu leggur Mannréttindasáttmálinn bann við því að maður verði 

dæmdur sekur á grundvelli framburðar vitnis hjá lögreglu, eins og sér, hafi honum ekki 

gefist kostur á að gæta þar réttar síns til andmæla og til að spyrja vitnið.
62

 

 

2.3.3.3. Endurskoðun Hæstaréttar á sönnunargildi munnlegs framburðar 

Með lögum nr. 37/1994 var lögum um meðferð opinberra mála breytt og mælt svo fyrir í 4. 

mgr. 159. gr. að Hæstiréttur geti ekki endurmetið niðurstöðu héraðsdómara um 

sönnunargildi munnlegs framburðar, nema ákærði eða vitni hafi gefið skýrslu þar fyrir 

dómi. Fram að gildistöku breytingarlaganna tók Hæstiréttur fyrirvaralaust til 

endurskoðunar mat héraðsdómara á sönnunargildi munnlegs framburðar. Þrátt fyrir 

framangreinda lagabreytingu hefur ekki tíðkast að ákærði og vitni komi fyrir Hæstarétt til 

skýrslugjafar, þó að rétturinn geti samkvæmt 3. mgr. 157. oml. ákveðið að munnleg 

sönnunarfærsla fari þar fram. Frá þessu eru þó ein undantekning, sbr. H 2002:717, þar sem 

                                                 
55

 Dómur 20. september 1993, A 261-C, gr. 43.   
56

 Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 228-230. 
57

 Dómur 26. apríl 1991, A 203. 
58

 Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 219-220 og 230.  
59

 Dómur 24. nóvember 1986, A 110. 
60

 Dómur 19. desember 1990, A 191-A. 
61

 Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 216-217 og 230.  
62

 Sama heimild, bls. 230. 
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Hæstiréttur kallaði ákærða fyrir dóm til skýrslugjafar. Telji Hæstiréttur líkur á því að 

niðurstaða héraðsdómara um sönnunargildi munnlegs framburðar kunni að vera röng, hefur 

rétturinn einnig þann kost að ómerkja héraðsdóm og vísa málinu heim í hérað, sbr. 5. mgr. 

159. gr. oml.
63

 

Í athugasemdum við frumvarp til laga nr. 37/1994 er orðalagið „sönnunargildi 

munnlegs framburðar“ í 4. mgr. 159. gr. oml. lagt að jöfnu við „trúverðugleika munnlegs 

framburðar“.
64

 Með stoð í þessum athugasemdum hefur Hæstiréttur skýrt ákvæðið á þann 

veg að í því felist að Hæstiréttur geti ekki endurmetið trúverðugleika ákærða eða vitna sem 

gefið hafa skýrslu fyrir héraðsdómi. Hins vegar sé dómurum Hæstaréttar heimilt að leggja 

aðra merkingu í skýrslu vitnis en héraðsdómari, hafi héraðsdómur metið vitnisburðinn 

trúverðugan. Á þessum grundvelli hefur Hæstiréttur endurskoðað sönnunarmat héraðsdóms 

og snúið við niðurstöðu hans um sekt eða sýknu ákærða sem reist er á hinum munnlega 

vitnisburði. Þess ber þó að geta að þessi skýringarkostur hefur verið gagnrýndur, m.a. í ljósi 

meginreglunnar um milliliðalausa sönnunarfærslu.
65

 

Ef litið er til ofangreindra ákvæða er óhætt að fullyrða að reglan um milliliðalausa 

sönnunarfærslu er virt í lögum um meðferð opinberra mála, hvað varðar sönnunarfærslu á 

æðra dómstigi. Þrátt fyrir það hefur Hæstiréttur, samkvæmt áðurnefndri þrengjandi 

lögskýringu á orðalagi 4. mgr. 159. gr. oml., í nokkrum tilvikum snúið við niðurstöðu 

héraðsdóms, með skírskotun til munnlegs framburðar ákærða eða vitna fyrir héraðsdómi, 

sbr. t.d. H 1998:2060 og H 1999:3870.
66

 Í H 1998:2060 (Vegas málið svokallaða) var annar 

af tveimur ákærðu, SE, sakfelldur bæði í héraði og Hæstarétti. Hinn ákærði, SA, var hins 

vegar sýknaður í héraði en Hæstiréttur snéri þeirri niðurstöðu við og sakfelldi SA. Byggðist 

sú niðurstaða á framburði eins vitnis sem hafði nokkurn stuðning af framburði annars vitnis 

og „fyrstu frásögn manna á staðnum“, en með því var átt við endursögn í skýrslu 

lögreglumanna á frásögn sjónarvotta af því sem gerst hafði. Einn dómari Hæstaréttar 

skilaði sératkvæði og vildi staðfesta niðurstöðu héraðsdóms um sýknu að því er varðaði 

SA.
67

 Í þessu máli sakfelldi Hæstiréttur því annan ákærða, þvert ofan í sýknu héraðsdóms, 

                                                 
63

 Sama heimild, bls. 233-234. 
64

 Alþingistíðindi 1993-94, A-deild, bls. 1216-1217. 
65

 „Allt orkar tvímælis, þá er gjört er“, bls. 616-617. Eiríkur Tómasson. Endurskoðun á sönnunarmati í 

sakamálum, bls. 90-91. 
66

 Meginreglur opinbers réttarfars, bls. 24. Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 234. 
67

 Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 234-235.  
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án þess að ákærði eða vitni hefðu gefið skýrslu fyrir réttinum. 

Ákvæði 6. gr. MSE hefur verið skýrt á þann hátt að krafan til réttlátrar málsmeðferðar, 

eigi ekki einungis við meðferð máls á fyrsta dómstigi, heldur einnig við málsmeðferð á 

áfrýjunarstigi.
68

 Reynt hefur á það álitaefni fyrir Mannréttindadómstólnum hvort og þá í 

hvaða tilvikum taka megi tillit til skýrslna, sem ákærði og vitni hafa gefið fyrir undirrétti, 

þegar mál er dæmt af æðra dómstól.
69

 Í málum Ekbatani gegn Svíþjóð og Botten gegn 

Noregi, taldi dómstóllinn að brotið hefði verið gegn 1. mgr. 6. gr. MSE þar sem ákærðu 

hefðu verið fundnir sekir af æðra dómstóli án þess að þeir hefðu gefið skýrslu fyrir 

dómstólnum í eigin persónu.
70

  

Að lokum er vert að fjalla um mál Sigurþórs Arnþórssonar gegn Íslandi en það var 

framhald af Vegas málinu (H 1998:2060) sem reifað var hér að framan. Eins og áður hefur 

komið fram sakfelldi Hæstiréttur annan ákærða, SA, í því máli þvert ofan í sýknu 

héraðsdóms, án þess að munnlegar skýrslur væru teknar af ákærða eða vitnum fyrir 

Hæstarétti. Mannréttindadómstóllinn tók fram að það ráðist af atvikum hverju sinni hvort 

sú staðreynd, að ekki hafi verið tekin skýrsla af ákærða eða vitnum fyrir áfrýjunardómstóli, 

feli í sér brot á 1. mgr. 6. gr. MSE. Eins og málsatvikum var háttað taldi dómstóllinn þó að 

um brot á 1. mgr. 6. gr. hefði verið að ræða. Var vísað til þess að mikið hefði verið í húfi 

fyrir kæranda, framburðir hefðu verið óljósir og mótsagnakenndir og úrlausnarefni 

vandasamt, enda hefði úrlausn Hæstaréttar um sök kæranda fyrst og fremst lotið að því að 

skera úr ágreiningi um málsatvik. Ekki var talið skipta neinu meginmáli að endurrit af 

skriflegum skýrslum hefðu legið fyrir í Hæstarétti.
71

 

Þótt ofangreindar niðurstöður taki mið af aðstæðum í viðkomandi málum, er nærtækt 

að telja að Mannréttindadómstóllinn líti á það sem meginreglu, að tekin skuli munnleg 

skýrsla af ákærða, og eftir atvikum lykilvitnum, fyrir áfrýjunardómstóli, hyggist 

dómstóllinn sakfella ákærða og ákvarða honum viðurlög og byggja á framburði fyrir 

undirrétti. Þetta á sérstaklega við ef dómstóllinn ákveður að sakfella ákærða þvert ofan í 

sýknudóm undirréttar. Líklegt er þó að framangreint eigi einungis við ef fyrrgreind 

sönnunargögn eru aðalsönnunargögn máls. Væntanlega er meginhugsunin að baki 

                                                 
68

 Endurskoðun á sönnunarmati í sakamálum, bls. 89. 
69

 Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 87-88. 
70

 Dómar 20. maí 1988, A 134, gr. 31-33 og 19. febrúar 1996, Rep. 1996-I, Vol. 2, gr. 48-53. 
71

 Dómur 15. júlí 2003, mál nr. 44671/98, gr. 29-38. 
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ofangreindum dómum sú að endurrit af skriflegum skýrslum geti aldrei veitt sama 

réttaröryggi og skýrslutakan sjálf, einkum þegar meta þarf áreiðanleika og trúverðugleika 

munnlegs framburðar.
72

 

Líklegt verður að telja að eftir dóm Mannréttindadómstólsins í máli Sigurþórs 

Arnþórssonar gegn Íslandi
73

 muni Hæstiréttur fara varlega í það að sakfella ákærða, þvert 

ofan í sýknu héraðsdóms, á grundvelli munnlegs framburðar í héraði, nema ákærði og vitni 

hafi gefið skýrslu fyrir réttinum. Eins og að framan greinir hefur Hæstiréttur, eftir þessa 

niðurstöðu Mannréttindadómstólsins, í eitt skipti notfært sér heimildina í 3. mgr. 157. gr. 

oml. til að taka skýrslu af ákærða fyrir réttinum. Í H 2000:3019, þar sem ákærði hafði verið 

sýknaður í héraði, ómerkti Hæstiréttur dóminn og vísaði málinu heim í hérað. Í H 2002:717 

var ákærði sýknaður að nýju í héraði, en sakfelldur í Hæstarétti, eftir að skýrsla hafði verið 

tekin af honum þar fyrir dómi. 

Þrátt fyrir framangreint telur Hæstiréttur að hann verði að meta hvort ákæruvaldinu 

hafi í heild tekist að færa fram nægilega sönnun um sök ákærða. Í þessu felst að Hæstiréttur 

telur sig geta endurmetið sönnunargildi munnlegs framburðar fyrir héraðsdómi þótt ákærði 

og vitni hafi ekki gefið skýrslu fyrir réttinum, ef það horfir til hagsbóta fyrir ákærða, sbr. 

t.d. orðalag dómsins í máli H 2005:551: 

„Þótt framburður stúlkunnar sé út af fyrir sig trúverðugur, verður hins vegar ekki fallist á 

það með héraðsdómi að fram sé komin sönnun, sem ekki verði vefengd með 

skynsamlegum rökum, fyrir því að ákærði hafi haft samræði við stúlkuna eða haft við 

hana önnur kynferðismök, sem falli undir 1. mgr. 202. gr. almennra hegningarlaga, eins 

og hún er nú orðuð, sbr. 4. gr. laga nr. 40/2003. Um að svo hafi verið nýtur ekki annarra 

gagna en frásagnar hennar einnar.“
74

 

 

2.4. Sönnunarmat 

Að lokinni sönnunarfærslu verður dómari að vega það og meta, á grundvelli þeirra gagna 

sem liggja fyrir í málinu, hvaða staðreyndir beri að leggja til grundvallar við úrlausn 

                                                 
72

 „Allt orkar tvímælis, þá er gjört er“, bls. 620. Um sönnun í sakamálum, bls. 45-46. 
73

 Dómur 15. júlí 2003, mál nr. 44671/98. 
74

 Um sönnun í sakamálum, bls. 43-44.  
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málsins, og nefnist þetta „sönnunarmat“.
75

 Allt fram á þessa öld var sönnunarmat dómara 

lögbundið, en í því fólst að lög mæltu fyrir um það hvenær dómari átti eða mátti telja 

eitthvað atriði vera sannað.
76

 Í dag er sönnunarmat dómara hins vegar frjálst, sbr. 46. og 47. 

gr. oml. Í 46. gr. er mælt svo fyrir að dómari meti hverju sinni hvort nægileg sönnun, sem 

ekki verði vefengd með skynsamlegum rökum, sé fram komin um sekt ákærða. Í 47. gr. 

oml. er fjallað um óbeina sönnun og tekið fram að dómari meti það eftir atvikum hvaða 

sönnunargildi óbein sönnunargögn hafi í máli. Í þessum ákvæðum felst að dómari er ekki 

bundinn af neinum fyrirfram gefnum reglum, þegar hann leggur mat á það hvað telst 

sannað í opinberu máli. Dómaranum ber hins vegar að beita heilbrigðri skynsemi og taka 

mið af reynslu sinni sem dómari.
77

 

Hið frjálsa sönnunarmat dómara á jafnt við um mat hans á sönnunargildi einstakra 

gagna málsins sem um heildarsönnunarmat hans í málinu.
78

 Þrátt fyrir að mat dómara á 

sönnunargildi einstakra sönnunargagna sé frjálst má leiða það af ofangreindum 

lagaákvæðum að sönnunargögn hafa mismunandi ríkt sönnunargildi. Það leiðir t.d. af eðli 

máls að óbein sönnunargögn hafa almennt séð minna sönnunargildi en þau sem lúta beint 

að verknaðinum.
79

  

Tilgangur meginreglunnar um frjálst sönnunarmat er að ná fram efnislega réttum 

dómi, sbr. sannleiksregluna, sem fjallað var um í kafla 2.3.1. Reglan um frjálst 

sönnunarmat byggir á þeirri skoðun að dómari sé í bestri aðstöðu til að leiða sannleikann í 

ljós ef hann fær svigrúm til þess að meta sönnunargögn í máli, án þess að vera bundinn af 

lögum. Þá hvetur reglan aðila til að afla allra sönnunargagna sem máli geta skipt, og felur 

hún því í sér öfluga aðferð til að ná fram sannleikanum í hverju máli.
80

  

Þótt sönnunarmat dómara sé frjálst, í þeim skilningi að hann er ekki bundinn af 

tilteknum sönnunaraðferðum, eru honum engu að síður skorður settar, enda gilda ákveðnar 

ólögfestar meginreglur um það hvernig sönnunarmatið skal fara fram. Í fyrsta lagi ber 

dómara að meta gögn málsins í hverju einstöku tilviki og má hann ekki byggja niðurstöðu 

sína um sekt eða sýknu ákærða á öðrum gögnum en þeim sem færð hafa verið fram í 
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málinu. Þó þarf ekki að sanna það sem alkunnugt er á þeim stað og tíma þegar dómur er 

kveðinn upp. Í öðru lagi verður mat dómara að vera hlutlægt og styðjast við málefnaleg 

rök. Sérstaklega verður hann að forðast að láta persónulegar skoðanir sínar eða önnur 

ómálefnaleg sjónarmið ráða niðurstöðu sinni. Þrátt fyrir þessar leiðbeiningarreglur eru 

engar nánari reglur til um það hvernig sönnunarmat dómara á að fara fram í einstökum 

atriðum.
81

  

Meginreglan um frjálst sönnunarmat dómara er ekki gallalaus því hún opnar fyrir 

huglægt mat dómara. Hætt er við að einstaklingsbundin og huglæg sjónarmið kunni að hafa 

áhrif á sönnunarmatið þegar niðurstaðan veltur einungis á því hvort dómarinn sjálfur hafi 

sannfærst um atvik málsins.
82

 Með ákvæði 1. mgr. 135. gr. oml. er reynt að sporna gegn 

þessu en þar kemur fram að dómara sé skylt að rökstyðja skýrlega í dómi hvað hann telji 

sannað í málinu og með hverjum hætti. Með þessu móti er leitast við að auka gegnsæi og 

búa svo um hnúta að sönnunarmatið verði sem hlutlægast og persónuleg viðhorf dómarans 

hafi sem minnst áhrif á niðurstöðu hans.
83

 

Sannfæring er einstaklingsbundin og það sem nægir til að sannfæra einn dómara, 

sannfærir ekki endilega annan. Þetta þýðir þó ekki að sönnunarmatið sé ekki hlutlægt því 

margar réttlætanlegar ástæður geta verið fyrir því að dómendur meti sömu eða svipuð 

sönnunargögn með mismunandi hætti.
84

  

Eitt af því sem reynir á við sönnunarmat dómara, er hvaða „sönnunarkröfur“ skuli 

gera, þ.e. hvaða styrkleika sönnunargögn verða að hafa til þess að unnt sé að leggja tiltekið 

atvik eða atburðarás til grundvallar í máli. Það leiðir af 46. gr. oml. að til þess að hægt sé að 

sakfella ákærða verða sönnunargögn málsins að horfa þannig við dómara að ekki verði 

vefengt með skynsamlegum rökum að ákærði hafi framið þann verknað sem hann er 

sakaður um.
85

 Nánar verður fjallað um sönnunarkröfur í kafla 2.5.  

Vert er að taka fram að ekki er gert ráð fyrir því að sérfræðingar, aðrir en 

embættisdómarar, leggi mat á sönnun, t.d. á trúverðugleika framburðar einstakra vitna, sbr. 

t.d. H 2002:115. Þannig er t.d. tekið fram í 57. gr. oml. að dómari meti það hverju sinni 

hvort barn hafi náð þeim þroska að það beri slíkt skynbragð á málsatvik að vitnisburður 

                                                 
81

 Meginreglur opinbers réttarfars, bls. 29-30. Um sönnun í sakamálum, bls. 29-30. 
82

 Gammeltoft-Hansen. Strafferetspleje I, bls. 87. 
83

 Sitt er hvað, sönnunarbyrði og sönnunarmat, bls. 491. 
84

 Norsk straffeprosess 1, bls. 183-184. Um sönnun í sakamálum, bls. 30. 
85

 Sitt er hvað, sönnunarbyrði og sönnunarmat, bls. 490. Um sönnun í sakamálum, bls. 26. 



 23 

þess um þau skipti máli. Undantekningar frá þessu hafa þó verið gerðar í 

kynferðisbrotamálum, þar sem börn eru brotaþolar og sérstakar ástæður kalla á slíkt 

sérfræðimat, sbr. t.d. H 1999:3870. 

Að lokum skal það nefnt að Mannréttindadómstóllinn hefur margsinnis tekið fram, að 

það sé ekki hlutverk hans að endurskoða sönnunarmat dómstóla í einstökum aðildarríkjum 

Mannréttindasáttmálans, og hefur dómstóllinn almennt látið dómstólum aðildarríkjanna 

eftir að meta hvenær fullnægjandi sönnun teljist fram komin til þess að ákærði verði 

dæmdur sekur. Hins vegar gengur dómstóllinn úr skugga um að aðferðir þær, sem beitt 

hefur verið við sönnunarmat í einstökum málum, standist þær lágmarkskröfur sem gerðar 

eru í 1. mgr. 6. gr. MSE. sbr. t.d. mál Barberá o.fl. gegn Spáni
86

.
87

 

 

2.5. Sönnunarbyrði og sönnunarkröfur 

Ef aðilum dómsmáls tekst ekki að færa fullnægjandi sönnur á staðhæfingu um staðreynd 

telst sá aðili, sem ber hallann af sönnunarskortinum, hafa sönnunarbyrðina. Þessi 

skilgreining á hugtakinu „sönnunarbyrði“ vísar til stöðunnar að lokinni sönnunarfærslu 

aðila og sönnunarmati dómara, enda reynir ekki á reglur um sönnunarbyrði ef dómari metur 

það svo að málið sé upplýst til fulls.
88

 

Í 2. mgr. 6. gr. MSE og 2. mgr. 70. gr. stjskr. er manni, sem borinn er sökum um 

refsiverða háttsemi, tryggður réttur til þess að vera talinn saklaus þar til sekt hans hefur 

verið sönnuð. Þetta er ein af mikilvægustu grundvallarreglunum í sérhverju réttarríki. Í 

samræmi við þessa grundvallarreglu segir í 45. gr. oml. að sönnunarbyrði um sekt 

sakbornings og atvik, sem telja megi honum í óhag, hvíli á ákæruvaldinu. Af þessum 

ákvæðum hefur verið dregin sú ályktun að allan vafa um sönnun beri að skýra ákærða í hag 

(in dubio pro reo).
89

  

Í 2. mgr. 6. gr. MSE er lagt bann við því að sönnunarbyrðinni sé snúið við með þeim 

hætti að ákæruvaldið þurfi ekki að axla þá ábyrgð að færa sönnur á sekt ákærða, heldur sé 

honum gert að sanna sakleysi sitt, sbr. t.d. álit Mannréttindanefndarinnar í máli Austurríkis 
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gegn Ítalíu
90

 og dóm Mannréttindadómstólsins í máli Telfner gegn Austurríki
91

.
92

 Þrátt fyrir 

að sönnunarbyrðin hvíli á ákæruvaldinu, getur sönnunarstaðan breyst ef ákæruvaldið færir 

fram sönnur, sem að öðru jöfnu nægja til þess að sakfella ákærða. Þá má búast við því að 

hann verði sakfelldur, nema hann eða verjandi hans geti sýnt fram á hið gagnstæða. Þegar 

þannig stendur á er þó ekki um það að ræða að sönnunarbyrðin færist yfir á ákærða, heldur 

hefur ákæruvaldið einfaldlega fært fullnægjandi sönnur fyrir sekt hans. Það er því ekki um 

að ræða skort á sönnun og því reynir strangt til tekið ekki á regluna um sönnunarbyrði.
93

 Í 

tilvikum sem þessum má segja að ákærði hafi vissar skyldur í tengslum við 

sönnunarfærsluna til að koma í veg fyrir óhagstæð úrslit og getur þögn hans m.a. verið 

túlkuð honum í óhag.
94

 

Sönnunarbyrði ákæruvaldsins nær ekki einungis til þess að sakborningur hafi framið 

þann verknað sem hann er ákærður fyrir, heldur verður ákæruvaldið einnig að sýna fram á 

að huglæg refsiskilyrði um ásetning eða gáleysi séu uppfyllt.
95

  

Í tengslum við umfjöllun um sönnunarbyrði ákæruvaldsins er vert að fjalla stuttlega 

um sönnunarkröfur í opinberum málum. Það leiðir af meginreglunni um að allan vafa beri 

að skýra ákærða í hag (in dubio pro reo) að ríkar kröfur eru gerðar til sönnunar í opinberum 

málum.
96

 Hvorki er þó raunhæft að krefjast fullkominnar vissu fyrir sekt ákærða né að miða 

sönnunarkröfurnar við ákveðnar líkur á sekt ákærða í prósentutölu.
97

 Hins vegar eru gerðar 

þær kröfur að ekki sé fyrir hendi skynsamlegur vafi (e. reasonable doubt) á því að ákærði sé 

sekur. Þrátt fyrir að það sé huglæg afstaða dómarans að ákærði sé sekur, verður hann að 

sýkna ákærða, ef skynsamlegur vafi leikur á sekt hans, hlutlægt séð.
98

 Ekki er til neinn 

nákvæmari staðall sem kveður á um það hvenær nægar sönnur hafa verið færðar fram til 

þess að segja megi að ákæruvaldið hafi fullnægt sönnunarbyrðinni.
99

  

Tilgangur reglnanna um sönnunarbyrði og sönnunarkröfur í opinberum málum er fyrst 

og fremst að koma í veg fyrir að saklausir menn verði dæmdir sekir, enda er það eitt æðsta 
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boðorð réttarríkja að dæma aldrei saklausan mann til refsingar. Séð frá sjónarhorni 

samfélagsins þykir það mun verra að saklaus maður sé dæmdur sekur, en að sekur maður 

gangi frjáls.
100

 Þrátt fyrir mikilvægi þessara reglna eru þær ekki gallalausar því að talsvert 

ósamræmi getur orðið milli felldra dóma og þess raunveruleika sem þeim er ætlað að taka 

á. Má í þessum skilningi segja að refsingar hafi ekki þau almennu varnaðaráhrif sem þeim 

er ætlað. Þessir ókostir hafa þó verið taldir vega minna en mikilvægi þess að koma í veg 

fyrir ranga refsidóma.
101

 

Mannréttindadómstóllinn hefur litið svo á að í 2. mgr. 6. gr. MSE felist að 

sönnunarbyrði í opinberum málum hvíli á ákæruvaldinu og að túlka skuli sérhvern vafa um 

sönnun ákærða í hag, sbr. t.d. mál Barberá o.fl. gegn Spáni
102

. Eins og áður hefur verið 

nefnt hafa Mannréttindadómstóllinn og Mannréttindanefndin almennt látið dómstólum 

aðildarríkjanna eftir að meta hvenær fullnægjandi sönnun teljist fram komin til þess að 

ákærði verði dæmdur sekur. Í samræmi við þetta viðhorf hafa eftirlitsstofnanirnar litið svo 

á að ekki séu gerðar beinar kröfur í 6. gr. MSE til styrkleika sönnunar og hefur t.a.m. verið 

talið að unnt sé að sakfella ákærða á grundvelli óbeinnar sönnunar, sbr. t.d. álit 

nefndarinnar í máli Austurríkis gegn Ítalíu
103

.
104

 

 

3. Skýrslutökur af börnum í kynferðisbrotamálum 

3.1. Almennt um vitnisburð barna í kynferðisbrotamálum 

Í flestum opinberum málum, þar sem ekki liggur fyrir játning ákærða, eru framburðir vitna 

mikilvægasta sönnunargagnið. Rannsóknir á sviði vitnasálfræði hafa þó sýnt að vitnisburðir 

geta verið ófullkomin sönnunargögn.
105

 Í fyrsta lagi kann það að draga úr sönnunargildi 

framburðar vitnis, ef það hefur sjálft hagsmuna að gæta af niðurstöðu málsins, t.d. ef um er 

að ræða brotaþola eða vitni sem er náið ákærða.
106

 Í öðru lagi eru ákveðnir ókostir bundnir 

við framburð vitna, þar sem eftirtekt manna, minni þeirra og frásagnarhæfileiki er ekki 

óskeikull. Þar að auki er síður en svo öruggt að vitni segi sannleikann og oft leikur vafi á 

                                                 
100

 Norsk straffeprosess 1, bls. 177. Um sönnun í sakamálum, bls. 24 og 27. 
101

 Um sönnun í sakamálum, bls. 27-29. 
102

 Dómur 6. desember 1988, A 146 
103

 Álit 31. mars 1963, Yearbook VI (1963), bls. 740. 
104

 Eiríkur Tómasson. Réttur til réttlátrar málsmeðferðar, bls. 242. Sitt er hvað, sönnunarbyrði og 

sönnunarmat, bls. 494. 
105

 Norsk straffeprosess I, bls. 194. 
106

 Gammeltoft-Hansen. Strafferetspleje I, bls. 72. 



 26 

trúverðugleika vitnis. Af öllu þessu leiðir að áreiðanleiki munnlegs vitnisburðar er háður 

mörgum óvissuatriðum.
107

  

Hvað varðar vitnisburð barna sérstaklega þá var það ríkjandi viðhorf til skamms tíma 

að börn væru ótrúverðug vitni. Eldri rannsóknir á sviði vitnasálfræði báru með sér að börn 

væru mjög leiðitöm, þau ættu erfitt með að skilja á milli raunveruleika og ímyndunar, og að 

þau gætu átt það til að skálda upp kynferðislega misnotkun. Sérstaklega þótti vitnisburður 

stúlkna á kynþroskaskeiði varasamur. Almennt var því talið að meta yrði vitnisburð barna 

með mikilli varfærni.
108

 Sumir vildu jafnvel meina að alls ekki ætti að notast við vitnisburð 

barna sem sönnunargögn.
109

 Aðferðir þessara eldri rannsókna hafa verið gagnrýndar og 

gefa seinni tíma rannsóknir nokkuð aðra mynd en þær fyrri. Hafa þær m.a. leitt í ljós að 

ekki sé teljandi munur á hæfileikum barna og fullorðinna til að svara spurningum rétt,
110

 og 

að börn séu ekki líkleg til að skálda upp kynferðislega misnotkun. Niðurstöður nýjustu 

rannsókna benda þvert á móti til þess að börn, yfir ákveðnum aldri, séu alls ekki lakari vitni 

en fullorðnir.
111

 Á endanum er það þó dómarans að meta það, í hverju tilviki fyrir sig, hvort 

hann telji vitnisburð barns trúverðugan. 

Þar sem sannleiksgildi vitnisburðar barna var dregið mjög í efa hér áður fyrr, var 

sjaldgæft að börn væru fengin til að bera vitni fyrir dómi. Á undanförnum árum hefur hins 

vegar færst mjög í vöxt að börn komi fyrir dóm sem vitni. Helgast þessi þróun m.a. af 

aukinni meðvitund fólks um nauðsyn þess að börn beri vitni, og á það einkum við í 

kynferðisbrotamálum þar sem barnið er brotaþoli. Í slíkum málum er algengt að fá eða 

engin sönnunargögn liggi fyrir önnur en frásögn barnsins sjálfs, ef frá er talinn framburður 

ákærða.
112

  

 

3.2. Almennar reglur um skýrslutökur af vitnum 

Af ákvæðum laga um meðferð opinberra mála má ráða að skýrslur af vitnum eru bæði 

teknar af lögreglu á rannsóknarstigi og fyrir dómi, einkum við aðalmeðferð máls, sbr. t.d. 1. 
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mgr. 69. gr. og 1. mgr. 129. gr. oml. Af lögunum leiðir einnig að það er lögregla sem fer 

með rannsókn brotamála og aflar sönnunargagna til undirbúnings málshöfðunar, sbr. 66. og 

67. gr. oml., og er dómurum því að meginreglu ekki ætlað að koma að málum sem eru til 

meðferðar hjá lögreglu á rannsóknarstigi.
113

 

Dómari stýrir skýrslutöku fyrir dómi enda fer hann með stjórn þinghalds, sbr. 9. gr. 

oml. Samkvæmt 2. mgr. 59. gr. oml. spyr dómari vitni um sakaratriði. Hann getur einnig 

lagt spurningar fyrir vitni sem ákærandi og verjandi óska og gefið þeim kost á að spyrja 

vitni beint. Dómara er þó heimilt að laga spurningarnar til eða neita að leggja spurningar 

fyrir vitnið, ef hann telur þær vera tvíræðar, óviðeigandi eða sýnilega þýðingarlausar. 

Hæstiréttur hefur túlkað þetta ákvæði svo að óheimilt sé að leyfa ákærða, sem heldur uppi 

vörnum sjálfur, að spyrja vitni beint, en hins vegar geti ákærði í slíkum tilvikum beðið 

dómara um að beina spurningum til vitnisins, sbr. H 1995:2984.
114

 

Í upphafi d-liðar 3. mgr. 6. gr. MSE er mælt fyrir um rétt ákærða til þess að fá að 

spyrja eða láta spyrja vitni sem leidd eru gegn honum. Af þessu ákvæði leiðir að sé ákærða 

ekki heimilt að spyrja vitni beint og milliliðalaust verður hann að geta beint spurningum til 

vitnisins með atbeina einhvers annars, t.d. verjanda síns eða dómara. Í ljósi þessa ákvæðis 

hefur verið litið svo á að gæta beri varúðar við að neita ákærða eða verjanda um að fá 

tilteknar spurningar lagðar fyrir vitnið.
115

 

Í lögum um meðferð opinberra mála er gengið út frá því sem meginreglu að ákærði 

eigi rétt á að sækja dómþing og vera viðstaddur skýrslutöku af vitnum eftir að ákæra hefur 

verið gefin út, sbr. t.d. 4. mgr. 129. gr. oml. Má einnig leiða þessa reglu af 1. mgr. og d-lið 

3. mgr. 6. gr. MSE. Hins vegar er ekki gert ráð fyrir því í lögunum að sakborningur sé 

viðstaddur þinghöld meðan mál er til rannsóknar, sbr. 3. mgr. 42. gr., 3. mgr. 69. gr. og 2. 

mgr. 74. gr. a oml.
116

  

Frá þeirri meginreglu, að ákærði eigi rétt á því að vera viðstaddur þinghald, eru gerðar 

undantekningar í 6. og 7. mgr. 59. gr. oml.
117

 Auk þess getur dómari samkvæmt 9. gr. oml. 

vísað ákærða úr dómsal, á sama hátt og öðrum, ef hann truflar þinghald eða kemur 

                                                 
113

 Sigríður Ingvarsdóttir. Skýrslutökur af börnum fyrir dómi. http://www.domstolar.is/greinar/nr./237/  
114

 Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 211-212.  
115

 Sama heimild, bls. 211-212. 
116

 Eiríkur Tómasson. Réttarstaða sakbornings og verjanda, bls. 15-16. Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 

212-213. 
117

 Fjallað verður um 7. mgr. 59. gr. í kafla 3.3.3.3. hér að neðan.  

http://www.domstolar.is/greinar/nr./237/


 28 

ósæmilega eða hneykslanlega fram og lætur ekki af slíku framferði þrátt fyrir tilmæli 

dómarans. 

Samkvæmt fyrri málslið 6. mgr. 59. gr., sbr. 4. mgr. 129. gr. oml., getur dómari 

ákveðið að sakborningur víki úr þinghaldi meðan skýrsla vitnis er tekin ef þess er krafist og 

dómari telur að nærvera hans geti orðið vitninu sérstaklega til íþyngingar eða haft áhrif á 

framburð þess. Þó svo að þetta ákvæði gildi um allar tegundir mála, virðist því einkum hafa 

verið beitt í kynferðisbrotamálum þegar tekin hefur verið skýrsla af brotaþola.
118

 Í H 

1997:3231 kemur skýrt fram hjá Hæstarétti að ákærði verði að meginreglu að eiga kost á að 

vera viðstaddur þinghöld í máli sínu og beri að skýra frávik frá þessari meginreglu þröngt. 

Þannig verði sérstakar ástæður að vera fyrir hendi til þess að heimildinni í 6. mgr. 59. gr. 

verði beitt.
119

 Í athugasemdum við frumvarp til laga um meðferð opinberra mála er tekið 

fram að þótt ákærði sé látinn víkja úr dómi meðan vitni er leitt eigi verjandi hans skýlausan 

rétt á að vera viðstaddur.
120

 

Þá má einnig geta þess að samkvæmt seinni málslið 6. mgr. 59. gr. oml. getur dómari 

ákveðið að sakborningi verði vikið úr þinghaldi meðan skýrsla vitnis er tekin, ef þess er 

krafist, og ætla má að öryggi vitnis geti stafað alvarleg ógn af því að sakborningur komist 

með nærveru sinni í þinghaldi að raun um persónuauðkenni þess, enda sé þá um leið gætt 

leyndar um nafn þess, sbr. 8. mgr. 59. gr.  

Mannréttindadómstóllinn hefur ekki talið að 1. mgr. og d-liður 3. mgr. 6. gr. MSE 

standi í vegi fyrir því að sökuðum manni verði, af sérstökum ástæðum, aftrað að sækja 

dómþing eða gert að víkja úr réttarhaldi um stundarsakir, svo framarlega sem verjandi hans 

sé viðstaddur til að gæta réttar hans, sbr. mál Kurup gegn Danmörku
121

.
122

 

 

3.3. Sérreglur um skýrslutökur af börnum í kynferðisbrotamálum  

3.3.1. Sérstaða kynferðisbrotamála gegn börnum 

Skýrslutaka af börnum í kynferðisbrotamálum er ýmsum erfiðleikum bundin. Yfirheyrsla í 

dómsal, þar sem margir ókunnugir eru viðstaddir, getur verið ógnvekjandi upplifun fyrir 
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barnið og gert barninu erfiðara fyrir að tjá sig á eðlilegan hátt. Auk þess getur slík upplifun 

magnað upp þau skaðlegu áhrif sem brotið sjálft hefur haft á barnið. Sérstaklega á þetta við 

um endurteknar skýrslutökur, jafnvel löngum tíma eftir að brotið var framið, eða því lauk. 

Það er auk þess óheppilegt ef barnið þarf að mæta ákærða augliti til auglitis við 

skýrslutökuna. Í málum sem þessum er ákærði oft náinn fjölskyldumeðlimur, og getur þetta 

leitt til þess að barnið haldi mikilvægum upplýsingum leyndum, auk þess sem þessar 

aðstæður geta verið mjög þungbærar fyrir barnið.
123

 

Í þessum málum vegast á hagsmunir barnsins af því að komast á sem auðveldastan hátt 

í gegnum skýrslutökuna og hagsmunir ákærða af réttlátri málsmeðferð, auk þess sem hafa 

verður í huga meginregluna um milliliðalausa sönnunarfærslu og sannleiksregluna.
124

 Í ljósi 

ofangreindrar sérstöðu kynferðisbrotamála gegn börnum hefur löggjafinn, bæði hér á landi 

og á öðrum Norðurlöndum, talið nauðsynlegt að lögfesta sérstakar reglur um skýrslutökur 

af börnum í þessum málum.
125

 

 

3.3.2. Framkvæmdin á skýrslutökum af börnum í kynferðisbrotamálum fyrir 

breytingu á lögum um meðferð opinberra mála árið 1999 

Með lögum nr. 36/1999 um breyting á lögum um meðferð opinberra mála voru lögfestar 

ýmsar sérreglur um skýrslutökur af börnum í kynferðisbrotamálum. Áður en vikið verður 

að þessum sérreglum þykir rétt að fjalla um framkvæmdina eins og hún var fyrir þá 

lagabreytingu og hvort sú framkvæmd hafi verið í samræmi við lög og reglur. 

Eins og getið var í kafla 2.3.3.1. hér að framan gerir ákvæði 3. mgr. 48. gr. oml. ráð 

fyrir að framburður vitnis hjá lögreglu hafi einungis sönnunargildi í algjörum 

undantekningartilvikum. Þrátt fyrir þetta ákvæði tíðkaðist það fyrir lagabreytinguna árið 

1999, að skýrsla af börnum í kynferðisbrotamálum, sem tekin hafði verið upp á myndband 

hjá lögreglu, væri lögð fram í sakamáli, án þess að barnið kæmi fyrir dóm til skýrslugjafar. 

Vísaði Hæstiréttur ítrekað til þessara skýrslna, ásamt öðrum sönnunargögnum, til stuðnings 

sakfellingu ákærða, sbr. t.d. H 1992:1774, H 1995:1474 og H 1998:626.
126

 Þessi 
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framkvæmd hefur einnig viðgengist á Norðurlöndum hin síðari ár, einkum í Danmörku og 

Svíþjóð.
127

 

Fyrir áðurnefnda lagabreytingu var ákvæði 1. mgr. 74. gr. oml. svohljóðandi: 

„Ef þörf þykir á aðgerðum sem að lögum þarf til atbeina dómara meðan á rannsókn 

stendur getur sá sem stýrir rannsókn (lögreglustjóri, forstöðumaður rannsóknardeildar), 

svo og ríkissaksóknari, snúið sér til dómara með beiðni um slíkar aðgerðir. Sama á við 

um aðrar aðgerðir sem nauðsynlegar eru vegna máls, þar á meðal yfirheyrslur 

sakbornings eða vitnis þegar þeir sem yfirheyrðir eru neita að svara spurningum fyrir 

rannsóknara eða ef ætla má að ekki náist til vitnis þegar að málsmeðferð fyrir dómi 

kemur eða æskilegt þykir að taka skýrslu af vitni þegar í stað, svo sem ef um börn er að 

ræða.“ 

Af einhverjum ástæðum var þessi heimild notuð í mjög takmörkuðum mæli hér á landi.
128

 

Bent hefur verið á að í ofangreindum málum hefði verið nærtækara fyrir lögreglu að leita 

eftir því við dómara, með vísan til þágildandi ákvæðis 1. mgr. 74. gr. oml., að skýrslur yrðu 

teknar af börnunum fyrir dómi. Þar með hefði verið hægt að byggja á skýrslunum með 

vísan til 2. mgr. 48. gr. oml.
129

 

Viðhorf Mannréttindasáttmálans og Mannréttindanefndarinnar til sönnunarstöðu í 

kynferðisbrotamálum gegn börnum, birtist fyrst og fremst í málum þar sem reynir á það 

hvort brotinn hafi verið réttur á ákærða við skýrslutöku af brotaþola.
130

 Í áliti sínu í máli 

Lindqvist gegn Svíþjóð komst Mannréttindanefndin að þeirri niðurstöðu að ekki hefði verið 

brotinn réttur á kæranda, enda þótt hann hefði verið sakfelldur á grundvelli framburðar 

dóttur sinnar, brotaþola, hjá lögreglu, án þess að hann og verjandi hans hefðu fengið færi á 

að spyrja hana. Skýrslur brotaþolans höfðu verið teknar upp á myndbönd og lagðar fram í 

málinu, en brotaþolinn hafði ekki gefið skýrslu fyrir dómi. Það sem aðallega virðist hafa 

ráðið niðurstöðu nefndarinnar er sérstakt tillit til stöðu brotaþola í kynferðisbrotamálum. 

Jafnframt var á það bent að ákærði hefði ekki krafist þess að skýrsla yrði tekin af dóttur 

hans að nýju. Þá hefði framburður hennar ekki verið eina sönnunargagnið, sem leiddi til 
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sakfellingar, og hefði hann verið metinn af varfærni af hinum sænska áfrýjunardómstóli.
131

  

Undanfarin ár hefur í nokkur skipti reynt á svipað álitaefni fyrir 

Mannréttindadómstólnum, og má sem dæmi nefna mál S.N. gegn Svíþjóð
132

. Í því máli 

hafði kærandi verið sakfelldur af héraðsdómi og áfrýjunardómstóli fyrir að hafa misnotað 

tíu ára dreng kynferðislega, þrátt fyrir að hafa neitað sakargiftum. Var sakfellingin nánast 

eingöngu byggð á framburði brotaþolans, sem hafði tvívegis gefið skýrslu hjá lögreglu. 

Hafði fyrri skýrslan verið tekin upp á hljóðband og sú síðari á myndband, en hvorki ákærði 

né verjandi hans höfðu verið viðstaddir þegar skýrslurnar voru teknar. 

Mannréttindadómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að ekki hefði verið brotinn réttur á 

kæranda, eins og atvikum hefði verið háttað. Í forsendum dómsins sagði m.a.: 

„Dómstóllinn hefur tekið tillit til þess sem einkennir meðferð kynferðisbrota. Oft er litið 

á meðferð þeirra mála sem þrekraun fyrir brotaþola, sér í lagi ef hann verður, andstætt 

vilja sínum, að horfast í augu við ákærða. Þessi sérkenni eru jafnvel enn meira áberandi í 

málum, þar sem börn og ungmenni koma við sögu. Þegar lagt er mat á það hvort ákærði 

hafi notið réttlátrar málsmeðferðar í slíkum málum verður að virða rétt hins ætlaða 

brotaþola til friðhelgi einkalífs. Af þeim sökum fellst dómstóllinn á það að þegar um er 

að ræða mál, sem varða kynferðislega misnotkun, sé heimilt að grípa til vissra úrræða í 

því skyni að vernda brotaþola, svo framarlega sem þau úrræði samrýmist því að ákærði 

fái haldið uppi vörnum með fullnægjandi hætti.“
133

 

Viðhorf Mannréttindadómstólsins og Mannréttindanefndarinnar í þessum málum 

bendir til þess að sú framkvæmd sem tíðkaðist á skýrslutökum af börnum í 

kynferðisbrotamálum fyrir breytinguna á lögum um meðferð opinberra mála árið 1999 fái 

samrýmst ákvæðum 1. mgr. og d-lið 3. mgr. 6. gr. MSE.
134

 Af ofangreindum ummælum 

Mannréttindadómstólsins í máli S.N. gegn Svíþjóð
135

 má leiða að kynferðisbrotamál gegn 

börnum hafi vissa sérstöðu. Þá vegur það sjónarmið, að taka beri tillit til öryggis vitna og 
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hagsmuna þeirra að öðru leyti, þyngra en áður og á það ekki síst við þegar í hlut eiga 

brotaþolar í kynferðisbrotamálum, sbr. t.d. álit Mannréttindanefndarinnar í máli Lindqvist 

gegn Svíþjóð
136

.
137

 Þrátt fyrir þetta tekur Mannréttindadómstóllinn skýrt fram í 

ofangreindum ummælum að það sé skilyrði fyrir því að heimilt sé að grípa til vissra úrræða 

til að vernda brotaþola í kynferðisbrotamálum, að þau samrýmist því að ákærði fái haldið 

uppi vörnum á fullnægjandi hátt. Dómstóllinn hefur því ekki viljað fallast á, að sérkenni 

kynferðisbrotamála gegn börnum réttlæti vegna eðlis síns frávik frá hinum almennu 

grundvallarreglum Mannréttindasáttmálans, sem settar eru til að tryggja öryggi ákærða.
138

 

Samkvæmt þessu má ætla að á sömu sjónarmið reyni í slíkum tilvikum og þegar annars er 

leyst úr því hvort vitnisburður hjá lögreglu verði lagður til grundvallar sakfellingu, sbr. 

kafla 2.3.3.2. Þó má færa gild rök fyrir því að framburður brotaþola á myndbandi sé 

áreiðanlegra sönnunargagn en endursögn hans í lögregluskýrslu.
139

 

 

3.3.3. Breyting á lögum um meðferð opinberra mála árið 1999 

3.3.3.1. Almennt um breytingarlögin 

Árið 1999 tóku gildi lög nr. 36/1999 um breyting á lögum um meðferð opinberra mála. Í 

athugasemdum við frumvarp til laganna kemur fram að meginmarkmiðið með frumvarpinu 

hafi verið að styrkja réttarstöðu brotaþola, og sérstaklega þeirra einstaklinga sem hefðu 

verið beittir ofbeldi í einhverri mynd. Gert var ráð fyrir að það réttarfarshagræði héldist 

sem brotaþolum væri fengið í þágildandi lögum en réttarstaða þeirra yrði hins vegar styrkt 

til muna frá því sem þá var. Við samningu frumvarpsins var einkum höfð hliðsjón af 

tillögum umboðsmanns barna og skýrslu nefndar um stöðu brotaþola. Jafnframt var horft til 

þess hvernig réttarstaða brotaþola í sakamálum væri samkvæmt norrænum réttarfarslögum, 

einkum í Danmörku og Noregi.
140

 

Í athugasemdum við frumvarpið kemur fram að þótt stefnt hafi verið að því að bæta 

réttarstöðu brotaþola hafi einnig verið lögð áhersla á að ekki yrðu skert þau réttindi sem 

sakborningi væru fengin í 67. og 70. gr. stjskr. og 5. og 6. gr. MSE. Þá sagði einnig að 

forðast yrði, eftir því sem kostur væri, að meðferð mála yrði þyngri í vöfum og seinvirkari 
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en verið hefði.
141

 

Ýmsar breytingar voru gerðar á réttarstöðu brotaþola með lögunum. Sérstaklega ber 

hér að nefna breytingar sem gerðar voru á tilhögun skýrslutöku af brotaþola, sbr. ákvæði 7. 

mgr. 59. gr. og 74. gr. a, sem voru nýmæli, auk breytingar sem gerð var á 2. mgr. 48. gr. 

oml. Einnig er vert að geta þess að á grundvelli breytingarlaganna frá 1999 var sett 

reglugerð nr. 321/1999 um tilhögun skýrslutöku fyrir dómi af brotaþola yngri en 18 ára.
142

  

Með ofangreindum lagabreytingum voru lögfestar ýmsar sérreglur um það þegar 

sönnunargagna er aflað í kynferðisbrotamálum, þar sem börn yngri en 18 ára eru 

brotaþolar. Eins og áður segir voru breytingarnar aðallega gerðar í þeim tilgangi að styrkja 

réttarstöðu brotaþola, en breytingarnar endurspegla einnig það sjónarmið að taka þurfi 

sérstakt tillit til brotaþola í kynferðisbrotamálum, og þá sérstaklega barna. Með þessu er 

viðurkennd ákveðin sérstaða slíkra mála. Þar sem sérreglunum sleppir gilda hins vegar 

hinar almennu reglur.
143

 

 

3.3.3.2. Ákvæði a-liðar 1. mgr. 74. gr. a laga um meðferð opinberra mála 

Ein helsta breytingin sem gerð var með lögum nr. 36/1999, var að með 23. gr. laganna var 

skýrslutaka af börnum í kynferðisbrotamálum á rannsóknarstigi færð frá lögreglu til 

dómara, sbr. a-lið 1. mgr. 74. gr. a oml. Í ákvæðinu segir að ef rannsókn beinist að broti á 

XXII. kafla almennra hegningarlaga og brotaþoli hefur ekki náð 18 ára aldri þegar 

rannsókn málsins hefst beri lögreglu að leita atbeina dómara sem sér um að taka skýrslu af 

brotaþola. Þetta ákvæði var nýmæli og var fyrirmyndin að nokkru leyti sótt til Noregs.
144

 

Í athugasemdum við frumvarp til laga nr. 36/1999 er umrædd breyting m.a. rökstudd 

svo: 

„Skv. 48. gr. laga um meðferð opinberra mála er einvörðungu heimilt að taka til greina 

skýrslur, sem gefnar hafa verið fyrir dómi, nema þess sé ekki kostur að vitni, sem hefur 

gefið skýrslu fyrir lögreglu, komist fyrir dóm, sbr. 3. mgr. greinarinnar. Þessi 

greinarmunur, sem gerður er á skýrslu fyrir dómi annars vegar og lögreglu hins vegar, 

helgast fyrst og fremst af því að sakborningur og verjandi hafa betra tækifæri til þess að 
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fylgjast með skýrslutöku fyrir dómi og spyrja eða láta spyrja þá sem þar gefa skýrslu en 

við skýrslutöku hjá lögreglu sem eðli máls samkvæmt er óformlegri. Þá má heldur ekki 

líta fram hjá þeirri staðreynd að meðan lögregla heyrir undir ákæruvaldið, sbr. t.d. 5. mgr. 

27. gr. og 2. mgr. 66. gr. laganna, er dómari sjálfstæður í störfum sínum. Af þessum 

sökum er engum vafa undirorpið að réttaröryggis sakbornings er betur gætt við 

skýrslutöku fyrir dómi en hjá lögreglu og því hljóta skýrslur, sem gefnar eru fyrir dómi, 

almennt að hafa ríkara sönnunargildi en lögregluskýrslur.  

[...] Með vísun til þess sem að framan segir um sönnunargildi skýrslna sem gefnar eru 

fyrir dómi í samanburði við lögregluskýrslur er í a-lið 1. mgr. 74. gr. a mælt fyrir um það 

að beinist rannsókn að kynferðisbroti og sé brotaþoli yngri en 18 ára þegar rannsókn máls 

hefst sé lögreglu skylt að leita atbeina dómara sem sjái um að taka skýrslu af honum. 

Með þessu móti er komið í veg fyrir að skýrsla verði fyrst tekin hjá lögreglu en síðar fyrir 

dómi. Þrátt fyrir þessa tilhögun getur lögregla látið leggja fyrir brotaþola þær spurningar 

sem hún kýs því að ákærandi á þess jafnan kost að vera viðstaddur eða a.m.k. fylgjast 

með skýrslutöku og spyrja eða láta spyrja brotaþola, [...].“
145

 

Það leiðir af orðalagi a-liðar 1. mgr. 74. gr. a að um er að ræða skyldu lögreglu til að 

leita atbeina dómara þegar ákvæðið á við. Þetta var einnig staðfest í H 1999:3147 en í því 

máli hafði héraðsdómari hafnað kröfu lögreglustjórans í Reykjavík um að tekin yrði skýrsla 

af brotaþola fyrir héraðsdómi samkvæmt a-lið 1. mgr. 74. gr. a oml. Hæstiréttur tók fram að 

fyrirmæli ákvæðisins væru skýr um að í kynferðisbrotamálum væri lögreglu skylt að leita 

atbeina dómara um skýrslutöku af brotaþola yngri en 18 ára, og að ekki væri um að ræða 

neitt svigrúm fyrir dómara til að meta hvort nauðsynlegt væri að gefa skýrslu með þeim 

hætti. Í málinu lá fyrir að brotaþoli var 17 ára og var því lagt fyrir héraðsdómara að taka 

skýrslu af henni.  

Eftir að lög nr. 36/1999 höfðu tekið gildi ríkti nokkur óvissa um það hvort dómari, sem 

tekið hefði skýrslu af brotaþola á rannsóknarstigi, væri vanhæfur til að leggja efnisdóm á 

málið.
146

 Hæstiréttur leysti úr þessu með dómi H 1999:3280, en í því máli hafði 

héraðsdómari, sem tekið hafði skýrslu af ætluðum brotaþola fyrir dómi á rannsóknarstigi, 

vikið sæti í málinu vegna fyrri afskipta af því. Hæstiréttur felldi úrskurð héraðsdómarans úr 

gildi, enda taldi dómurinn að skýrslutaka héraðsdómarans væri ekki til þess fallin að draga 
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óhlutdrægni hans með réttu í efa, auk þess sem áframhaldandi meðferð hans á málinu bryti 

hvorki gegn 70. gr. stjskr. né 1. mgr. 6. gr. MSE. 

Í athugasemdum við frumvarp til laga nr. 36/1999 kemur fram að markmiðið með 

ákvæði a-liðar 1. mgr. 74. gr. a hafi fyrst og fremst verið að leitast við að koma í veg fyrir 

að barn þyrfti að gefa skýrslu oftar en einu sinni í sakamáli.
147

 Í samræmi við þetta var, 

með 16. gr. breytingarlaganna, nýjum málslið bætt við 2. mgr. 48. gr. oml. þar sem segir að 

sé um að ræða brot á XXII. kafla almennra hegningarlaga og brotaþoli hafi ekki náð 18 ára 

aldri skuli hann ekki koma fyrir dóm að nýju nema dómari telji sérstaka ástæðu til. Í 

athugasemdum við frumvarpið segir m.a. um þetta ákvæði: 

„Í þessari grein frumvarpsins er gengið út frá því, þrátt fyrir nokkrar breytingar á 

núverandi orðalagi 2. mgr. 48. gr., að efni hennar haldist óbreytt að öðru leyti en því að 

bætt verði nýju ákvæði við hana þar sem kveðið sé á um það að leiki grunur á að barn, 

yngra en 18 ára, hafi orðið fyrir kynferðisbroti þurfi það að jafnaði ekki að koma fyrir 

dóm að nýju ef skýrsla hefur verið tekin þar af því á rannsóknarstigi, [...] Markmiðið með 

þessu ákvæði er að hlífa börnum, eftir því sem kostur er, við því að þurfa að rifja oftar en 

einu sinni upp atburði sem oftast nær hafa valdið þeim miklum andlegum og jafnvel 

líkamlegum þjáningum. Með tilliti til reglunnar um milliliðalausa sönnunarfærslu er þó 

ekki rétt að girða algerlega fyrir að barn komi fyrir dóm að nýju við meðferð máls fyrir 

dómi, t.d. ef aðstæður hafa breyst verulega frá því að skýrsla var tekin af barninu eða vafi 

þykir leika á sönnunargildi framburðar þess. Þegar svo stendur á er gert ráð fyrir að 

dómari geti ákveðið, annaðhvort að eigin frumkvæði eða eftir kröfu annars hvors 

málsaðila, ákæranda eða ákærða (eða verjanda hans), að barnið gefi skýrslu fyrir dómi á 

ný. Hins vegar væri dómara ekki skylt að fara eftir kröfum aðila í þessu tilfelli, öfugt við 

önnur tilvik sem 2. mgr. 48. gr. tekur til.“
148

 

Eins og framan greinir er ákveðinn eðlismunur á skýrslu sem gefin er fyrir dómara 

annars vegar, og skýrslu sem gefin er hjá lögreglu hins vegar. Það er þessi eðlismunur sem 

réttlætir það að unnt er að kveða svo á um í 2. mgr. 48. gr. oml. að barn sem er brotaþoli í 

kynferðisbrotamáli þurfi almennt ekki að gefa skýrslu að nýju í málinu við aðalmeðferð 
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þess fyrir dómi.
149

 

Af hæstaréttardómum sem varða þetta ákvæði má nefna H 2002:1531, en í því máli 

krafðist ákærði þess að héraðsdómur yrði ómerktur og málinu vísað heim í hérað, m.a. á 

grundvelli þess að engar skýrslur hefðu verið teknar af brotaþola fyrir dómi eftir að hún 

hefði gefið skýrslu í Barnahúsi.
150

 Þegar skýrslan var tekin af stúlkunni var hún tæplega 15 

ára en við aðalmeðferð málsins var hún 16 ára. Hæstiréttur tók fram að samkvæmt 48. gr. 

oml. þyrfti stúlkan ekki að koma aftur fyrir dóm, nema dómarar teldu sérstaka ástæðu til, 

þótt fallast mætti á, að fullt tilefni hefði verið til þess. Hæstiréttur taldi skýrsluna óljósa um 

ýmis atriði en ekki var þó fallist á ómerkingarkröfu ákærða.  

Að lokum má geta þess að samkvæmt 2. mgr. 74. gr. a, sem lögfest var með 

breytingarlögunum frá 1999, skal þess gætt, þegar skýrslutaka fer fram samkvæmt 1. mgr., 

að ákæranda, verjanda og réttargæslumanni brotaþola sé tilkynnt um hana fyrirfram þannig 

að þeir geti verið viðstaddir hana. Til að tryggja enn frekar sönnunargildi skýrslutöku er 

kveðið á um að framburður sakbornings, brotaþola og vitna skuli tekinn upp á myndband sé 

þess kostur. Í aðalatriðum gilda sömu reglur um skýrslutöku sakbornings, brotaþola og 

vitna fyrir dómi, hvort sem hún fer fram á rannsóknarstigi eða við meðferð máls. Þannig 

skal gæta ákvæða 59. gr. laganna, eftir því sem við á, þegar tekin er skýrsla af vitnum, þar á 

meðal brotaþola, samkvæmt 1. mgr. 74. gr. a.
151

  

 

3.3.3.3. Ákvæði 7. mgr. 59. gr. laga um meðferð opinberra mála 

Með 18. gr. laga nr. 36/1999 var nýrri málsgrein, 7. mgr., bætt við 59. gr. oml. Þar segir í 1. 

málslið að þegar skýrsla er tekin af brotaþola yngri en 18 ára geti dómari kvatt til 

kunnáttumann sér til aðstoðar við skýrslutökuna. Í 2. málslið kemur síðan fram að í slíkum 

tilvikum eigi ákærandi, ákærði og verjandi hans ekki rétt á að vera viðstaddir í dómsal eða 

annars staðar þar sem dómþing er háð ef dómari telur að nærvera þeirra geti orðið brotaþola 

sérstaklega til íþyngingar eða haft áhrif á framburð hans. Í því tilviki skal dómari sjá til 

þess að málsaðilar geti fylgst með skýrslutöku um leið og hún fer fram og er honum rétt að 
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leggja fyrir brotaþola þær spurningar sem þeir óska, sbr. 3. málslið ákvæðisins. 

Ákvæði 7. mgr. 59. gr. oml. er einskorðað við það þegar tekin er skýrsla af brotaþola 

yngri en 18 ára. Það tekur þó ekki aðeins til brotaþola kynferðisbrota, heldur til allra 

brotaþola, öfugt við ákvæði a-liðar 1. mgr. 74. gr. a oml.
152

 

Í athugasemdum við frumvarp til laga nr. 36/1999 segir um þetta ákvæði: 

„Markmiðið með skýrslutöku af vitnum, þar á meðal brotaþolum, er að upplýsa mál svo 

sem kostur er. Af þeim sökum er mikilvægt að við skýrslutöku sé gætt hagsmuna beggja 

málsaðila, ákæruvaldsins jafnt sem ákærða. [...] Samhliða ber að horfa til þess sjónarmiðs 

að skýrslutaka sé framkvæmd á þann hátt að sem til minnstra óþæginda verði fyrir vitni. 

Þetta á ekki síst við um brotaþola, sérstaklega ef hann er ungur að árum. 

Með vísun til þessa er lagt til að bætt verði nýrri málsgrein við 59. gr. laganna þar sem í 

fyrsta lagi verði mælt svo fyrir að þegar skýrsla er tekin af brotaþola yngri en 18 ára, geti 

dómari kvatt til kunnáttumann, t.d. sálfræðing eða sérþjálfaðan lögreglumann, sér til 

aðstoðar við skýrslutöku. [...] Áherslu ber að leggja á það að hér er um að ræða heimild 

sem síður er ástæða til að nota eftir því sem barnið er eldra og hefur náð meiri þroska. Í 

öðru lagi verði kveðið á um það, þegar tekin er skýrsla af brotaþola sem ekki hefur náð 

18 ára aldri, að ákærandi, ákærði og verjandi hans skuli ekki eiga fortakslausan rétt á að 

vera viðstaddir í dómsal eða annars staðar þar sem dómþing er háð, [...], ef dómari telur 

að nærvera þeirra geti orðið brotaþola sérstaklega til íþyngingar eða haft áhrif á framburð 

hans. Þar eð hér er um að ræða skerðingu á mikilvægum réttindum málsaðila, ekki síst 

sakbornings, til að fylgjast með skýrslutöku og beina spurningum til vitnis, þ.e. brotaþola 

í þessu tilviki, er tekið fram að dómari skuli sjá til þess að aðilar geti fylgst með 

skýrslutöku um leið og hún fer fram, jafnframt því sem þeir geti látið leggja fyrir 

brotaþola þær spurningar sem þeir óska. Þetta þýðir með öðru orðum að ef þessu verður 

ekki við komið, t.d. þannig að aðilar geti fylgst með skýrslutöku af sjónvarpsskjá um leið 

og hún fer fram, yrði ekki unnt að beita þessari heimild. Rétt er að taka fram að með tilliti 

til réttinda sakbornings (og verjanda hans) ætti að sjálfsögðu aðeins að nota hana þegar 

brýna nauðsyn ber til á sama hátt og heimildina í 6. mgr. 59. gr. til að víkja sakborningi 

úr þinghaldi meðan skýrsla vitnis, þar á meðal brotaþola, er tekin.“
153

 

Í ofangreindum ummælum kemur fram að í 1. málslið 7. mgr. 59. gr. er einungis að 

                                                 
152

 Réttarstaða sakbornings og verjanda, bls. 36. 
153

 Alþingistíðindi 1998-99. A-deild, bls. 2312-2313. 



 38 

finna heimild fyrir dómara til að kveðja til kunnáttumann sér til aðstoðar við skýrslutökuna, 

og er það mat dómarans hverju sinni hvort hann kjósi að nýta sér þá heimild. Í H 

2002:2045 féllst Hæstiréttur á þá ákvörðun héraðsdómara að synja beiðni réttargæslumanns 

brotaþola um að kvaddur yrði til kunnáttumaður til aðstoðar dómaranum við skýrslutöku af 

brotaþola. Einnig má nefna H 2003:1143 og H 2004:1017 en í báðum dómunum staðfesti 

Hæstiréttur úrskurð héraðsdóms sem hafði hafnað kröfu tilnefnds réttargæslumanns um að 

héraðsdómara yrði gert að kveðja sér til aðstoðar við skýrslutöku af brotaþola annan 

kunnáttumann en þann sem dómari hafði þegar kallað til. Í H 2000:63 var það hins vegar 

mat dómarans að aðstoð kunnáttumanns með sérþekkingu á sálarfræði væri nauðsynleg svo 

að framburður brotaþola yrði eins glöggur og ótvíræður og kostur væri, en slík aðstoð væri 

sömuleiðis til þess fallin að skýrslutakan yrði þeim síður íþyngjandi.  

Í 2. málslið 7. mgr. 59. gr. er einnig einungis um að ræða heimild og felur hún í sér 

frávik frá þeirri meginreglu að ákærði eigi rétt á að vera viðstaddur þinghald á sama hátt og 

heimildin í 6. mgr. 59. gr.
154

 Í 7. mgr. 59. gr. er þó að vissu leyti gengið lengra þar sem ekki 

einungis sakborningur er látinn víkja, heldur líka verjandi og ákærandi. Í H 2000:63, sem 

getið var hér að framan, var talið nægilega fram komið að það gæti orðið brotaþolum 

sérstaklega íþyngjandi að fleiri væru viðstaddir skýrslutöku af þeim við aðalmeðferð máls 

fyrir dómi en brýna nauðsyn bæri til. Sömuleiðis var talið, að návist fleiri manna gæti 

hindrað að þær skýrðu til fulls frá þeim atvikum, sem málið varðaði. Var fallist á kröfu 

þeirra um að skipaður verjandi ákærða og ákærandi yrðu ekki viðstaddir skýrslutökuna, 

með vísan til 7. mgr. 59. gr. oml. Af þessum dómi má leiða að 7. mgr. 59. gr. oml. gildir 

jafnt við aðalmeðferð máls sem á fyrri stigum málsmeðferðar. 

Í lokamálslið 7. mgr. 59. gr. oml. var dómsmálaráðherra veitt heimild til að setja í 

reglugerð nánari ákvæði um tilhögun skýrslutöku samkvæmt málsgreininni. Í reglugerð nr. 

321/1999 er að finna nánari ákvæði um tilhögun skýrslutöku fyrir dómi af brotaþola yngri 

en 18 ára. Ekki gefst svigrúm til að fjalla ítarlega um efni reglugerðarinnar, heldur verður 

hér einungis getið helstu ákvæða hennar. 

Í 4. gr. reglugerðarinnar kemur fram að sé brotaþoli yngri en 14 ára, eða hann yngri en 

18 ára og um kynferðisbrot að ræða, skuli skýrslutaka að jafnaði fara fram annars staðar en 

í dómsal. Samkvæmt 5. gr. reglugerðarinnar skal skýrslan í slíkum tilvikum tekin í 
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sérútbúnu húsnæði, ef þess er nokkur kostur. Salurinn eða herbergið, þar sem skýrslutakan 

sjálf fer fram, skal vera innréttað og búið húsgögnum og leikföngum með það fyrir augum 

að barninu, sem gefur skýrslu, líði sem best. Þar skal og vera búnaður til að unnt sé að taka 

skýrsluna upp á myndband. Þá skal húsnæðið vera þannig úr garði gert að þeir sem ekki eru 

viðstaddir sjálfa skýrslutökuna en eiga rétt á að fylgjast með henni geti gert það um leið og 

hún fer fram.  

Af dómum sem varða 5. gr. reglugerðarinnar má nefna H 2000:63, sem áður hefur 

verið getið. Í því máli var fallist á kröfu brotaþola um að skýrslutakan færi fram í sérútbúnu 

húsnæði á grundvelli 5. gr. reglugerðarinnar. Þar sem engra gagna naut í málinu um það 

hvort aðstæður á reglulegum þingstað Héraðsdóms Reykjavíkur eða í Barnahúsi væru í 

samræmi við reglugerðina voru ekki talin efni til að hnekkja þeirri ákvörðun héraðsdómara 

að hafna því að dómþing til að taka skýrslurnar yrði háð utan reglulegs þingstaðar. Í H 

2000:2665 var kröfu brotaþola um að dómþing til að taka skýrslu af henni við rannsókn 

málsins yrði háð í Barnahúsi hafnað. Talið var að ekki væru efni til að hnekkja því mati 

héraðsdómara að húsnæði Héraðsdóms Reykjavíkur, sem sérstaklega væri útbúið til að taka 

skýrslur af börnum, fullnægði kröfum 5. gr. reglugerðarinnar og markmiðum rannsóknar 

opinbers máls. Í H 2003:1143 voru atvik máls sambærileg og varð niðurstaðan þar einnig 

sú sama.  

Samkvæmt 2. mgr. 9. gr. reglugerðarinnar stýrir dómari skýrslutöku og skal hún 

framkvæmd á eins varfærin hátt og unnt er, þó með það að leiðarljósi að fá brotaþola til að 

skýra satt og rétt frá og draga ekkert undan sem máli skipti. Þótt kunnáttumaður sé til 

kvaddur getur dómari ákveðið að spyrja brotaþola sjálfur með aðstoð hans. Dómari getur 

einnig falið kunnáttumanninum að spyrja brotaþola beint og jafnframt lagt fyrir hann að 

spyrja barnið tiltekinna spurninga.  

 

3.3.3.4. Er núverandi framkvæmd í samræmi við meginreglur réttarfars og ákvæði 

stjórnarskrárinnar og Mannréttindasáttmála Evrópu? 

Hæstiréttur hefur í nokkrum nýlegum málum fjallað um það hvort fyrirkomulagið sem nú 

tíðkast við skýrslutökur af börnum í kynferðisbrotamálum, sé í samræmi við meginreglur 

réttarfars og ákvæði stjórnarskrárinnar og Mannréttindasáttmála Evrópu. Í H 2000:63 tók 

Hæstiréttur fram að ákvæði 7. mgr. 59. gr. oml. standist þær kröfur sem gerðar séu í 70. gr. 
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stjskr. og 6. gr. MSE, „enda mælir það fortakslaust fyrir um að dómari skuli sjá til þess að 

málsaðilar geti fylgst með skýrslutöku um leið og hún fer fram og sé honum rétt að leggja 

fyrir brotaþola þær spurningar, sem þeir óska“. Hér má einnig nefna H 2002:314, en í því 

máli krafðist ákærði þess að dómur héraðsdóms yrði ómerktur, og var sú krafa byggð á því 

að skýrslutaka af brotaþola í Barnahúsi hefði ekki verið í samræmi við meginreglur 

réttarfars. Í niðurstöðu sinni vísaði Hæstiréttur í a-lið 1. mgr. og 2. mgr. 74. gr. a, 2. mgr. 

48. gr. og 7. mgr. 59. gr. oml., auk 2. mgr. 9. gr. reglugerðar nr. 321/1999. Í niðurstöðum 

dómsins sagði enn fremur: 

“Skýrslutaka af X fór fram í Barnahúsi 10. janúar 2001, [...]. Mætt voru auk dómara 

fulltrúar lögreglustjóra og barnaverndarnefndar, rannsóknarlögreglumaður, verjandi 

ákærða og réttargæslumaður brotaþola. Skýrslutaka fór fram í sérútbúnu herbergi og sá 

[R] félagsráðgjafi um hana eftir ákvörðun og undir stjórn dómara og var skýrslan tekin 

upp á myndband. Verður af gögnum ráðið að yfirheyrandinn hafi verið einn með telpunni 

í yfirheyrsluherberginu en aðrir viðstaddir hafi getað fylgst með. [...] 

Ekkert hefur komið fram, sem bendir til annars en að ofangreint þinghald og skýrslutaka 

hafi verið í fullu samræmi við ákvæði laga um meðferð opinberra mála og reglur settar 

samkvæmt þeim. Það var mat viðkomandi dómara að yfirheyrslan skyldi framkvæmd af 

tilkvöddum kunnáttumanni og er því ekki haldið fram að hann hafi áður haft afskipti af 

málinu. Verjandi ákærða gat komið að spurningum og athugasemdum við yfirheyrsluna 

og við aðalmeðferð málsins voru ekki gerðar athugasemdir af hans hálfu við framkvæmd 

hennar. Því er hafnað að myndbandsupptaka af yfirheyrslunni sé ekki nægilega skýr eða 

að spurningar þær, sem lagðar voru fyrir telpuna, hafi verið leiðandi. 

Að framansögðu virtu eru engin efni til að taka til greina kröfu ákærða um ómerkingu og 

heimvísun héraðsdóms.”  

Að lokum er vert að geta H 2002:1521, en í því máli fór ákærði fram á ómerkingu 

héraðsdóms, þar sem meginreglan um milliliðalausa málsmeðferð hefði verið brotin. 

Brotaþoli gaf skýrslu að viðstöddum verjanda ákærða á dómþingi Héraðsdóms 

Reykjavíkur. Var skýrslan tekin af sálfræðingi undir stjórn dómarans og sett á myndband. 

Aðalflutningur málsins fór fram fyrir Héraðsdómi Austurlands, en þar sem stúlkan hafði 

ekki náð 18 ára aldri, átti hún ekki að koma fyrir dóm að nýju, nema dómarar teldu þess 

sérstaklega þörf, sbr. 2. mgr. 48. gr. oml. Gátu þeir því ekki metið sönnunargildi skýrslu 
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hennar milliliðalaust á þann hátt. Skýrslan lá hins vegar fyrir við aðalflutning málsins og 

auk þess gátu dómararnir virt fyrir sér myndband af skýrslugjöf stúlkunnar. Taldi 

Hæstiréttur að héraðsdómur yrði ekki ómerktur vegna þessa. Hins vegar yrði að virða mat 

héraðsdómaranna á sönnunargildi skýrslunnar í ljósi þess að stúlkan kom ekki fyrir dóminn 

sjálfan, sbr. 1. mgr. 48. gr. oml. 

Ekki verður séð að reynt hafi á það beint fyrir Mannréttindadómstólnum, hvort sú 

framkvæmd að taka skýrslu af brotaþola fyrir dómi á rannsóknarstigi, án þess að brotaþoli 

komi aftur fyrir dóm við aðalmeðferð máls, fái samrýmst ákvæðum 6. gr. MSE um réttláta 

málsmeðferð. Í ljósi þess að sú framkvæmd sem tíðkaðist fyrir lagabreytinguna árið 1999 

virðist hafa uppfyllt kröfur Mannréttindasáttmálans, verður að telja yfirgnæfandi líkur á því 

að núgildandi fyrirkomulag geri það einnig. Eins og getið var í kafla 3.3.3.2. hér að framan 

er réttaröryggis sakbornings betur gætt við skýrslutöku af brotaþola fyrir dómi en hjá 

lögreglu, og er réttarstaða sakbornings því enn betri eftir gildistöku laga nr. 36/1999, en 

fyrir lagabreytinguna.  

 

3.4. Tilhögun á skýrslutökum af börnum í kynferðisbrotamálum 

Í kjölfarið á framangreindri umfjöllun um réttarástandið og dómaframkvæmdina varðandi 

skýrslutökur af börnum í kynferðisbrotamálum þykir rétt að lýsa því stuttlega hvernig 

tilhögunin á skýrslutökunum er í raun. 

Í kynferðisbrotamálum gegn börnum er brotaþoli nánast alltaf aðalvitni 

lögreglunnar.
155

 Þegar taka þarf skýrslu af barni fyrir dómi á rannsóknarstigi leitar 

lögreglan til dómsins með beiðni um að slík skýrsla verði tekin. Réttargæslumaður 

brotaþola hefur venjulega milligöngu um að boða barnið fyrir dóm þegar taka á skýrslu af 

því, en öll börn yngri en 18 ára, sem eru þolendur í kynferðisbrotamálum, fá tilnefndan 

réttargæslumann, sbr. 1. mgr. 44. gr. b oml. Eins og að framan greinir er gert ráð fyrir því í 

réttarfarslögum að verjandi sakbornings og aðrir, sem þar eru tilgreindir, séu viðstaddir 

skýrslutökuna. Dómari verður því að gæta þess að ákæranda, verjanda og réttargæslumanni 

verði tilkynnt um skýrslutökuna fyrirfram þannig að þeir geti verið viðstaddir hana, en 

þessir aðilar eiga rétt á því að koma spurningum á framfæri þegar barnið gefur skýrslu.
156
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Eins og að framan greinir skal taka skýrslu af barni, sem er ætlaður þolandi 

kynferðisbrots, í sérútbúnu húsnæði, ef þess er nokkur kostur, sbr. 5. gr. reglugerðar nr. 

321/1999. Í Dómhúsi Héraðsdóms Reykjavíkur er góð aðstaða til að taka skýrslur af 

börnum, en þar er sérútbúið herbergi sem búið er hlýlegum og þægilegum húsgögnum. 

Spegill er í herberginu en bak við hann er annað herbergi, og geta þeir sem þar eru fylgst 

með skýrslutökunni um leið og hún fer fram. Aðrir héraðsdómstólar landsins hafa ekki allir 

sérútbúið herbergi sem hentar til skýrslutöku af börnum með viðeigandi búnaði. Góð 

aðstaða er hins vegar til að taka skýrslur af börnum í Barnahúsi og fara skýrslutökur oft 

fram þar, einkum ef aðstaða er ekki fyrir hendi hjá viðkomandi dómstóli, eða ef um er að 

ræða mjög ung börn.
157

 Eins og leiðir af þeim dómum sem vísað var til í kafla 3.3.3.3. hér 

að framan, er það mat dómarans hverju sinni hvort skýrsla af barni skuli tekin í Barnahúsi 

eða dómhúsi viðkomandi héraðsdómstóls, svo framarlega sem húsnæðið fullnægi kröfum 

5. gr. reglugerðarinnar og markmiðum rannsóknar opinbers máls. 

Þegar dómari kallar til sérfræðing sér til aðstoðar við skýrslutökuna, sbr. 7. mgr. 59. 

gr. oml. og 1. mgr. 9. gr. reglugerðar nr. 321/1999, verður hann að meta hvaða aðili henti 

best hverju sinni. Dómari tekur mið af hæfileikum og þjálfun þeirra sérfræðinga sem hann á 

kost á að kalla sér til aðstoðar og velur þann sérfræðing sem hann treystir best til að taka 

skýrslu af barni á þann hátt að skýrslutakan þjóni þeim tilgangi sem henni er ætlað. Við 

Héraðsdóm Reykjavíkur er oftast kallaður til rannsóknarlögreglumaður sem er sérfræðingur 

í rannsóknum sakamála og hefur þar að auki sérfræðiþjálun í að taka skýrslur af börnum. Ef 

aðstæður eru hins vegar þannig að þörf er á að kalla til sálfræðing eða annan sérfræðing til 

aðstoðar við skýrslutökuna er það gert.
158

 Ljóst er af þeim dómum sem fjallað var um í 

kafla 3.3.3.3. hér að framan að svigrúm dómara til mats á því hvort kalla eigi til 

kunnáttumann og hvaða sérfræðingur henti best hverju sinni, er talsvert. 

Þegar barn gefur skýrslu fyrir dómi á rannsóknarstigi kemur það aldrei inn í dómsal 

heldur fer það beint inn í hið sérútbúna herbergi. Það hittir venjulega einungis þann sem 

tekur skýrsluna (oftast rannsóknarlögreglumaður eða annar sérfróður aðili), 

réttargæslumann sinn og stundum starfsmann barnaverndarnefndar áður en skýrslutakan 

hefst. Þá er meginreglan sú að enginn sé inni í skýrslutökuherberginu nema barnið og 
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spyrillinn þegar skýrslutakan fer fram. Aðrir sem eru viðstaddir þinghaldið fylgjast með 

skýrslutökunni bak við spegilinn, þ.e. dómari, fulltrúi lögreglustjóra, verjandi sakbornings, 

réttargæslumaður barnsins og starfsmaður barnaverndar. Þess er sérstaklega gætt að barnið 

hitti ekki aðra en þá sem það þarf óhjákvæmilega að hitta.
159

 

Skýrslur sem teknar eru fyrir dómi af brotaþolum á rannsóknarstigi skal taka upp á 

myndband, sé þess kostur, sbr. 2. mgr. 74. gr. a oml. og 5. gr. reglugerðar nr. 321/1999, 

enda eru skýrslurnar sönnunargögn í málinu. Börnunum er sagt frá því að skýrslan verði 

tekin upp á myndband og þau sjá upptökuvélina.
160

  

Þegar dómari metur hvernig best er að haga skýrslutöku af barni fyrir dómi er hann að 

verulegu leyti bundinn af ófrávíkjanlegum reglum sem koma fram í lögum um meðferð 

opinberra mála, reglugerð nr. 321/1999 og nokkrum dómum Hæstaréttar sem segja til um 

það hvernig þessum reglum skuli beitt, sbr. umfjöllun í köflum 3.3.3.2-3.3.3.3. Þó eru 

sumar reglurnar sveigjanlegar þannig að dómari geti hagað framkvæmd skýrslutökunnar 

eftir aðstæðum. Þegar þessum ófrávíkjanlegu fyrirmælum hins vegar sleppir verður dómari 

að byggja ákvarðanir um fyrirkomulag skýrslutökunnar á eigin mati. Við mat sitt á því 

hvað henti best býr dómari oft að margþættri reynslu, m.a. af því að meta sönnunargögn og 

af stjórnun þinghalda þar sem börn hafa gefið skýrslur fyrir dómi.
161

 

 

3.5. Ný lög um meðferð sakamála nr. 88/2008 

Eins og áður hefur komið fram taka gildi þann 1. janúar næstkomandi ný heildarlög um 

meðferð sakamála nr. 88/2008. Í þessum kafla verður vikið stuttlega að því hvernig þau 

ákvæði sem fjallað hefur verið um hér að framan, hljóða í nýju lögunum.  

Í nýju lögunum er ákvæði fyrri málsliðar 6. mgr. 59. gr. oml. að finna í 1. mgr. 123. gr. 

laganna. Þar hefur sú breyting verið gerð á ákvæðinu að þau skilyrði, að dómari telji að 

nærvera ákærða geti orðið vitninu sérstaklega til íþyngingar og haft áhrif á framburð þess, 

þurfa bæði að vera til staðar til þess að ákærða verði vikið úr þinghaldi, en samkvæmt 

núverandi orðalagi þarf aðeins annað þeirra að vera fyrir hendi til þess að það verði gert. Þá 

er að finna nýmæli í 3. mgr. 123. gr. nýju laganna þess efnis að ef ákærða er óheimilt að 

vera viðstaddur skýrslutöku samkvæmt 1. mgr. skuli dómari sjá til þess að hann geti fylgst 
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með skýrslutöku um leið og hún fer fram, auk þess sem dómara er rétt að leggja fyrir vitnið 

þær spurningar sem ákærði óskar. Í athugasemdum við frumvarpið er tekið fram að það eigi 

fyrst og fremst við ef ákærði nýtur ekki aðstoðar verjanda í málinu.
162

 

Ákvæði seinni málsliðar 6. mgr. 59. gr. oml. er að finna í lokamálslið 2. mgr. 123. gr. 

nýju laganna. Sú breyting hefur verið gerð á ákvæðinu að gildissvið þess hefur verið 

rýmkað, þar sem það nær til málflytjenda, auk ákærða. Í athugasemdum við frumvarp til 

laganna kemur fram að þessi breyting hafi verið gerð vegna þess að oftast nær myndi ekki 

nægja að vísa ákærða úr þinghaldi til þess að koma í veg fyrir að hann kæmist að því hvert 

vitni raunverulega væri, heldur yrði verjandi hans að víkja að auki, þar sem ekki hvílir á 

honum þagnarskylda gagnvart skjólstæðingi hans, sbr. 1. mgr. 36. gr., sbr. 3. mgr. 35. gr. 

nýju laganna.
163

 

Í a-lið 1. mgr. 59. gr. nýju laganna er að finna sams konar ákvæði og í a-lið 1. mgr. 74. 

gr. a núgildandi laga. Ein breyting hefur þó verið gerð á ákvæðinu í nýju lögunum þar sem 

aldursmarkið, sem er 18 ára samkvæmt núgildandi lögum, hefur verið fært niður í 15 ár og 

verður þar með það sama og sakhæfisaldurinn. Í athugasemdum við frumvarp til nýju 

laganna kemur fram að rétt hafi þótt að gera þetta í ljósi þess að hér sé um að ræða frávik 

frá meginreglunni um milliliðalausa sönnunarfærslu.
164

 Þá er lokamálsliður 2. mgr. 111. gr. 

nýju laganna sams konar ákvæði og lokamálsliður 2. mgr. 48. gr. núgildandi laga, að því 

undanskildu að aldursmarkið hefur verið fært úr 18 árum niður í 15 ár. 

Í nýju lögunum um meðferð sakamála er ákvæði 7. mgr. 59. gr. oml. að finna í 2. og 3. 

mgr. 123. gr. Hefur gildissvið ákvæðisins í nýju lögunum verið rýmkað á þann hátt að það 

tekur ekki einungis til brotaþola, heldur einnig til annarra vitna, og hefur aldursmarkið 

verið fært niður í 15 ár. Þá hefur sú breyting einnig verið gerð að þau skilyrði, að dómari 

telji að nærvera ákæranda, ákærða og verjanda hans geti orðið vitninu sérstaklega til 

íþyngingar og haft áhrif á framburð þess, þurfa bæði að vera til staðar til þess að ákærða 

verði vikið úr þinghaldi.
165

 

Í tengslum við ákvæði 4. og 5. gr. reglugerðar nr. 321/1999 má nefna að í nýju 

lögunum um meðferð sakamála er mælt svo fyrir í lokamálslið 9. gr. að ef taka þarf skýrslu 
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af barni, yngra en 15 ára, geti dómari ákveðið að það skuli gert í sérútbúnu húsnæði á 

öðrum stað ef það þyki æskilegra með tilliti til hagsmuna barnsins. Í athugasemdum við 

frumvarp til laganna kemur fram að hér sé átt við aðstöðu eins og þá sem sé fyrir hendi í 

Barnahúsi. Einnig er tekið fram að sakhæfisaldur hér á landi sé 15 ár og þyki rétt að miða 

þessa sérstöku heimild við það aldurstakmark.
166

  

Að lokum þykir rétt að geta þess að í athugasemdum við frumvarp til laga nr. 88/2008 

er að finna almenna umfjöllun um það fyrirkomulag á skýrslutökum af börnum í 

kynferðisbrotamálum sem tíðkast hefur hér á landi síðan árið 1999. Þar er vikið að því að 

sú tilhögun að barn gefi skýrslu fyrir dómara á rannsóknarstigi í kynferðisbrotamáli, hafi 

nýlega verið gagnrýnd og því m.a. haldið fram að hún leiði til þess að sýknað sé í fleiri 

tilvikum en ella væri ef formleg skýrslutaka færi fram hjá lögreglu. Um þessa gagnrýni 

segir í athugasemdunum: 

„Þótt sakfellt sé í tiltölulega fáum málum, þar sem ákært er fyrir kynferðisbrot gagnvart 

börnum, vegna skorts á sönnun verður ekki séð að þeirri tilhögun, sem að framan er lýst, 

sé um að kenna, enda er við sams konar vanda að etja, hvort sem skýrsla er tekin af 

brotaþolum í þessum málum á rannsóknarstigi hjá lögreglu, eins og í Danmörku og 

Svíþjóð, eða fyrir dómi, eins og hér á landi og í Noregi. Með sams konar rökum og notuð 

hafa verið mætti halda því fram að ný tilhögun á aðferð við skýrslutöku, sem rutt hefur 

sér til rúms á síðari árum, hafi haft þau áhrif að sakfellt sé í hlutfallslega færri málum en 

áður tíðkaðist. Orsakirnar eru líkast til aðrar og væri sannarlega ástæða til að kanna það 

mál frekar af óháðum aðilum. 

Með vísun til þess sem að framan greinir er ekki gerð tillaga um að horfið verði af þeirri 

braut sem mörkuð var með lögum nr. 36/1999. Hins vegar eru ráðgerðar breytingar á 

gildandi lögum, sem eiga að stuðla að því að mál þau sem hér um ræðir, upplýsist og 

hljóti sem réttlátasta málsmeðferð. Sem fyrr segir er lagt til að tekin verði upp í lög um 

meðferð sakamála ákvæði um óformlega skýrslutöku lögreglu, sbr. einkum 2. mgr. 60. 

gr. frumvarpsins. Þar með er ekkert því til fyrirstöðu að lögregla ræði óformlega við 

brotaþola áður en hann gefur formlega skýrslu fyrir dómi skv. a-lið 1. mgr. 59. gr. til þess 

að undirbúa þá skýrslugjöf. Þá er gert ráð fyrir að mælt verði fyrir um það, m.a. þegar 

skýrsla er tekin fyrir dómi af brotaþola á rannsóknarstigi, að það verði að jafnaði gert 

fyrir þeim dómara sem mun síðar fara með málið og kveða upp dóm í því, ef til þess 
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kemur, eftir atvikum sem dómsformaður. Með þessari breytingu er leitast við að búa svo 

um hnúta að sem minnst frávik verði gerð frá meginreglunni um milliliðalausa 

sönnunarfærslu. Þetta hvort tveggja ætti að verða til þess að tryggja betur en nú er að hið 

sanna verði leitt í ljós í þessum vandmeðförnu málum.“ 

 

4. Kynferðisbrot gegn börnum 

Í þessum kafla verða reifaðir dómar í kynferðisbrotamálum gegn börnum, þ.e. dómar sem 

varða 200., 201. og 202. gr. almennra hegningarlaga. Tímabilið sem miðað verður við nær 

frá 1. janúar 1992 til 1. júlí 2008, en á því tímabili féllu í Hæstarétti 83 dómar þar sem 

ákært var fyrir brot gegn fyrrgreindum ákvæðum. Í átta tilvikum var sýknað að fullu en í 

allmörgum málum var sakfellt að hluta, þ.e. einungis sakfellt fyrir hluta sakargiftanna eða 

sakfellt fyrir vægara brot en ákært var fyrir. Í sjö málum var héraðsdómur ómerktur og 

málinu vísað aftur heim í hérað til nýrrar meðferðar og í einu tilviki var málinu vísað frá 

dómi. Ekki gefst svigrúm til að reifa alla þessa dóma, heldur verður látið nægja að reifa þá 

dóma sem þykja áhugaverðastir og þar sem sérstaklega reynir á atriði tengd sönnun. Alls 

verða reifaðir 24 dómar, en þó er í raun einungis um að ræða nítján mál, því í fimm 

tilvikum var um það að ræða að Hæstiréttur ómerkti niðurstöðu héraðsdóms og sama málið 

kom síðan aftur fyrir dóm.  

Í kafla 4.2.1. verða reifaðir sex dómar þar sem ákært var fyrir brot gegn 200. gr. hgl., 

en á ofangreindu tímabili féllu alls fjórtán dómar þar sem ákært eða sakfellt var fyrir brot 

gegn því ákvæði.
167

 Í tólf af þessum dómum var einnig ákært fyrir brot gegn 202. gr. hgl. 

og í einu málinu var ákært fyrir brot gegn öllum þremur ákvæðunum. 

Á fyrrgreindu tímabili féllu tuttugu dómar sem vörðuðu brot gegn 201. gr. hgl. og í 

kafla 4.2.2. verða reifaðir átta af þeim dómum.
168

  Af þessum tuttugu dómum var í einu 

tilviki einnig ákært fyrir brot gegn 200. gr. og í tólf af þessum málum var bæði ákært fyrir 

brot gegn 201. og 202. gr. 

Að lokum verða reifaðir tíu dómar í kafla 4.2.3., þar sem einungis var ákært fyrir brot 

gegn 202. gr. hgl., þ.e. ekki jafnframt fyrir brot gegn 200. eða 201. gr. Á áðurnefndu 
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tímabili féllu alls 74 dómar, þar sem ákært var fyrir brot gegn 202. gr., þar af 23 þar sem 

einnig var ákært fyrir brot gegn 200. eða 201. gr. hgl.
169

 

Í þessum kafla verða dómarnir einungis reifaðir en í kafla 5 hér á eftir verða síðan 

dregnar ályktanir af dómaframkvæmd og verður þá stuðst við þá dóma sem reifaðir hafa 

verið. 

Áður en vikið verður að dómareifunum þykir rétt að fjalla efnislega um ákvæði 200. – 

202. gr. hgl., auk stuttrar almennrar umfjöllunar um XXII. kafla hegningarlaganna. 

 

4.1. Ákvæði 200. – 202. gr. almennra hegningarlaga 

4.1.1. Almennt um XXII. kafla almennra hegningarlaga 

Í XXII. kafla almennra hegningarlaga nr. 19/1940 er fjallað um kynferðisbrot. Ákvæði 

kaflans voru endurskoðuð með lögum nr. 40/1992, en þá höfðu þau verið óbreytt frá því að 

hegningarlögin voru sett árið 1940. Á grundvelli skýrslu nauðgunarmálanefndar, sem kom 

út á vegum dómsmálaráðuneytisins árið 1989, var kynferðisbrotakafla hegningarlaganna 

breytt verulega.
170

  

Í upphafi má nefna að með breytingarlögunum frá 1992 var heiti kaflans breytt úr 

Skírlífisbrot í Kynferðisbrot. Þá voru nokkrar grundvallarbreytingar gerðar með lögunum. Í 

fyrsta lagi voru ákvæði kaflans gerð ókynbundin, en fyrir lagabreytinguna höfðu þau verið 

kynbundin, þ.e. aðeins konur nutu refsiverndar og gátu verið þolendur en eingöngu 

karlmenn gátu verið gerendur. Var þessi breyting gerð til samræmis við réttarþróun í öðrum 

löndum. Í öðru lagi voru svonefnd önnur kynferðismök lögð að jöfnu við samræði, en þau 

höfðu áður varðað vægari refsingu samkvæmt sérstöku ákvæði þar um. Í athugasemdum 

við frumvarp til laga nr. 40/1992 er tekið fram að skýra beri hugtakið „önnur 

kynferðismök“ fremur þröngt þannig að átt sé við kynferðislega misnotkun á líkama 
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annarrar manneskju, er kemur í stað hefðbundins samræðis eða hefur gildi sem slíkt 

(surrogat). Í þriðja lagi má nefna að bætt var nýjum ákvæðum við 200. – 202. gr. hgl. um 

kynferðislega áreitni. Samkvæmt athugasemdum við frumvarpið telst kynferðisleg áreitni 

ekki slík misnotkun á líkama að hún komi í stað hefðbundins samræðis eða hafi gildi sem 

slíkt, þ.e. „önnur kynferðismök“. Var með þessu orðalagi átt við ýmis konar káf, þukl, og 

annars konar líkamlega snertingu og ljósmyndun af kynferðislegum toga. Þótti rétt að veita 

slíkri háttsemi meiri athygli en áður og taka harðar á slíkum brotum.
171

 

Öll ákvæðin í 194. – 199. gr. hgl. taka til brota gegn börnum jafnt sem fullorðnum. Þar 

að auki er ákvæðum 200. – 202. gr. hgl. sérstaklega ætlað að vernda börn fyrir 

kynferðislegri misnotkun og áreitni.
172

 Þó tekur ákvæði 200. gr. ekki eingöngu til 

kynferðisbrota gegn börnum, en þrátt fyrir það hefur þótt rétt að flokka ákvæðið með 201. 

og 202. gr., þar sem algengt er að börn séu fórnarlömb slíkra brota.
173

 

Hvað varðar þau ákvæði sem sérstaklega er ætlað að vernda börn fyrir kynferðislegri 

misnotkun og áreitni hafa ýmis sjónarmið verið færð fram sem grundvöllur refsiábyrgðar. 

Sem dæmi má nefna að börn og unglinga skorti líkamlegan og andlegan þroska til 

kynferðislegra athafna og því þurfi að vernda þau gegn því ofbeldi sem kynferðislegar 

athafnir gagnvart þeim fela í sér og einnig fyrir óheppilegum afleiðingum 

kynferðissambands. Þá sé hætta á að fullorðið fólk reyni að hafa áhrif á afstöðu þeirra og 

beiti fortölum eða nauðung, sem erfitt geti verið að sanna. Nú á dögum vegur það 

sjónarmið þyngst að kynferðismök við barn séu í eðli sínu gróft ofbeldi gagnvart því og 

megi því undir engum kringumstæðum eiga sér stað.
174

  

Frá því að núgildandi ákvæði hegningarlaga um kynferðisbrot gegn börnum tóku gildi 

árið 1992 hefur þeim verið breytt þrisvar sinnum, þ.e. með lögum nr. 14/2002, lögum nr. 

40/2003 og lögum nr. 61/2007. 
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4.1.2. Ákvæði 200. gr. hgl. 

Í 200. gr. hgl. er að finna svohljóðandi ákvæði um sifjaspell: 

„Hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við barn sitt eða annan niðja skal sæta 

fangelsi allt að 8 árum og allt að 12 ára fangelsi sé barnið yngra en 16 ára. 

Önnur kynferðisleg áreitni manns gagnvart barni sínu eða öðrum niðja en sú er greinir í 

1. mgr. varðar allt að 4 ára fangelsi og allt að 6 ára fangelsi sé barnið yngra en 16 ára. 

Samræði eða önnur kynferðismök milli systkina varða fangelsi allt að 4 árum. Hafi annað 

systkina eða bæði ekki náð 18 ára aldri þegar verknaður átti sér stað má ákveða að refsing 

falli niður að því er þau varðar.“ 

Með 8. gr. laga nr. 40/1992 var meginefni 190. gr. hgl. um sifjaspell flutt úr XXI. kafla 

hegningarlaganna um sifskaparbrot í hinn nýja kafla um kynferðisbrot og sameinað þar 

nýju ákvæði um aðra kynferðislega áreitni gagnvart niðjum. Í athugasemdum við 

frumvarpið segir að betur fari á þessari tilhögun þar sem slík brot séu oft nátengd öðrum 

brotum gegn ákvæðum þessa kafla, einkum 202. gr.
175

 Í samræmi við norræna löggjöf var 

með lögunum frá 1992 felld niður refsiábyrgð barna og annarra niðja, sem hlut eiga að 

samræði eða öðrum kynferðismökum milli ættingja í beinan ættlegg. Rökin fyrir því að 

fella niður refsiábyrgð þessara aðila voru m.a. þau að þeir sættu alla jafna misnotkun af 

hálfu hinna eldri og reyndari. Þá voru refsimörk ákvæðisins þyngd nokkuð með lögum nr. 

40/1992 frá því sem áður var. Almenna hámarkið í 1. mgr. var hækkað úr 4 árum í 6 ár og 

úr 6 árum í 10 ár, ef barnið væri yngra en 16 ára, og þá var hámarkið í 3. mgr. hækkað úr 2 

árum í 4 ár. Auk þess var refsibrottfallsheimildin í 3. mgr. rýmkuð með því að miða við 18 

ára aldur í stað 16 ára.
176

 

Eftir gildistöku laga nr. 40/1992 hafa tvær breytingar verið gerðar á ákvæði 200. gr. 

hgl. og varða þær báðar hækkun refsihámarks. Með lögum nr. 40/2003 var refsihámarkið í 

1. mgr. hækkað úr 6 árum í 8 ár og úr 10 árum í 12 ár og með lögum nr. 61/2007 var 

refsihámarkið í 2. mgr. hækkað úr 2 árum í 4 ár og úr 4 árum í 6 ár. 

Ákvæði 1. og 2. mgr. 200. gr. á jafnt við um brot gagnvart skilgetnum og óskilgetnum 

börnum og nær það til brota kynforeldris gagnvart barni sem ættleitt hefur verið af öðrum. 
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Ákvæði 3. mgr. 200. gr. tekur jafnt til hálfsystkina og alsystkina.
177

 Ásetningur er 

saknæmisskilyrði samkvæmt 200. gr.
178

 

 

4.1.3. Ákvæði 201. gr. hgl. 

Í 201. gr. hgl. er fjallað um kynferðisbrot gagnvart börnum yngri en 18 ára, sem eru í 

tilteknum tengslum við brotamann. Ákvæðið er svohljóðandi: 

„Hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við barn yngra en 18 ára, sem er 

kjörbarn hans, stjúpbarn, fósturbarn, sambúðarbarn eða tengt honum þannig 

fjölskylduböndum í beinan legg eða barn, sem honum hefur verið trúað fyrir til kennslu 

eða uppeldis, skal sæta fangelsi allt að 8 árum og allt að 12 ára fangelsi sé barn yngra en 

16 ára. 

Önnur kynferðisleg áreitni en sú sem greinir í 1. mgr. varðar fangelsi allt að 4 árum og 

allt að 6 ára fangelsi sé barnið yngra en 16 ára.“ 

Eftir gildistöku laga nr. 40/1992 svaraði ákvæðið að nokkru til 201. gr. eins og hún 

hljóðaði áður en breytingarlögin gengu í gildi. Í upptalningu barna var bætt við stjúpbarni 

og sambúðarbarni frá því sem áður var.
179

 Þá voru refsimörk 1. mgr. ákvæðisins þyngd á 

sama hátt og í 1. mgr. 200. gr. Með lögum nr. 40/2003 og lögum nr. 61/2007 voru gerðar 

sams konar breytingar á refsihámarki 201. gr. og gerðar voru á 200. gr. með sömu 

breytingarlögum. Með lögum nr. 61/2007 var orðalagi 1. mgr. 201. gr. auk þess breytt 

lítillega, því orðunum „eða tengt honum þannig fjölskylduböndum í beinan legg“ var bætt 

inn í upptalninguna í málsgreininni. Með þessari breytingu átti að tryggja að ákvæðið tæki 

til aðstæðna á borð við þær þegar stjúpafi brýtur gegn stjúpbarnabarni sínu, en ákvæðið í 

þáverandi mynd náði ekki til slíkra aðstæðna nema viðkomandi hefði verið sérstaklega 

trúað fyrir barninu til kennslu eða uppeldis.
180

  

Í 201. gr. hgl. er lagt fortakslaust bann við samræði eða öðrum kynferðismökum við 

börn undir 18 ára aldri sem hinn brotlegi hefur tiltekin tengsl við. Þar sem bannið er 

fortakslaust þarf ekki að sýna fram á að um misnotkun hafi verið að ræða í hverju tilviki. 
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Ásetningur er saknæmisskilyrði, en unnt er að refsa fyrir brotið þótt hinn brotlegi hafi ekki 

vitað um aldur barnsins eða talið víst hver hann var, en sýnt af sér gáleysi um aldur hans, 

sbr. 204. gr. hgl.
181

 

 

4.1.4. Ákvæði 202. gr. hgl. 

Það ákvæði um kynferðisbrot gegn börnum sem mest reynir á í framkvæmd er í 202. gr. 

hgl. Er það svohljóðandi: 

„Hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við barn, yngra en 15 ára, skal sæta 

fangelsi ekki skemur en 1 ár og allt að 16 árum. Lækka má refsingu eða láta hana falla 

niður, ef gerandi og þolandi eru á svipuðum aldri og þroskastigi. 

Önnur kynferðisleg áreitni en sú sem greinir í 1. mgr. varðar fangelsi allt að 6 árum. 

Hver sem með blekkingum, gjöfum eða á annan hátt tælir barn yngra en 18 ára til 

samræðis eða annarra kynferðismaka skal sæta fangelsi allt að 4 árum. 

Hver sem greiðir barni yngra en 18 ára endurgjald gegn því að hafa við það samræði eða 

önnur kynferðismök skal sæta fangelsi allt að 2 árum.“ 

Í 1. mgr. 202. gr. er almennt ákvæði þar sem refsing er lögð við samræði eða öðrum 

kynferðismökum við börn yngri en 15 ára. Eftir lagabreytinguna árið 1992 svaraði ákvæðið 

til 1. mgr. 200. gr. hgl. eins og hún var áður en lög nr. 40/1992 tóku gildi.
182

 Við 

endurskoðunina árið 1992 hélst refsihámarkið í 1. mgr. óbreytt frá því sem áður var, þ.e. 12 

ár. Með lögum nr. 61/2007 var refsihámarkið hækkað úr 12 árum í 16 ár og lögfest var 

sérstakt, refsilágmark, 1 árs fangelsi. Þá var aldursmarkið hækkað úr 14 ára aldri í 15 ár. 

Þar að auki kom refsilækkunar- og refsibrottfallsheimildin í lokamálslið 1. mgr. ný inn í 

ákvæðið með lögunum frá 2007. Með sömu lagabreytingu var refsihámarkið í 2. mgr. 

ákvæðisins hækkað úr 4 árum í 6 ár. Ákvæðið um kynferðislega áreitni hafði verið að finna 

í 2. málslið 1. mgr. þar til það var fært í 2. mgr. 202. gr. með lögum nr. 40/2003. 

Í 1. og 2. mgr. 202. gr. er lagt algert bann við kynmökum við börn yngri en 15 ára. 

Aldursmarkið er fortakslaust og því er þroski barnsins ekki metinn í hverju tilviki. 

Misnotkun þarf ekki að vera sönnuð þótt gera megi ráð fyrir að hún sé fyrir hendi þegar svo 
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ung börn eiga í hlut.
183

 

Með lögum nr. 40/1992 varð 3. mgr. 202. gr. heldur fyllri en hún hafði áður verið þar 

sem taldar voru upp dæmigerðar aðferðir við tælingu.
184

 Ákvæðið var að finna í 2. mgr. 

202. gr. þar til það var fært í 3. mgr. með lögum nr. 40/2003. Með sömu lagabreytingu var 

aldursmarkinu breytt úr 14-16 ára í yngra en 18 ára. 

Þegar börn eru á aldrinum 15-17 ára er bann við kynmökum ekki jafn fortakslaust og 

þegar börn eru yngri en 15 ára, sbr. 3. mgr. 202. gr. Það er hins vegar refsivert að tæla börn 

á þessum aldri til samræðis eða annarra kynferðismaka. Í ákvæðinu eru nefnd dæmi um 

aðferðir við tælingu, en sú upptalning er þó ekki tæmandi. Ef einstaklingar eru svipaðir að 

aldri, reynslu og þroska á ákvæðið ekki við.
185

  

Í 4. mgr. 202. gr. er ákvæði um refsinæmi þess að greiða barni yngra en 18 ára 

endurgjald gegn því að hafa við það samræði eða önnur kynferðismök. Þetta ákvæði kom 

inn í hegningarlögin með breytingarlögum nr. 14/2002. Bann við verknaði er fortakslaust 

og nægir eitt tilvik til refsiábyrgðar.
186

 

Ásetningur er skilyrði sakfellingar fyrir brot gegn 202. gr., og þarf hann að taka til 

allra þátta í efnislýsingu brotsins. Hafi brotið verið framið í gáleysi um aldur þolandans, 

fellur brotið undir 204. gr. hgl., og á þá að beita vægari refsingu.
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4.2. Dómaframkvæmd 

4.2.1. Ákvæði 200. gr. hgl. 

H 1992:916 (nr. 74/1992) 

X var ákærður fyrir kynferðisbrot gegn 4 ára dóttur sinni, A, með því að hafa á tímabilinu frá kvöldi 

10. maí 1990 og fram á næsta morgun, á heimili sínu, farið höndum um klof hennar, sett fingur í 

endaþarm hennar og haft mök við hana í endaþarm, svo að honum varð sáðfall. Taldist brot þetta 

varða við 1. mgr. 200. gr., sbr. 202. gr. hgl. 

Í málinu lá fyrir að A dvaldi hjá föður sínum umræddan dag og yfir nótt en síðdegis þann 11. 

maí 1990 fór hún til ömmu sinnar, H. Við skýrslutöku hjá lögreglu bar H að hún hefði sett A í bað 

að kvöldi 11. maí og hefði A þá verið rauð og þrútin í klofinu, og viðkvæm viðkomu. H skýrði frá 
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því að nokkrum dögum eftir þetta hefði A lýst misnotkun ákærða allítarlega fyrir henni. Ákærði 

neitaði alfarið sök í málinu. Hann kvaðst engar skýringar hafa á framburði telpunnar, en taldi að um 

hugarburð væri að ræða. Bar hann að A hefði kvartað um erfiðleika við þvaglát umræddan dag, auk 

þess sem hún hefði verið með niðurgang. Móðir telpunnar og amma hennar kváðust ekki kannast 

við, að A hefði þjáðst af blöðrubólgu eða niðurgangi í maímánuði 1990.  

A var í viðtalsmeðferð hjá [V], geðlækni, og [H], félagsráðgjafa, og var eitt viðtalið tekið upp 

á myndband, sem var meðal gagna málsins. Fyrir dómi lýsti [V], geðlæknir, því áliti sínu að þrátt 

fyrir að telpan hefði verið undir miklu álagi í viðtalinu teldi hún frásögn A trúverðuga og að hún 

hefði verið að lýsa eigin reynslu.  

Í vottorðum [Ó], sérfræðings í skurðlækningum, kom fram að við skoðun á A hefði hann tekið 

eftir húð- og litabreytingum kringum endaþarm, og að þreifing á endaþarmi hefði bent til, að um 

þrengingu í endaþarm hefði verið að ræða. Það var hins vegar álit [B], sérfræðings í 

barnasjúkdómum, að vottorð [Ó] segðu ekkert til um, hvort þrenging hefði átt sér stað. Væri roði 

við endaþarm algengur hjá litlum börnum og kæmi af litlu tilefni.  

Ákærði var sakfelldur í héraði fyrir að hafa notað líkama dóttur sinnar í kynferðislegum 

tilgangi og var brotið talið varða við 202. gr., sbr. 1. mgr. 200. gr. hgl. Ekki þótti hins vegar sannað, 

að ákærði hefði haft mök við telpuna í endaþarm. Til stuðnings niðurstöðu sinni vísaði héraðsdómur 

í framburð telpunnar A, mat barnasérfræðinga og framburð vitnisins H, sem höfðu stoð af 

vottorðum og framburði [Ó], læknis, og að nokkru [B], barnalæknis. 

Ákærði var hins vegar sýknaður af Hæstarétti. Í forsendum réttarins var tekið fram að 

rannsókn málsins hefði ekki verið markviss að öllu leyti. Bent var á að miklir annmarkar væru á 

áðurnefndu viðtali við A, en þar hefði móðir telpunnar rætt við hana og beitt leiðandi spurningum 

og þrýstingi. Rannsóknarlögregla ríkisins hefði ekki haft umsjón með viðtalinu og hefðu fulltrúar 

hennar eða réttargæslumaður ekki verið viðstaddir. Þá var tekið fram að álit barnasérfræðinganna 

og viðtalið sjálft yrði að skoða í því ljósi að í samskiptum sínum við stúlkuna gengu sérfræðingarnir 

út frá því sem gefnu, að hún hefði orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi af hálfu föður síns. Um 

sönnunargildi læknisvottorða [Ó] var tekið fram að skoðun læknisins hefði ekki farið fram fyrr en 

sjö dögum eftir, að atvikin hefðu átt að hafa gerst, og hann hefði ekki haft tök á að spyrja telpuna 

sjálfa um skoðunarefnið. Jafnframt væri hann ekki sérfróður um barnalækningar og hefði ekki beina 

reynslu frá fyrri tilvikum af þessu tagi. Þá var einnig vísað til álits [B], barnalæknis, á vottorðum 

[Ó]. Í niðurstöðu Hæstaréttar sagði enn fremur: 

„Ákærði hefur staðfastlega neitað þeim sökum, sem á hann eru bornar í ákæru. [...] Engin ytri 

atvik veita sérstaka vísbendingu um, að eitthvað óeðlilegt hafi verið haft í frammi við telpuna, 
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meðan á dvölinni stóð, þegar frá eru talin þau einkenni, sem urðu móðurömmu hennar að 

athugunarefni nokkru síðar. [...] Aðstandendur telpunnar höfðu ekki áður haft grunsemdir um 

kynferðisbrot gagnvart henni, og ekki er fram komið, að heimsókn hennar til ákærða hafi haft 

neikvæð áhrif á afstöðu hennar til hans.  

[...] 

Fram er komið, að dóttir ákærða var eðlilega þroskuð eftir aldri og skýr í hugsun, og er ekki 

ástæða til að vefengja trúverðugleika hennar að því leyti. Á hinn bóginn hefur viðtalið við telpuna 

takmarkað sönnunargildi sökum þess, hvernig að því var staðið. [...] Þegar gögn málsins eru virt í 

heild og litið til þeirra ágalla, sem á þeim er að finna, verður að líta svo á, að ekki sé fram komin 

fullnægjandi sönnun fyrir sekt ákærða, [...].“ 

 

H 1998:2809 (nr. 181/1998) og H 1999:3870 (nr. 286/1999)  

Með ákæru dags. 12. ágúst 1997 var X ákærður fyrir kynferðisbrot gegn dóttur sinni, D, fæddri 

1979, með því að hafa á árunum 1988 til 1995 viðhaft margvíslega kynferðislega háttsemi gagnvart 

stúlkunni. Var háttsemin talin varða við 1. mgr. 200. og 1. mgr. 202. gr. hgl. 

Með dómi sínum 17. september 1998 (H 1998:2809) ómerkti Hæstiréttur dóm héraðsdóms frá 

1. apríl 1998, þar sem ákærði hafði verið sakfelldur einróma af fjölskipuðum dómi. Var dómurinn 

ómerktur á þeirri forsendu, að nauðsyn bæri til að freista þess að afla gagna um sálfræðilega 

athugun á kæranda og ákærða í því skyni að varpa skýrara ljósi á aðstæður þeirra með tilliti til 

þeirra sakargifta, er ákæra málsins lyti að. Jafnframt þótti sýnt, að nýjar upplýsingar um þessi efni 

gætu verið til þess fallnar að veita tilefni til frekari gagnaöflunar og skýrslugjafar fyrir dómi og hafa 

áhrif á mat dómenda í héraði á sönnunargildi munnlegs framburðar, sem þar væri gefinn. Var því 

málsmeðferðin í héraði ómerkt frá upphafi aðalmeðferðar, sbr. 2. málslið 1. mgr. 156. gr. oml.  

Í samræmi við þessa niðurstöðu Hæstaréttar kom málið aftur fyrir dóm í héraði og síðar 

Hæstarétti (H 1999:3870). Við þessa nýju meðferð málsins var aflað sérfræðilegra álitsgerða 

geðlæknanna [Á] og [V], dr. [J], sálfræðings, og [M], taugasálfræðings.  

Ákærði neitaði sakargiftum. Hann viðurkenndi þó að hafa komið inn til D að næturlagi í 3-5 

skipti á árunum 1990 til 1994 í þeim tilgangi að horfa á hana og hefðu þessar heimsóknir verið af 

kynferðislegum toga. Ákærði kvaðst einnig nokkrum sinnum hafa lyft upp sængurhorni af 

fótleggjum D í sama tilgangi. Ákærði skrifaði bréf til móðurfjölskyldu D, þar sem hann viðurkenndi 

að hafa misnotað D, án þess að segja í hverju sú misnotkun hefði falist. Ákærði bar fyrir dómi að 

tilefni bréfsins hefði verið að afsaka hugsanir sínar gagnvart D, sem hann hefði skammast sín fyrir. 

Hann kvaðst telja líklegast að D hefði kært hann þar sem hún hefði ákveðið að taka sér stöðu við 

hlið móður sinnar í deilum þeirra foreldranna út af E, yngri systur hennar. 

D bar að ákærði hefði nánast alla hennar æsku beitt hana grófri kynferðislegri misnotkun. 
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Móðir D, K, bar að D hefði skýrt henni frá misnotkun ákærða er hún hefði verið 15 ára gömul. 

Hefði K þá spurt ákærða hvort hann hefði misnotað D og hefði hann játað að líklega hefði eitthvað 

gerst. K bar að núna, þegar hún liti um öxl, sæi hún ýmislegt sem styddi það sem D segði. Hún 

kvaðst hafa komið að ákærða í þrjú skipti að næturlagi í herbergi D. Einnig lýsti hún 

kynferðislegum tilburðum ákærða gagnvart yngri dóttur þeirra, E, en ákærði neitaði þeim 

ásökunum. Bróðurdóttir ákærða, R, og vinkona D, Æ, sökuðu ákærða um að hafa viðhaft 

kynferðislega háttsemi við sig, en ákærði neitaði því. Hann viðurkenndi þó að eitt sinn hefði hann 

lyft upp sængurhorni af fótlegg Æ í þeim tilgangi að fullnægja kynferðislegum hvötum sínum.  

Samkvæmt greinargerðum sálfræðinga og geðlæknis benti ekkert til þess að D væri haldin 

neinum þeim sjúkdómi sem kastað gæti rýrð á trúverðugleika framburðar hennar. Samkvæmt 

greinargerð [H], félagsráðgjafa, sem hafði D í viðtalsmeðferð, gætti aldrei ósamræmis í frásögn 

hennar og taldi hún D bera ýmis merki kynferðislegrar misnotkunar. 

Ákærði var sakfelldur í héraðsdómi og var háttsemi hans talin varða við 1. mgr. 200. gr. og 1. 

mgr. 202. gr. hgl. Í forsendum dómsins var tekið fram að framburður D hefði verið staðfastur og 

trúverðugur og framkoma hennar fyrir dómi einörð og traustvekjandi. Hins vegar þóttu skýringar 

ákærða á framburði D langsóttar og ótrúverðugar.  

Einn héraðsdómari skilaði sératkvæði og vildi sýkna ákærða. Dómarinn tók fram að engum 

áþreifanlegum sönnunargögnum hefði verið til að dreifa í málinu, og hefði framburður ákærða verið 

stöðugur og engin sérstök atriði sem veiktu hann. 

Hæstiréttur sýknaði ákærða af kröfum ákæruvaldsins, enda hefði ákæruvaldinu ekki tekist að 

færa fram vafalausa sönnun um sekt ákærða samkvæmt verknaðarlýsingu í ákæru. Fyrir Hæstarétt 

lagði verjandi ákærða nokkur ný gögn, þar á meðal álitsgerð [H], geðlæknis, þar sem fram kom sú 

skoðun að D væri ekki haldin heilkenninu áfallastreitu. Hæstiréttur tók fram að við mat á 

sönnunargildi þessara gagna, yrði að gæta þess að höfundar þeirra hefðu ekki komið fyrir dóm til að 

staðfesta og skýra þau. Hæstiréttur taldi að í áðurnefndu bréfi ákærða, væri einungis að finna 

viðurkenningu ákærða á gægjuhneigð sinni. Þá taldi dómurinn að sönnunarfærsla í málinu hefði 

ekki leitt til þess að unnt væri að leggja til grundvallar, að ásakanir um kynferðisbrot ákærða 

gagnvart yngri dóttur sinni, bróðurdóttur og vinkonu D, yrðu taldar sannaðar. Í forsendum 

Hæstaréttar sagði nánar: 

„Umsagnir þeirra sérfræðinga, sem leitað var til við meðferð málsins fyrir héraðsdómi, styrkja það 

mat meirihluta dómsins, að framburður kæranda sé trúverðugur. Það dregur hins vegar úr 

styrkleika þeirrar niðurstöðu, að héraðsdómur var ekki einhuga um sakfellingu ákærða. Hinu sama 

gegnir um álitsgerð [H] geðlæknis. Þá liggur fyrir, að ákærði hefur viðurkennt framferði gagnvart 

dóttur sinni, sem er ekki til þess fallið að styrkja framburð hans um það, að hann hafi í engu 
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gengið lengra en hann heldur fram. Það leiðir þó ekki til þess, að slakað verði á kröfum um 

sönnunarbyrði og sönnunarskyldu ákæruvaldsins í málinu [...]. 

Þrátt fyrir ákvæði 4. mgr. 159. gr. laga nr. 19/1991 um mat á sönnunargildi munnlegs framburðar 

fyrir héraðsdómi verður Hæstiréttur að meta, hvort fram sé komin nægileg sönnun, sem ekki verði 

vefengd með skynsamlegum rökum, sbr. 46. gr. laganna. Til þess verður meðal annars að líta, að 

langt er um liðið frá ætluðum brotum ákærða og því örðugt um sönnunarfærslu. Kærandi bar ekki 

fram kæru á hendur föður sínum fyrr en í febrúar 1997 eða tæpum tveimur árum eftir að athæfi 

hans á að hafa lokið. Ekki er fram komið að kærandi hafi fyrr en þá lýst atferli ákærða á þann veg, 

sem í kærunni greindi. Á þessum tíma var kominn upp ágreiningur um umgengni ákærða við yngri 

dóttur sína í kjölfar þess, að hann hóf sambúð með annarri konu. Í skilnaðarsamningi ákærða og 

móður kæranda frá 31. júlí 1996 hafði verið kveðið á um umgengni ákærða við yngri dóttur sína 

og rétt hans til samfunda við hana að jafnaði eigi sjaldnar en einn dag í viku, en að auki skyldi 

hann hafa rétt til að hafa barnið hjá sér í eina viku á sumri hverju. Ákærði kom reglulega á heimili 

mæðgnanna eftir sambúðarslitin í maí 1995, umgekkst þar yngri dóttur sína og hélt jafnframt með 

þeim jól það ár. Þá skrifaði kærandi honum ástúðleg bréf haustið 1995, sem ekki þykir unnt að 

horfa framhjá við sönnunarmat, þrátt fyrir skýringar hennar, [...].“ 

Eins og ákæra var úr garði gerð, þótti ekki fært að beita öðrum refsiákvæðum um þá 

framkomu ákærða gagnvart dóttur sinni, sem hann hafði þó gengist við. 

Tveir hæstaréttardómarar skiluðu sératkvæði og vildu staðfesta niðurstöðu héraðsdóms um 

sakfellingu ákærða. Í forsendum sératkvæðisins sagði m.a.: 

„Þegar héraðsdómur er grannt skoðaður og gögn þau er þar er til vitnað má ljóst vera að 

framburður annarra en feðginanna varpar ljósi á frásagnir þeirra. Er þar sérstaklega á það að líta, 

að tvær ungar stúlkur, önnur frænka kæranda og hin vinkona hennar, hafa hvor um sig skýrt frá 

samskiptum við ákærða, sem hann kannast við. [...] Þótt ákærði mótmæli frásögnum stúlknanna að 

þessu leyti veita þær auknar líkur fyrir því, að samskipti hans við dóttur sína hafi ekki verið 

einskorðuð við gægjur, [...], heldur hafi einnig komið til líkamlegar snertingar milli þeirra.  

Þá er ekki síður skylt að líta til framburðar móður kæranda, sem er skýr og glöggur um það sem 

hún segir frá. [...] 

[...] 

Frásögn kæranda hefur frá upphafi kæru í febrúar 1997 ávallt verið staðföst og á sömu leið. Eins 

og fyrr greinir hefur verjandi ákærða lagt fyrir Hæstarétt vottorð þriggja sérfræðinga, sem aflað 

var eftir uppsögu héraðsdóms og virðist ætlað að hnekkja áliti héraðsdóms á sönnunargildi 

framburðar kæranda. Þessi vottorð verða ekki talin varpa rýrð á þau atriði málsins, sem horfa til 

sakfellingar á hendur ákærða um annað og meira en hann hefur viðurkennt. Veita þau ekki efni til 

að hnekkja því mati meiri hluta dómenda í héraði, að framburður kæranda sé trúverðugur.“ 
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H 2004:2701 (nr. 448/2003) 

Samkvæmt I. kafla ákæru var X ákærður fyrir kynferðisbrot gegn stjúpdóttur sinni, Y, fæddri 1987, 

með því að hafa á árunum 1995-1999 margoft káfað á kynfærum hennar innanklæða (1. tl.), þann 

23. desember 1998 afklætt Y að neðan, káfað á brjóstum hennar og kynfærum, sett fingur í leggöng 

hennar og lagst ofan á hana (2. tl.) og á árunum 2000 og 2001 margoft káfað á brjóstum hennar og 

kynfærum innanklæða (3. tl.). Töldust þessi brot ákærða varða við 1. og 2. mgr. 201. gr. og 1. og 2. 

mgr. 202. gr. hgl. Samkvæmt II. kafla ákæru var X ákærður fyrir kynferðisbrot gagnvart dóttur 

sinni, Z, fæddri 1988, með því að hafa í eitt skipti stungið fingri í leggöng hennar (1. tl.) og í að 

minnsta kosti sex skipti farið höndum um kynfæri hennar innanklæða (2. tl.). Var þessi háttsemi 

talin varða við 1. og 2. mgr. 200. gr. og 1. og 2. mgr. 202. gr. hgl. 

Y lýsti misnotkun ákærða fyrir dómi og kvað hana hafa byrjað er hún hefði verið 9 til 10 ára 

gömul. Y kvaðst hafa greint vinum sínum, G, H og I, og hálfsystur sinni, D, frá háttsemi ákærða og 

voru framburðir þessara vitna í samræmi við það. Móðir Y kvaðst aldrei hafa orðið vör við þá 

háttsemi sem ákærði var borinn sökum um. Í vottorði læknanna [J] og [Þ], sem skoðuðu Y, kom 

fram að meyjarhaft Y hefði verið farið þrátt fyrir að hún hefði sagt að hún væri ekki farin að sofa 

hjá. Samkvæmt greinargerð [V], sálfræðings, leiddu viðtöl við Y í ljós ýmis einkenni sem eru þekkt 

meðal unglinga sem hafa sætt kynferðislegu ofbeldi. Ákærði neitaði alfarið sakargiftum. 

Héraðsdómur taldi sannað að ákærði hefði gerst sekur um brot samkvæmt 1. og 3. tl. I. kafla 

ákæru, en ekki var þó talið sannað að brot hans hefðu byrjað fyrr en árið 1997. Var skýrsla Y talin 

skýr og eindregin um þessi atriði og þá voru vitnisburðir G og D og greinargerð [V], sálfræðings, 

talin styrkja trúverðugleika framburðar Y. Hvað varðar 2. tl. I. kafla ákæru taldi héraðsdómur að sá 

þáttur í verknaðarlýsingunni að ákærði hefði sett fingur upp í leggöng Y og káfað á brjóstum 

hennar, fengi ekki nægilega stoð í framburði Y og var ákærði því sýknaður af þeirri háttsemi. Hann 

var hins vegar sakfelldur fyrir aðra háttsemi samkvæmt þessum ákærulið. Var háttsemi ákærða talin 

varða við 2. mgr. 201. gr. hgl., sem var talin tæma sök gagnvart 2. mgr. 202. gr. hgl. 

Z lýsti misnotkun ákærða fyrir dómi og kvaðst telja að tilvikin hefðu verið að minnsta kosti 

sex. Z kvaðst ekki hafa greint neinum frá misnotkun ákærða fyrr en vorið 2002 er hún hefði sagt 

kennara sínum, A, frá háttsemi hans. Var vitnisburður A í samræmi við þetta. Samkvæmt vottorði 

læknanna [G] og [Þ], sem skoðuðu Z, sáust engin áverkamerki á kynfærum hennar og var 

meyjarhaft eðlilegt. Samkvæmt greinargerð [R], félagsráðgjafa og sálfræðings, sem hafði Z til 

meðferðar, þjáðist Z af endurupplifunum tengdum brotum ákærða auk þess sem hún lýsti miklum 

ótta við reiði ákærða í sinn garð.  

Hvað varðar 1. tl. II. kafla ákæru tók héraðsdómur fram að framburður Z hefði ekki verið 
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alveg skýr um þetta auk þess sem niðurstaða læknisrannsóknar styddi ekki að innþrenging í leggöng 

hefði átt sér stað. Var ákærði því sýknaður af þessum sakargiftum. Hvað varðar 2. tl. II. kafla 

ákæru, mat héraðsdómur framburð Z mjög trúverðugan, enda hefði hann verið skýr og eindreginn. 

Ekki var talin ástæða til að rengja sérstaklega fjölda tilvika, sem greindur var í ákæru, og var 

samkvæmt ágiskun Z. Þá vísaði dómurinn einnig í niðurstöðu greinargerðar [R], félagsráðgjafa og 

sálfræðings. Var ákærði sakfelldur fyrir þá háttsemi sem honum var gefin að sök í þessum ákærulið 

og var háttsemin talin varða við 2. mgr. 200. gr. hgl., sem var talin tæma sök gagnvart 2. mgr. 202. 

gr. hgl. 

Fyrir Hæstarétti krafðist ákæruvaldið staðfestingar á sakfellingu ákærða samkvæmt 

héraðsdómi. Hæstiréttur tók fram að héraðsdómur hefði metið framburð Y og Z trúverðugan og 

væru ekki efni til að hnekkja því mati. Hvað varðar 1. tl. I. kafla ákæru taldi Hæstiréttur ekki 

sannað að ákærði hefði káfað á kynfærum Y oftar en tvisvar, enda væri orðalag ákærunnar of 

víðtækt og óskilgreint. Sama væri að segja um 3. tl. I. kafla ákæru, þar sem einnig væri um 

ótilgreind atvik að ræða. Var ákærði því sýknaður af þessum ákærulið. Hæstiréttur féllst hins vegar 

á niðurstöðu héraðsdóms um 2. tl. I. kafla ákæru. Hvað varðar II. kafla ákæru tók Hæstiréttur fram 

að lýsing kennara á því, þegar Z hefði sagt henni frá atferli ákærða, væri framburði Z til styrktar. Þó 

var ekki talið sannað að ákærði hefði farið höndum um kynfæri Z oftar en tvisvar. 

 

H 2005:1348 (nr. 393/2004) 

X var ákærður fyrir kynferðisbrot gagnvart dóttur sinni, Y, fæddri 1984 (ákæruliður I, 1–3), og var 

sú háttsemi hans talin varða við 1. mgr. 200. gr. hgl. X var einnig ákærður fyrir brot gegn annarri 

dóttur sinni, Z, fæddri 1988, með því að hafa í eitt skipti þuklað á brjóstum hennar innanklæða og í 

annað skipti utanklæða (ákæruliður II, 4 og 5), og var sú háttsemi heimfærð til 2. mgr. 200. gr. hgl. 

Að lokum var X ákærður fyrir kynferðisbrot gegn vinkonu dóttur sinnar, Þ, fæddri 1989, með því 

að hafa í eitt skipti káfað á kynfærum hennar og brjóstum og, seinna sama kvöld, gert tilraun til að 

hafa samræði við hana (ákæruliður III, 6 og 7). Taldist þessi háttsemi varða við 1. og 2. mgr. 202. 

gr. hgl.  

Stúlkan Y gaf skýrslu í málinu og greindi frá því að ákærði hefði káfað á og sleikt kynfæri 

hennar, sett getnaðarlim sinn upp í munn hennar og reynt að hafa mök við hana. Y kvaðst engum 

hafa sagt frá þessu nema kærasta sínum, D, og vinkonu sinni, E, u.þ.b. ári eftir síðasta atvikið. Voru 

framburði D og E í samræmi við þetta. Ákærði neitaði þessum sakargiftum og kvaðst engar 

skýringar hafa á ásökunum Y. Samkvæmt skýrslu [R], félagsráðgjafa, fann hún hvorki einkenni 

áfallaröskunar né þunglyndis hjá Y, en henni virtist hún forðast að takast á við erfiðar tilfinningar 

sem benti til þess að hún væri ekki reiðubúin til að vinna í sínu máli.  
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Héraðsdómur taldi að framburður Y væri trúverðugur og hefði ekkert komið fram í málinu, 

annað en framburður ákærða, um að framburður Y kynni að vera rangur. Dómurinn taldi sannað að 

ákærði hefði gerst sekur um ofangreind brot gagnvart Y og var hann sakfelldur í samræmi við 

ákæru. Til stuðnings þeirri niðurstöðu vísaði dómurinn í trúverðugan framburð Y, sem fengi stoð í 

vætti annarra vitna.  

Stúlkan Z lýsti fyrir dómi þeim tilvikum er ákærði hefði káfað á brjóstum hennar. Ákærði 

neitaði að hafa þuklað á brjóstum Z og kvað samskipti þeirra á þessum tíma hafa verið mjög góð. 

Vitnið B, móðir Z, bar að Z hefði ekkert kvartað undan ákærða fyrr en eftir að Þ, vinkona hennar, 

hefði borið sakir á ákærða, að því undanskildu að í janúar eða febrúar 2002 hefði hún sagt að henni 

fyndist óþægilegt að vera í návist ákærða. B kvað Z líða mjög illa í dag og hefði hún reynt að skaða 

sig. Samkvæmt skýrslu [V], sálfræðings, leiddu viðtöl við Z í ljós ýmis einkenni og áhyggjur sem 

þekkt væru meðal barna og unglinga sem sætt hefðu kynferðislegri áreitni af hendi nákomins 

ættingja.  

 Héraðsdómur taldi ekki ástæðu til að efast um trúverðugleika framburðar Z. Taldi dómurinn 

þó varhugavert að telja sannað að ákærði hefði af ásetningi þuklað brjóst Z utanklæða, þar sem ekki 

væri loku fyrir það skotið að hendur ákærða hefðu í samskiptum þeirra í ógáti strokist við brjóst 

hennar utanklæða. Var ákærði því sýknaður af broti samkvæmt ákærulið II, 4. Hins vegar taldi 

dómurinn sannað að ákærði hefði gerst sekur um að hafa þuklað brjóst stúlkunnar innanklæða eins 

og honum var gefið að sök í ákærulið II, 5. Var í því sambandi vísað í trúverðugan framburð Z og 

niðurstöðu [V], sálfræðings. 

Þ skýrði frá því að ákærði hefði misnotað hana kynferðislega umrætt kvöld, fyrst í heimahúsi 

sem þau hefðu farið í, og síðan heima hjá ákærða. Ákærði neitaði alfarið sök. Sambýliskona 

ákærða, I, kvaðst ekki hafa orðið vör við neitt athugavert um nóttina, eftir að ákærði, Þ og Z hefðu 

komið heim. Það var mat [V], sálfræðings, að Þ hefði ekki tilhneigingu til að ýkja og að hún bæri 

þess merki að hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi.  

Hvað varðar fyrra brotið tók héraðsdómur fram að með framburði vitna teldist sannað að 

ákærði hefði verið einn með Þ inni í lokuðu herbergi í 10-15 mínútur í því skyni að hans sögn að 

hjálpa henni úr útældum buxum. Hafnaði dómurinn framburði ákærða um atburðinn en lagði 

framburð Þ til grundvallar og vísaði í því sambandi til álits [V], sálfræðings. Taldi dómurinn sannað 

að ákærði hefði gerst sekur um brot samkvæmt ákærulið III, 6. Með svipuðum rökstuðningi taldi 

héraðsdómur einnig sannað að ákærði hefði brotið gegn Þ samkvæmt ákærulið III, 7.  

Ákæruvaldið undi niðurstöðu héraðsdóms um sýknu ákærða af ákærulið II, 4. Hvað varðar 

ákæruliði I, 1-3, II, 5 og III, 6 staðfesti Hæstiréttur niðurstöðu héraðsdóms um sakfellingu með 

vísan til forsendna dómsins. Dómurinn taldi hins vegar ekki nægilega sannað að ákærði hefði gerst 
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sekur um brot samkvæmt ákærulið III, 7. Vísaði Hæstiréttur í því sambandi til þess að hvorki Z né 

sambýliskona ákærða hefðu orðið varar við neitt og væri Þ því ein um frásögn sína. Einnig yrði að 

hafa í huga að þrátt fyrir að frásögn Þ væri í sjálfu sér hreinskiptin, hefði hún verið undir verulegum 

áfengisáhrifum þegar atburðurinn átti að hafa orðið.  

 

H 26. október 2006 (nr. 220/2006) 

X var ákærður fyrir kynferðisbrot gagnvart dóttur sinni, Y, á árunum 1998-2004, með því að hafa 

sýnt Y klámmyndir í tölvu þegar hún var 10-14 ára (ákæruliður 1), í nokkur skipti farið höndum um 

brjóst, rass og kynfæri Y innanklæða þegar hún var 8-9 ára (ákæruliður 2), og að hafa sleikt kynfæri 

hennar og sett getnaðarlim sinn inn í leggöng hennar, er hún var á aldrinum 8-9 ára, og látið hana 

fróa sér og sjúga getnaðarlim sinn, sleikt kynfæri hennar og margsinnis haft samræði við hana, 

þegar hún var 10-14 ára (ákæruliður 3). Var háttsemi hans talin varða við 209. gr., 1. og 2. mgr. 

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

Y bar fyrir dómi að ákærði hefði sýnt henni klámefni í tölvu sinni og lýsti hún á nákvæman 

hátt hinum ýmsu kynferðisathöfnum sem hún kvaðst hafa séð. Ákærði neitaði alfarið sök 

samkvæmt þessum ákærulið.  

Í forsendum héraðsdóms sagði að þegar litið væri til þess hversu ung Y væri og þess að hún 

hefði verið greind á mörkum tornæmis og vægrar þroskahömlunar væri að mati dómsins óhugsandi 

að Y væri að spinna upp þessar frásagnir. Þá hefði fundist tölvudiskur með klámefni í vörslum 

ákærða. Var það talið rýra trúverðugleika framburðar ákærða að hann hefði ekki sagt satt og rétt frá 

er hann hefði greint dóminum frá því að hann hefði rispað diskinn svo að ekki væri unnt að lesa 

hann. Taldi dómurinn sannað, að ákærði hefði í nokkur skipti sýnt Y klámmyndir er hún hefði verið 

12-14 ára gömul. 

Hvað varðar ákærulið 2 lýsti Y háttsemi ákærða eins og greindi í ákæru. Móðir Y og [J], 

sálfræðingur, báru að Y hefði greint þeim frá því að faðir hennar hefði byrjað að misnota hana er 

hún hefði verið 8 ára gömul. Ákærði neitaði sök. 

Héraðsdómur taldi framburð Y fyrir dómi trúverðugan. Þá var talið sannað í málinu að Y hefði 

farið í umgengni til ákærða á þessu aldursskeiði, þótt umgengnin hefði verið óregluleg. Taldi 

dómurinn hafið yfir skynsamlegan vafa að ákærði hefði gerst sekur um þá háttsemi sem greindi í 

þessum ákærulið.  

Ákærði neitaði einnig sök samkvæmt ákærulið 3. Y lýsti misnotkun ákærða fyrir dómi, en 

framburður hennar um hluta atvikanna var nokkuð óljós. Samkvæmt framburði F, varð hún vör við 

óeðlilega hegðun Y er hún dvaldist hjá henni, á aldrinum 7-10 ára, sem hún tengdi við grun um 

kynferðislega misnotkun gagnvart Y. Þá kom fram í gögnum frá þáverandi skóla Y að hún hefði 
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verið farin að sýna af sér óviðurkvæmilega hegðun. 

Héraðsdómur taldi framburð Y trúverðugan og hafið yfir skynsamlegan vafa að ákærði hefði, 

er Y hefði verið 8-9 ára, sleikt kynfæri hennar og sett getnaðarlim sinn inn í leggöng hennar. Í því 

sambandi vísaði dómurinn í framburð F og [J], sálfræðings, auk ofangreindra gagna frá skóla Y. 

Y bar fyrir dómi að ákærði hefði fyrst haft samfarir við hana eftir að hún hefði orðið 

kynþroska, 10 eða 11 ára gömul. Vitnin I, S og Q báru að Y hefði greint þeim frá því að faðir 

hennar hefði misnotað hana kynferðislega, og að hann hefði fyrst haft samfarir við hana er hún 

hefði verið 12 ára gömul. Í niðurstöðum læknis sem framkvæmdi skoðun á Y kom fram að alveg 

ljóst væri að það hefði verið farið inn í leggöng Y, en að Y hefði borið að hún hefði ekki haft 

samfarir við aðra karlmenn en ákærða. Samkvæmt niðurstöðum Rettsmedisinsk institutt i Oslo 

fundust á ætlaðri ytri hlið smokks, sem fannst undir rúmi í herbergi ákærða, þekjufrumur og var 

DNA snið þeirra hið sama og DNA snið Y. Á áætlaðri innri hlið sama smokks fundust sáðfrumur 

og var DNA snið þeirra hið sama og DNA snið ákærða. Y bar fyrir dómi að ákærði hefði notað 

smokka er hann hefði haft við hana samfarir og hefðu þeir verið með ávaxtabragði. Umræddur 

smokkur var gulur að lit og fundust smokkar með ávaxtabragði í herbergi ákærða. Ákærði hélt því 

fram að ásakanir Y væru að áeggjan fyrrum fósturföður hennar, E, enda hefði E unnið að því að fá 

að ættleiða telpuna og hefði hann kvatt Y til að koma smokkunum fyrir. 

Héraðsdómur taldi vandséð hver ávinningur E gæti verið af því að fá Y til að bera á ákærða 

rangar sakir og taldi dómurinn þennan framburð ákærða fjarstæðukenndan. Héraðsdómur taldi 

sannað að ákærði hefði látið Y fróa sér, tvívegis látið hana sjúga getnaðarlim sinn, og haft við hana 

samræði. Til stuðnings þeirri niðurstöðu var m.a. vísað í niðurstöður DNA rannsóknar og 

læknisskoðunar á Y og framburð vitnanna Q, S og I, sem renndi traustum stoðum undir framburð Y 

sjálfrar. Dómurinn taldi þó einungis sannað að ákærði hefði í nokkur skipti haft samræði við Y, og 

ekki fyrr en stúlkan hefði verið orðin 12 ára. Héraðsdómur tók fram að í framburði Y hefði ekki 

glögglega komið fram að ákærði hefði á umræddu aldursskeiði sleikt kynfæri hennar og var ákærði 

því sýknaður af þeirri háttsemi.  

Í dómsforsendum Hæstaréttar var tekið fram að framburður Y í heild væri trúverðugur, auk 

þess sem traust sýnileg sönnunargögn renndu stoðum undir frásögn hennar. Hæstiréttur staðfesti 

niðurstöðu héraðsdóms hvað varðar ákæruliði 2 og 3, að öðru leyti en því að ekki þótti sannað að 

ákærði hefði gerst sekur um þá háttsemi sem greindi í fyrrihluta ákæruliðar 3, fyrr en Y hefði verið 

orðin 12 ára. Var í því sambandi m.a. vísað til þess að Y hefði ekki glöggt tímaskyn. Að því er 

varðar ákærulið 1 tók Hæstiréttur fram að framburður ákærða um að hann hefði fengið umræddan 

tölvudisk að gjöf á árinu 2004 fengi stoð í framburði vitnis, og þá hefði ekkert annað klámefni í 

tölvutæku formi fundist í fórum ákærða. Þótti því ekki fram komin sönnun um að ákærði hefði sýnt 
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Y klámmyndir í tölvu fyrr en á árinu 2004, og var ákærði sakfelldur fyrir að hafa gert það nokkrum 

sinnum á því ári.  

 

4.2.2. Ákvæði 201. gr. hgl. 

H 1994:2098 (nr. 318/1994) og H 1995:1631 (nr. 124/1995) 

X var ákærður fyrir kynferðisbrot gagnvart stjúpdætrum sínum, J, fæddri 1974, og M, fæddri 1976, 

á árunum 1982 til 1987. Var háttsemi hans heimfærð til 1. mgr. 201. gr. og 1. mgr. 202. gr. hgl. 

Með dómi Héraðsdóms Norðurlands eystra, upp kveðnum 29. apríl 1994, var kveðinn upp 

áfellisdómur í þessu máli. Ákærði áfrýjaði dóminum til Hæstaréttar og með dómi, upp kveðnum 20. 

október 1994 (H 1994:2098), ómerkti Hæstiréttur héraðsdóminn og vísaði málinu heim í hérað til 

frekari meðferðar og dómsálagningar að nýju. Taldi Hæstiréttur að sönnunarfærslu ákæruvaldsins 

hefði verið ábótavant og að skort hefði á að færa fram sérfræðileg gögn. Í samræmi við þessa 

niðurstöðu Hæstaréttar kom málið aftur fyrir dóm í héraði og síðar Hæstarétti (H 1995:1631). 

Stúlkan J bar fram formlega kæru í máli þessu u.þ.b. 8 árum eftir að ætluðum kynferðislegum 

afskiptum ákærða lauk. Ákærði játaði við yfirheyrslu lögreglu að hafa káfað á kynfærum J á 

árunum 1983-1985. Fyrir dómi dró ákærði nokkuð í land miðað við fyrri framburð, en viðurkenndi 

„óæskilegar snertingar“ á sama tímabili.  

Héraðsdómur taldi sannað að ákærði hefði gerst sekur um kynferðisbrot gagnvart J, og var 

háttsemin talin varða við 1. mgr. 201. gr. og 1. mgr. 202. gr. Dómurinn taldi skýringar ákærða á 

verknaðinum óljósar en tók fram að J væri samkvæm sjálfri sér í framburði sínum. Þá var talið 

upplýst, að J hefði, á árunum 1989 til 1991, greint allnokkrum aðilum frá atferli ákærða. Til 

stuðnings niðurstöðu sinni vísaði héraðsdómur einnig í það álit barna- og unglingageðlæknis að 

ekki væri vafi á trúverðugleika J og að hún hefði hlotið skaða af verknaði ákærða. Einnig var tekið 

fram að vætti annars geðlæknis og vitnisburður þriggja vitna hnigu að þessu leyti í sömu átt. 

Héraðsdómur taldi því ekki varhugavert að leggja til grundvallar framburð J við úrlausn málsins að 

öllu verulegu.  

Hvað varðaði meint brot ákærða gagnvart stúlkunni M tók héraðsdómur fram að framburður 

stúlkunnar hefði fyrir dómi verið skilmerkilegur og í samræmi við sakarefni II. kafla ákæru. Einnig 

var tekið fram að M hefði í fyrsta sinn skýrt greinilega frá ætluðu athæfi ákærða í stuðningsviðtali 

hjá geðlækni haustið 1993, sem teldi engan vafa á, að stúlkan segði satt. Héraðsdómur taldi þó ekki 

sannað að ákærði hefði gerst sekur um þá háttsemi sem honum var gefin að sök í ákæru. Var í því 

sambandi vísað til þess að ákærði hefði neitað sakargiftum, að öðru leyti en því að hafa viðurkennt 

fyrir lögreglu og dómi að hafa í eitt skipti snert M utan klæða í stutta stund. Einnig var tekið fram 

að önnur gögn í málinu renndu ekki frekari stoðum undir staðhæfingu M, fyrir utan það að atferli 
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ákærða gagnvart J þótti benda til þess. Hins vegar bæri til þess að líta að langt væri um liðið frá 

ætluðum brotum. Það atferli sem ákærði hafði viðurkennt var talið varða við 2. mgr. 201. og 2. mgr. 

202. gr. hgl. og var ákærði sýknaður af þeirri háttsemi vegna fyrningar.  

Hæstiréttur (fjórir dómarar af fimm) staðfesti niðurstöðu héraðsdómara um brot ákærða 

gagnvart J, með vísan til forsendna hans. Um meint brot ákærða gagnvart M sagði m.a. í forsendum 

Hæstaréttar: 

„Í héraðsdómi kemur fram, að framburður M hafi verið skilmerkilegur, og telja sérfræðingar þeir, 

sem að málinu hafa komið, engan vafa leika á trúverðugleika hennar. Framburður hennar fær 

einnig stoð í framburði systur hennar, J. Systurnar sögðu fyrst frá framferði ákærða án þess að vita 

hvor af annarri og á sjálfstæðan hátt. Þegar það er virt, að ákærði hefur orðið sannur að athæfi 

sömu tegundar gagnvart stúlkunni J, þykir ekki varhugavert að telja þrátt fyrir neitun hans, að 

nægar sönnur séu fram komnar fyrir sekt hans samkvæmt þessum ákærulið. Ber því að sakfella 

ákærða og heimfæra brot hans undir þessum ákærulið til sömu refsiákvæða og brot samkvæmt 1. 

ákærulið.“ 

Einn Hæstaréttardómari skilaði sératkvæði og vildi staðfesta niðurstöðu héraðsdóms. Í 

sératkvæðinu sagði: 

„Fallast ber á niðurstöður héraðsdómara um sakarefni í fyrri ákærulið. Um síðari ákærulið er það 

mat dómarans, að fram komin gögn leiði ekki til nægilegrar sönnunar um nærgöngulla atferli en 

svo, að meta beri það til kynferðislegrar áreitni fremur en kynferðismaka í skilningi viðeigandi 

ákvæða almennra hegningarlaga. Sönnuð sök ákærða verði þannig að teljast fyrnd. Þrátt fyrir skil-

merkilegan framburð stúlkunnar M eru ekki efni til að hafna þessu mati, eins og málið liggur fyrir, 

og er rétt að staðfesta niðurstöður dómarans.“  

 

H 2002:1065 (nr. 454/2001) 

X var ákærður fyrir kynferðisbrot gegn stjúpdóttur sinni, A, fæddri 1973, með því að hafa margoft á 

árunum 1982 til 1987 haft samræði og önnur kynferðismök við hana. Var háttsemi hans heimfærð 

til 1. mgr. 201. gr. og 1. málsliðar 1. mgr. 202. gr. hgl.  

A lagði fram kæru hjá lögreglu 2. júní 2000, er hún var orðin 27 ára gömul. Hún bar að ákærði 

hefði byrjað að láta hana þukla hann og fróa honum er hún hefði verið 9 ára gömul og kvað hún 

hann hafa haft við hana samfarir og önnur kynferðismök allt til ársins 1987. A lýsti nokkrum 

tilvikum og staðháttum þar sem ákærði hefði haft við hana samfarir. Þá skýrði hún einnig frá því að 

ákærði hefði farið með hana til læknis um 14 ára aldur vegna ótta við að hún væri ófrísk en þá hefði 

hún ekki í nokkurn tíma haft blæðingar. Í málinu lágu fyrir gögn til staðfestingar þessari frásögn 
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stúlkunnar um ferð til læknis. Stúlkan kvað atburðina hafa haft mikil áhrif á líf sitt. Kvaðst hún hafa 

skýrt frænku sinni, M, frá því árið 1993 sem gerst hefði, og þá hefði hún skýrt annarri frænku sinni, 

N, frá misnotkun ákærða árið 1998. Voru framburðir M og N í samræmi við þennan framburð A. 

Móðir A, B, upplýsti að hana hefði alltaf grunað að ákærði hefði haft kynferðislegt samneyti 

við stúlkuna. Lýsti hún einu skipti er hún hefði komið að ákærða í herbergi A og hálfsystur hennar 

og hefði ákærði þá verið með nærbuxurnar niður um sig við rúm A. Kvaðst M hafa gengið á A og 

ákærða oftar en einu sinni, en alltaf hefði verið þrætt og ákærði vísað þessu á bug. Hún kvaðst 

minnast þess að ákærði hefði farið með A í þungunarpróf skömmu fyrir 14 ára afmælisdaginn. Á 

þeim tíma hefði A ekki átt neinn kærasta. Hálfsystir A kvaðst ekki hafa orðið vör við kynferðislegt 

samneyti ákærða og A, en kvaðst þó minnast eins atviks er hún hefði vaknað upp við það að móðir 

hennar og A hefði komið inn í herbergið til þeirra og spurt ákærða hvað hann væri að gera þarna, en 

þá hefði hann legið upp í rúmi hjá A.  

Vitnið, [B], ráðgjafi hjá Fræðslu- og ráðgjafamiðstöð Stígamóta, kvað A hafa komið í nokkur 

viðtöl til hennar. Kvaðst hún telja að A bæri sterk merki afleiðinga kynferðisofbeldis. 

Ákærði neitaði sök bæði hjá lögreglu og fyrir dómi. Hann kvaðst ekki minnast þess að hafa 

nokkurn tíma verið einn með stúlkunni á þessum stöðum og á þessum tímum sem hér um ræddi. 

Hann kannaðist ekki við að hafa farið með A til læknis vegna þungunarprófs og kvað hann 

eiginkonu sína aldrei hafa rætt við hann um það.  

Ákærði var sakfelldur í héraði. Héraðsdómur taldi frásögn A einkar trúverðuga. Hún hefði lýst 

nákvæmlega umhverfi því þar sem atburðir gerðust, aðferð þeirri sem ákærði viðhafði við 

kynmökin hverju sinni og myndi einstaka atburði mjög vel. Dómurinn vísaði einnig til framburðar 

vitnanna M og N um að A hefði skýrt þeim frá því að ákærði hefði beitt hana kynferðislegu ofbeldi 

á unga aldri. Í forsendum héraðsdóms sagði nánar: 

„Af gögnum málsins og framburði kæranda er ljóst að atburðir þessir hafa hvílt þungt á kæranda 

og að hún hefur haft einkenni sem benda til kynferðisofbeldis. Fær það álit dómsins stoð í 

framburði vitnisins, [B] ráðgjafa. 

Kærandi er sjálfri sér samkvæm í vitnisburði sínum. Þrátt fyrir að langur tími sé liðinn frá 

atburðum þeim sem í ákæru greinir dregur það, að mati dómsins, ekki úr trúverðugleika 

vitnisburðar hennar. Hann er skýr og nákvæmur og borinn fram af einlægni án þess að vart verði 

nokkurs haturs eða reiði í garð ákærða. [...] Þá hefur ekkert komið fram í gögnum málsins sem 

skýrir þær alvarlegu sakir sem hún ber ákærða annað en að hún hafi orðið fyrir þeim brotum af 

völdum ákærða sem hún hefur skýrt frá. 

Þegar allt ofanritað er virt telur dómurinn sannað með vitnisburði kæranda, sem fær stoð af 

vitnisburði móður stúlkunnar og hálfsystur hennar og öðrum gögnum málsins, en gegn neitun 
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ákærða, að hann hafi gerst sekur um þau brot sem í ákæru greinir [...].“  

Eins og ákæra var úr garði gerð taldi héraðsdómur þó ekki fært að sakfella ákærða fyrir 

samræði við A fyrr en 1983 og þá var lagt til grundvallar að ákærði hefði tvívegis haft samræði við 

A um borð í skipinu K í stað þrívegis og þrívegis að [...] en ekki margoft. 

Hæstiréttur staðfesti sakarmat héraðsdóms, enda þótti ekkert fram komið sem gæfi tilefni til að 

draga í efa mat héraðsdóms á sönnunargildi munnlegs framburðar fyrir dómi og öðru því, sem fyrir 

lægi. 

 

H 2002:3009 (nr. 196/2002) 

X var ákærður fyrir kynferðisbrot gegn stjúpdóttur sinni, fæddri 1993, með því að hafa, á árinu 

2000, nokkrum sinnum haft kynferðismök við hana, með því að láta hana taka getnaðarlim sinn í 

munn og sleikja, snerta kynfæri hennar með fingrum, leggja liminn að kynfærum telpunnar og 

viðhafa samfarahreyfingar og í eitt skipti reyna að stinga limnum í endaþarm hennar. Var háttsemi 

hans heimfærð til 1. mgr. 201. gr. og 1. málsliðar 1. mgr. 202. gr. hgl. 

Ákærði bar fyrir dómi að í fjórum tilvikum hefði stúlkan A leitað á hann kynferðislega meðan 

hann hefði verið sofandi, en hann hefði í öll skiptin ýtt stúlkunni frá sér og skammað hana, er hann 

hefði vaknað. Í einu tilvikinu játaði ákærði, að hafa reynt endaþarmsmök við telpuna í þeim tilgangi 

að meiða hana til að gera hana afhuga sér. Tvívegis var tekin skýrsla af A í Barnahúsi og lágu fyrir í 

málinu myndbönd af þeim. Í fyrra viðtalinu kom lítið sem ekkert efnislegt fram, en í því síðara tjáði 

stúlkan sig lítið eitt um sakarefnið, þó mest með því að kinka kolli eða hrista höfuðið. 

Læknisrannsóknir voru framkvæmdar á ákærða og A og reyndust þau bæði, samkvæmt vottorðum 

lækna, hafa kynfæravörtur og klamydíu. 

Ákærði var sakfelldur í héraðsdómi í samræmi við ákæru. Héraðsdómur tók fram að sú aðferð 

við skýrslutökuna af A, að halda áfram yfirheyrslunni öðru sinni, þar sem ekki náðist sá árangur 

sem stefnt var að í fyrra skiptið, leiddi til þess, að sönnunargildi skýrslunnar af A væri mjög 

takmarkað. Þrátt fyrir þessa annmarka var talið óhætt að leggja trúnað á það, sem A sagði um 

samskipti hennar og ákærða. Skýringar ákærða voru taldar mjög ótrúverðugar og var þeim hafnað. 

Því var slegið föstu að ákærði hefði átt allt frumkvæði að kynferðismökunum og stýrt þeim að öllu 

leyti. Þá var einnig talið hafið yfir allan vafa, að stúlkan hefði smitast af þeim tveimur 

kynsjúkdómum, sem hún greindist með og voru þeir sömu og ákærði bar.  

Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms um sakfellingu ákærða og heimfærslu atferlis 

hans til refsiákvæða með svofelldum rökstuðningi: 

„Ekki verður á það fallist með héraðsdómi að það dragi úr sönnunargildi síðari skýrslu stúlkunnar 
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að hún hafði áður verið yfirheyrð. Allt að einu taldi héraðsdómur framburð hennar trúverðugan og 

er fallist á það mat. 

Til stuðnings því að um kynferðismök hafi verið að ræða er einnig að telpan reyndist við 

læknisrannsóknir smituð af tveimur kynsjúkdómum, sem ákærði gekk með og er á það fallist með 

héraðsdómi að hafið sé yfir allan vafa að hún hafi smitast af honum. 

Í sönnunarmati sínu telur héraðsdómur frásögn ákærða um frumkvæði telpunnar að 

kynferðismökum að honum sofandi mjög ótrúverðuga. Þegar litið er til alls þess í heild, sem fyrir 

liggur í málinu, er ekkert fram komið, er bendir til þess að þetta mat sé rangt, sbr. 5. mgr. 159. gr. 

laga nr. 19/1991, sbr. 19. gr. laga nr. 37/1994.“ 

 

H 2003:2246 (nr. 11/2003) og H 2004:1569 (nr. 463/2003) 

Í H 2003:2246 var X ákærður fyrir kynferðisbrot gagnvart stjúpdóttur sinni, Y, með því að hafa frá 

árinu 1988 eða 1989, er stúlkan var 5-6 ára, til desember 2000, er hún var tæplega 18 ára, nær 

daglega brotið gegn henni kynferðislega á margvíslegan hátt. Var háttsemi hans talin varða við 1. 

mgr. 201. gr. og 1. málslið 1. mgr. 202. gr. hgl. Þá var X einnig ákærður fyrir kynferðisbrot 

gagnvart Z, með því að hafa í ágúst 1996, á heimili ákærða að Æ, sett fingur í leggöng stúlkunnar 

og sleikt kynfæri hennar. Taldist þetta varða við 1. málslið 1. mgr. 202. gr. hgl. 

Y lýsti nær órjúfanlegu kynferðissambandi ákærða við hana frá því hún var 5-6 ára þar til hún 

var tæplega 18 ára, en hún kvaðst ekki muna hvenær ákærði hefði haft við hana fullkomnar samfarir 

í fyrsta sinn. Ákærði neitaði hins vegar að hafa brotið kynferðislega gegn Y. Við skýrslutöku skýrði 

hann frá atviki þar sem hann kvaðst hafa séð Y, Z og tvo pilta í ástarleikjum í heitum potti. Kvaðst 

hann hafa látið foreldra viðkomandi vita. Viðkomandi unglingar komu sér hins vegar saman um að 

neita þessu atviki gagnvart foreldrum sínum og héldu þau sér við þá frásögn við yfirheyrslu hjá 

lögreglu og fyrir dómi. Eftir það breyttu þau síðan framburði sínum og kváðu frásögn ákærða vera 

rétta. Móðir Y, A, bar að hún hefði aldrei orðið vör við það að ákærði hefði haft í frammi 

kynferðislegt athæfi gagnvart stúlkunni. Samkvæmt skýrslu [J], sálfræðings, kom ekkert fram í 

viðtölum hans við stúlkuna sem benti til þess að hún væri ótrúverðug í lýsingum sínum á háttsemi 

ákærða. Þá kom fram að stúlkan hefði skýr einkenni um áfallastreitu auk þess sem stúlkan ætti við 

ýmis önnur vandamál að stríða, sem rekja mætti á einn eða annan hátt til kynferðislegrar 

misnotkunar.  

Í niðurstöðu meirihluta héraðsdóms hvað varðaði þennan ákærulið sagði m.a.: 

„Ákærði hefur frá upphafi neitað sök og hefur hann verið staðfastur og samkvæmur sér í 

framburði sínum. Y hefur gefið einarðar skýrslur í málinu og hefur frásögn hennar oft verið 

átakanleg og ávallt sannfærandi. Á hinn bóginn verður ekki annað sagt en að frásögn hennar hafi 
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verið jafn sannfærandi um atvikið í pottinum sem annað. [...] Þá er einnig til þess að líta að 

unglingarnir höfðu tekið sig saman um það þegar lögreglurannsókn hófst í málinu að segja ósatt 

um þetta atvik. [...] Þykir þetta allt draga mjög úr trúverðugleika þeirra stúlkna, Y og Z. Enda þótt 

telja verði að líkur séu til þess að ákærði hafi framið þau kynferðisbrot gagnvart Y sem hann er 

ákærður fyrir, þykja af þessari ástæðu ekki vera fram komnar fullar sönnur fyrir því. Ber að sýkna 

ákærða af þessum ákærulið.“  

Stúlkan Z greindi frá því að hún hefði dvalist hjá Y um verslunarmannahelgina 1996. Kvað 

hún ákærða hafa komið inn í herbergi hennar einn morguninn og þuklað og sleikt kynfæri hennar 

og sett fingur í leggöngin. Þegar hann hefði ætlað að fara úr buxunum hefði hún neitað því og hann 

þá farið. Ákærði neitaði eindregið frásögn stúlkunnar. Í niðurstöðu héraðsdóms sagði: 

„Kærandi er sjálfri sér samkvæm í framburði sínum. Stúlkan skýrði engum frá atvikinu fyrr en hún 

lagði fram kæru. Engin önnur sönnunargögn eru framburði hennar til styrktar að undanskyldu því 

sem fram kemur í skýrslu [G] sálfræðings, um að stúlkan hafi greinst með áfallastreituröskun sem 

samræmist því að hún hafi orðið fyrir áfalli við atburðinn. Gegn neitun ákærða þykir brot ákærða 

ósannað þrátt fyrir framburð hennar. Ber því að sýkna hann af þessum þætti málsins.“  

Einn héraðsdómari skilaði sératkvæði og vildi sakfella ákærða fyrir brot hans gagnvart Y. Tók 

hann fram að Y hefði ávallt verið staðföst og samkvæm sjálfri sér og væri margt sem styrkti 

framburð hennar. Var m.a. vísað í greinargerð [J], sálfræðing. Að mati dómarans var framburður 

ákærða í heild ótrúverðugur og þótti hátterni hans sterklega sýna að hann hefði haft kynhneigð til 

stúlkunnar. Dómarinn taldi skýringar kærenda á atvikinu í pottinum eðlilegar og taldi dómarinn 

þetta atvik ekki hafa áhrif á mat á trúverðugleika framburðar stúlknanna um ákæruatriði málsins. 

Tók dómarinn fram að kæra stúlkunnar væri ekki borin fram af reiði í garð ákærða og hefði ekkert 

komið fram sem gæti skýrt þessar alvarlegu ásakanir annað en að hún hefði orðið fyrir þessum 

brotum af hans völdum.  

Hæstiréttur ómerkti niðurstöðu héraðsdóms og vísaði málinu heim til munnlegs málflutnings 

og dómsálagningar að nýju, með vísan til 5. mgr. 159. gr. oml. Í forsendum dómsins sagði: 

„Samkvæmt 48. gr. laga nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála skal dómur reistur á 

sönnunargögnum sem færð eru fram við meðferð máls fyrir dómi. Í þessu máli, sem og öðrum 

málum sem kynferðisbrot varða, ræðst úrlausn um sök mjög af mati á sönnunargildi framburðar 

fyrir dómi. Þar þarf einnig að líta til þess sem áður er komið fram við lögreglurannsókn. Við þetta 

heildarmat verður að fallast á með ákæruvaldinu, að skýringar kærenda á röngum framburði sínum 

um atvikið í heita pottinum séu skiljanlegar og að þetta þurfi ekki að hafa þau áhrif á mat á 

trúverðugleika framburðar þeirra um ákæruatriði málsins sem meirihluti héraðsdóms telur. Af 
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þessu leiðir að niðurstaða meirihluta héraðsdóms um sönnunargildi munnlegs framburðar fyrir 

dómi kann að vera röng svo að einhverju skipti um úrslit máls. Auk þess er niðurstaða 

meirihlutans um sönnunargildi munnlegs framburðar ákærða ekki skýr og er samningu dómsins 

áfátt að því leyti.“  

Í samræmi við þessa niðurstöðu Hæstaréttar var málið dómtekið að nýju í héraði eftir 

skýrslutökur og málflutning (H 2004:1569). 

Ákærði var sakfelldur í héraði fyrir brot gagnvart Y, í samræmi við ákærulið 1. Í forsendum 

héraðsdóms sagði m.a.: 

„Teknar voru margar skýrslur af henni [Y] og var hún alltaf staðföst og samkvæm sjálfri sér, bæði 

hjá lögreglu og fyrir dómi, og er ekki að finna neinar sérstakar veilur í framburði hennar. Hins 

vegar er margt sem styrkir hann. Meðal annars lýsir hún af nákvæmni umhverfi því sem atburðir 

gerðust í, klæðnaði beggja aðila og orðaskiptum. 

[...] 

[...] Kæra stúlkunnar er því ekki borin fram af reiði í garð ákærða og hefur ekkert komið fram í 

gögnum málsins sem gæti skýrt þessar alvarlegu ásakanir annað en að hún hafi orðið fyrir þeim 

brotum af hans völdum sem hún hefur skýrt frá. [...] 

[...] 

Framburður ákærða er að mati dómara í heild ótrúverðugur um ákæruatriði málsins. Hafa athafnir 

hans, sem hann sjálfur hefur lýst, borið þess skýran vott. Voru viðbrögð hans við þörf stúlkunnar 

til að lifa sjálfstæðu lífi með unnusta sínum sérstaklega óeðlileg og báru þess merki að ákærði hafi 

verið heltekinn af stúlkunni. [...] 

[...] 

Þegar allt ofangreint er virt telur dómurinn sannað með vitnisburði stúlkunnar, sem fær stoð af 

vitnisburðum sem raktir hafa verið og öðrum gögnum málsins, en gegn neitun ákærða, að hann 

hafi gerst sekur um að hafa haft við hana samræði eða önnur kynferðismök með þeim hætti og á 

þeim stöðum er í ákæru greinir. Eru brot hans réttilega heimfærð til refsiákvæða.“  

Í niðurstöðu héraðsdóms um ákærulið 2 sagði: 

„[...] Kærandi er sjálfri sér samkvæm í framburði sínum og trúverðug. Hún lýsir atburðum sem 

höfðu greinilega mikil áhrif á hana. Fær lýsingin stoð að hluta til í framburði Y. Stúlkan skýrði 

hins vegar engum frá atvikinu fyrr en hún lagði fram kæru. Engin önnur sönnunargögn eru 

framburði hennar til styrktar að undanskyldu því sem fram kemur í skýrslu [G] sálfræðings, um að 

stúlkan hafi greinst með áfallastreituröskun sem samræmist því að hún hafi orðið fyrir áfalli við 

atburðinn. Gegn neitun ákærða þykir brot hans ósannað þrátt fyrir framburði hennar. Ber því að 

sýkna hann af þessum þætti málsins.“  
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Einn héraðsdómari skilaði sératkvæði og vildi sýkna ákærða af öllum kröfum ákæruvaldsins. 

Vísaði dómarinn til þess að stúlkurnar Y og Z hefðu sagt ósatt um atvikið í pottinum. Taldi 

dómarinn þennan vitnisburð Y hafa vakið upp efasemdir um annan framburð hennar og því væri 

ekki komin fram sönnun um sekt ákærða sem ekki yrði vefengd með skynsamlegum rökum. 

Dómarinn var sammála meirihluta dómsins um að sýkna bæri ákærða einnig af því broti, sem 

honum var gefið að sök í ákærulið 2.  

Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms með vísan til forsendna hans. 

 

H 2005:4042 (nr. 148/2005) 

X var ákærður fyrir kynferðisbrot gegn dóttur sambýliskonu sinnar, A, fæddri 1981, með því að 

hafa haft samræði við hana á árunum 1993 til 1999, en ákærunni var skipt upp í þrjú tímabil. 

Háttsemi ákærða var í öllum tilvikum talin varða við 1. mgr. 201. gr. hgl. og í einu tilviki einnig við 

1. mgr. 202. gr. hgl. 

A skýrði frá því að ákærði hefði margoft á áðurnefndu tímabili káfað innanklæða á kynfærum 

hennar, sleikt kynfæri hennar og haft við hana samræði. Ákærði neitaði frá upphafi sakargiftum, að 

því undanskildu að við yfirheyrslu hjá lögreglu viðurkenndi hann að hafa oft haft samfarir við A á 

þriggja ára tímabili frá júlí 1998 til 2001, fyrst er hún var 17 ára gömul, en það hefði verið með 

hennar samþykki og að frumkvæði hennar. Við aðalmeðferð málsins sagðist ákærði hins vegar hafa 

ruglast á árum og kvaðst fyrst hafa haft samræði við A sumarið 1999, er hún hefði verið orðin 18 

ára.  

Í niðurstöðu héraðsdóms var tekið fram að það væri óhjákvæmilega til þess fallið að draga 

nokkuð úr trúverðugleika framburðar ákærða fyrir dómi, að hann væri tvísaga um það hvenær 

kynferðisleg samskipti hans og A hefðu hafist. Héraðsdómur vísaði í vitnisburð H, I og J, vina A, 

þess efnis að A hefði greint þeim frá því að ákærði hefði misnotað hana kynferðislega. Að mati 

dómsins gaf A í skýrslu sinni fyrir dómi trúverðuga lýsingu á því að ákærði hefði brotið gegn henni 

og ekkert væri komið fram sem hnekkti þeim framburði hennar í einstökum atriðum. Tekið var 

fram að ekkert hefði komið fram undir rekstri málsins sem gæfi raunhæfa ástæðu til að ætla að 

hinar alvarlegu sakargiftir ættu sér aðra skýringu en þá að ákærði hefði brotið gegn A. Í niðurstöðu 

dómsins var einnig tekið fram að greinargerð [V], sálfræðings og forstöðumanns Barnahúss, og 

vitnisburður hennar fyrir dómi, styddi eindregið þá frásögn A að hún hefði sætt alvarlegri 

kynferðislegri misnotkun frá unga aldri. Þegar allt framangreint var virt taldi héraðsdómur sannað 

að ákærði hefði haft samfarir við A á seinni tveimur tímabilunum, er hún hefði verið orðin 14 ára, 

og voru þau brot ákærða talin varða við 1. mgr. 201. gr. hgl. Héraðsdómur taldi einnig að komin 

væri fram nægjanleg sönnun fyrir því að ákærði hefði brotið gegn A er hún var yngri en 14 ára, en 
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dómurinn taldi að það brot yrði ekki virt sem samræði heldur sem önnur kynferðismök og var 

ákærði sýknaður af því broti sökum sakarfyrningar. 

Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms, um annað en sakarkostnað, með vísan til 

forsendna dómsins. Einn dómari skilaði sératkvæði og taldi að sýkna bæri ákærða af brotum 

samkvæmt 1. og 2. lið ákærunnar, þar sem ósannað væri að ákærði hefði gerst sekur um þau brot. 

Tekið var fram að sakfellingarnar í héraðsdómi hefðu eingöngu verið byggðar á vitnisburði ætlaðs 

brotaþola, en dómarinn taldi ekki fært að snúa sönnunarbyrðinni við og leggja á ákærða að hnekkja 

framburði þess sem á hann bæri sakir. Þá gæti það ekki haft sjálfstætt sönnunargildi að kærandi 

hefði skýrt fleirum en lögreglu frá þeim brotum sem sakir beindust að. Hvað varðaði þau brot sem 

ákærða var gefið að sök í 3. lið ákærunnar, taldi dómarinn að staðfesta bæri niðurstöðu héraðsdóms 

um sakfellingu ákærða. Vísaði hann í því sambandi m.a. til þess að ákærði hefði ekki framvísað 

sönnunargögnum, sem gætu verið til þess fallin að renna stoðum undir breyttan framburð hans fyrir 

dómi. 

 

H 6. desember 2007 (nr. 232/2007) 

X var ákærður fyrir kynferðisbrot gagnvart Y, dóttur sambýliskonu sinnar, fæddri 1991, með því að 

hafa aðfaranótt 6. apríl 2002 sett fingur í leggöng Y og káfað á kynfærum hennar innanklæða. Var 

þessi háttsemi talin varða við 1. mgr. 201. gr. hgl. X var einnig ákærður fyrir að hafa káfað á 

innanverðu læri Y, utanklæða, í húsbíl sem staðsettur var í [...] 12.-14. ágúst 2005. Var þetta brot 

heimfært til 2. mgr. 201. gr. hgl. 

Hvað varðar fyrri ákæruliðinn kvaðst Y hafa sofnað í sófa umrætt kvöld og vaknað við að 

ákærði hefði verið að káfa á sér eftir að hafa girt niður um hana. Kvaðst Y síðan hafa staðið upp og 

farið inn í rúm. Stúlkan bar að hún hefði verið um 10 eða 11 ára gömul þegar þessi atburður hefði 

gerst. A, móðir Y, bar að umrætt kvöld hefði ákærði haldið samkvæmi í bílskúrnum fyrir 

vinnufélaga en hún farið til mágkonu sinnar. Hjá lögreglu kvaðst A telja að þetta hefði verið síðla 

sumars 2002, en fyrir dómi kvað hún þetta hins vegar hafa gerst í apríl 2002. Vitnin E og F báru að 

samkvæmi ákærða hefði verið haldið 5. apríl 2002. A bar að í kjölfar þessa atburðar hefði Y 

stundum kvartað yfir að geta ekki sofið, auk þess sem Y hefði oft sagt við hana að hún óttaðist 

ákærða þegar hann væri ölvaður. L, kennari Y er hún var 9 til 12 ára, greindi frá því að hún hefði 

orðið vör við vanlíðan hjá stúlkunni og taldi hún að það hefði snert ákærða. Vitnin J og I báru að Y 

hefði greint þeim frá misnotkun ákærða og kváðu þær Y ekki hafa viljað vera nálægt honum. Þá bar 

D, skólasálfræðingur, að Y hefði greint sér frá kynferðislegri áreitni ákærða. Ákærði neitaði 

staðfastlega sakargiftum. Taldi hann að umrætt samkvæmi hefði verið haldið á árinu 2000 og 

kvaðst hann hafa orðið mjög ölvaður. 
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Héraðsdómur tók fram að eingöngu nyti við munnlegs framburðar fyrir dómi og réðust úrslit 

málsins því af mati dómsins á sönnunargildi hans. Dómurinn taldi í ljósi framburðar A, E og F, 

óhætt að slá því föstu að ákærði hefði haldið umrætt samkvæmi kvöldið 5. apríl 2002. Vitnisburðir 

móður Y, kennara hennar og J og I voru taldir renna stoðum undir framburð Y fyrir dómi. Þá var 

tekið fram að frásögn Y hefði verið greinargóð, ítarleg og trúverðug og fullt innra samræmi hefði 

verið í vitnisburði hennar. Héraðsdómur taldi ekkert hafa komið fram sem drægi úr sönnunargildi 

vitnisburðar Y, heldur væri hann þvert á móti studdur öðru sem hefði komið fram. Ákærði var 

sakfellur fyrir að hafa káfað á kynfærum stúlkunnar innanklæða og var brotið talið varða við 2. 

mgr. 201. gr. hgl.  

Hvað varðar ákærulið 2 lýsti Y háttsemi ákærða eins og greindi í ákæru, en ákærði neitaði 

eindregið sök. 

Héraðsdómur tók fram að um þennan ákærulið réði einnig úrslitum mat á sönnunargildi 

munnlegs framburðar fyrir dómi. Dómurinn tók fram að í málinu lægi ekkert annað fyrir sem færi í 

bága við framburð Y en neitun ákærða, en á hinn bóginn hefði heldur ekkert komið fram sem 

renndi stoðum undir frásögn hennar eða fengi hnekkt neitun ákærða. Hér stæði því orð gegn orði og 

væri því ekki komin fram næg sönnun fyrir þessum sakargiftum. Var ákærði sýknaður af þessum 

ákærulið. Ákæruvaldið undi þessari niðurstöðu héraðsdóms. 

Hæstiréttur sýknaði ákærða af broti samkvæmt ákærulið 1. Í forsendum dómsins sagði m.a.: 

„Sakargiftir á hendur ákærða eru gegn neitun hans studdar frásögn ætlaðs brotaþola. Að virtu því 

sem að framan er rakið verður að telja að mikilvæg atriði í skýrslu hennar séu óljós eða fái ekki 

stuðning af gögnum málsins. Við meðferð þess hefur ekki tekist að leiða í ljós hvenær ætlað brot 

eigi að hafa verið framið og framburður vitna gefur ekki heildstæða mynd af þeim málsatvikum, 

sem ákæruvaldið leggur til grundvallar sakargiftum. Þrátt fyrir ákvæði 4. mgr. 159. gr. laga nr. 

19/1991 um meðferð opinberra mála verður Hæstiréttur að meta hvort ákæruvaldinu hafi tekist að 

færa fram nægilega sönnun um sök ákærða, sem ekki verði vefengd með skynsamlegum rökum, 

sbr. 45. og 46. gr. sömu laga. Eins og sönnunarfærslu er háttað hefur slík sönnun ekki tekist.“  

Einn dómari skilaði sératkvæði og vildi staðfesta niðurstöðu héraðsdóms um sakfellingu. 

Dómarinn tók fram að héraðsdómur hefði metið framburð Y, móður hennar og annarra vitna 

trúverðugan, og taldi dómarinn það ekki rýra framburð Y og móður hennar þótt þær hefðu ekki geta 

sagt með vissu við rannsókn málsins hvenær umrætt samkvæmi hefði átt sér stað. Taldi dómarinn 

ekki varhugavert að telja fram komið að umrætt samkvæmi hefði verið haldið í apríl 2002. 
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4.2.3. Ákvæði 202. gr. hgl. 

H 2000:3019 (nr. 198/2000) og H 2002:717 (nr. 11/2001) 

Í H 2000:3019 var X ákærður fyrir kynferðisbrot gegn drengnum A, systursyni sínum, fæddum 

1986, með því að hafa í nokkur skipti á árunum 1997 til 1998 sogið lim A og fróað sér þegar A 

horfði á auk þess að hafa í eitt skiptið gert A að hafa endaþarmsmök við sig og í annað skiptið kysst 

A. Var háttsemin heimfærð til fyrri málsliðar 1. mgr. 202. gr. hgl.  

A lýsti háttsemi ákærða á svipaðan hátt og greindi í ákæru. Samkvæmt framburði A og móður 

hans greindi A móður sinni frá misnotkun ákærða, eftir síðasta atvikið. Samkvæmt skýrslum og 

framburði D, sálfræðings, og M, starfskonu Stígamóta, mátti rekja líðan drengsins, sem var haldinn 

sektarkennd, vanlíðan, öryggisleysi og kvíða, til afleiðinga kynferðislegrar misnotkunar.  

Við fyrri skýrslutöku hjá lögreglu játaði ákærði á sig tvö tilvik um kynferðislega hegðun 

gagnvart A og við síðari skýrslutöku óskaði ákærði ekki eftir því að bæta við fyrri frásögn sína. 

Fyrir dómi neitaði ákærði hins vegar sök og kvaðst hafa ranglega játað hluta kæruefnisins hjá 

lögreglu eftir að honum hefði verið kynnt af þáverandi verjanda að A ætti með því móti rétt á 

skaðabótum úr ríkissjóði. Í skýrslum og vitnisburði E, sálfræðings, og F, geðlæknis, kom fram að 

ákærði bæri einkenni framheilaskaða eftir alvarlegt umferðarslys árið 1994 og væri af þeim sökum 

með talsverða vitræna skerðingu og vægar minnistruflanir. Ákærði væri þó ekki undanlátssamur og 

því væri ólíklegt að ákærði hefði játað eitthvað, sem hann ekki gerði. Þá var ekki talið líklegt að 

ákærði væri haldinn „paedophiliu“. 

Fjölskipaður héraðsdómur taldi að sýkna bæri ákærða. Frásögn A var talin skilmerkileg og í 

meginatriðum trúverðug auk þess sem umsagnir meðferðaraðila og vitnisburður móður hans þóttu 

styðja það að alvarlegir atburðir hefðu gerst í samskiptum hans við ákærða, en til þess var litið að 

tiltölulega skammur tími hefði liðið frá ætluðum brotum ákærða þar til A hefði greint frá þeim. 

Hins vegar yrði að líta til þess að samkvæmt vætti kennara A, sem einnig væru í nokkru samræmi 

við frásögn móður A, hefði drengurinn átt við allmikla námsörðugleika að stríða fyrir ætluð brot 

ákærða, sem hefðu skapað hegðunarvandamál og vanmáttarkennd, auk þess sem alvarleg veikindi 

fósturföður hefðu valdið honum hugarangri. Héraðsdómur taldi að frásögn ákærða við 

dómsyfirheyrslu hefði verið að nokkru brotakennd en á hinn bóginn yrði ekki horft framhjá 

niðurstöðum sérfróðra aðila um einkenni framheilaskaða hjá ákærða, og þess mats geðlæknis að 

ákærði væri sennilega ekki haldinn „paedophiliu“. Á það var bent að í fyrri skýrslutöku af ákærða 

hjá lögreglu hefði ákærði ekki notið þeirra meginréttinda sem kveðið væri á um í 3. mgr. 32. gr. 

oml. og yrði að mati dómsins eigi bætt úr því með skýringum yfirheyrenda á síðari stigum. Þótti því 

ekki unnt að byggja sakfellingu á þessum framburði ákærða fyrir lögreglu. Tekið var fram að engin 

vitni hefðu verið að hinum ætluðu brotum og væri því einungis við framburð A að styðjast. 
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Einn héraðsdómari taldi að sakfella bæri ákærða fyrir þá háttsemi sem hann játaði fyrir 

lögreglu 16. október. Taldi hann að þrátt fyrir þann galla sem væri á lögregluskýrslunni yrði að hafa 

hana til hliðsjónar við sönnunarmat í málinu.  

Hæstiréttur ómerkti héraðsdóm og vísaði málinu heim í hérað til munnlegs málflutnings og 

dómsálagningar að nýju, með vísan til 1. mgr. 135. gr. og 5. mgr. 159. gr. oml. Í forsendum 

Hæstaréttar sagði m.a.: 

„Þrátt fyrir þann annmarka á umræddri lögregluskýrslu að ekki var þar skráð að gætt hefði verið 

ákvæða 3. mgr. 32. gr. laga nr. 19/1991, ber að líta til þess að skýrslan var gefin að viðstöddum 

verjanda ákærða, eftir að þau höfðu talast einslega við. Einnig verður að hafa í huga að við 

skýrslutöku hjá lögreglu 5. nóvember 1998 var vísað til þessarar skýrslu, án þess að fram kæmu 

fyrirvarar af hálfu ákærða. Að þessu athuguðu verður að telja að héraðsdómi hefði verið rétt í 

heildarmati sínu á trúverðugleika og sönnunargildi framburðar ákærða fyrir dómi að líta til fyrri 

framburðar hans og skýringar á fráhvarfi frá honum.“ 

Í samræmi við þessa niðurstöðu Hæstaréttar kom málið að nýju til meðferðar fyrir héraðsdómi 

og síðar Hæstarétti (H 2002:717). 

Ákærði var aftur sýknaður í héraði, með svipuðum rökstuðningi og í fyrra tilvikinu. Þar að 

auki var það talið draga úr trúverðugleika framburðar A að hann hefði notið stuðnings sérfróðra 

meðferðaraðila frá fyrstu afskiptum yfirvalda þar til hann gaf skýrslu fyrir dómi og að yfirheyrsla 

hjá lögreglu hefði ekki verið tekin upp á myndband. Dómurinn taldi það draga úr trúverðugleika 

framburðar ákærða að við fyrri skýrslugjöfina hjá lögreglu hefði ákærði m.a. játað á sig háttsemi 

sem drengurinn kannaðist ekki við, að við sömu skýrslugjöf hefði ákærði ekki notið þeirra 

meginréttinda sem kveðið væri á um í 3. mgr. 32. gr. oml. og að við síðari skýrslutöku hjá lögreglu 

hefði hann ekki verið sérstaklega yfirheyrður um kæruefnið. Taldi héraðsdómur að ekki yrði bætt úr 

þessum annmörkum með skýringum yfirheyranda á síðari stigum málsins og þótti skýrsla ákærða 

hjá lögreglu það ótrúverðug og haldin þess konar annmörkum að sakfelling yrði ekki á henni reist. 

Varhugavert þótt að byggja alfarið á framburði drengsins A í ljósi framangreindra atriða sem þóttu 

rýra trúverðugleika hans.  

Einn héraðsdómari taldi að sakfella bæri ákærða fyrir þá háttsemi sem hann játaði fyrir 

lögreglu 16. október. Taldi hann að þrátt fyrir þann galla sem væri á lögregluskýrslunni yrði að hafa 

hana til hliðsjónar við sönnunarmat í málinu, en ákærða hlyti að hafa verið ljóst að hann hefði játað 

á sig alvarlegar sakargiftir. Dómarinn taldi breyttan framburð ákærða fyrir dómi mjög ótrúverðugan 

og því bæri ekki að leggja hann til grundvallar í málinu. 

Eftir uppkvaðningu héraðsdóms óskaði ríkissaksóknari eftir dómkvaðningu matsmanns til að 
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framkvæma sálfræðirannsókn á A. Í skýrslu matsmanns kom fram að A hefði greinst með einkenni 

langvarandi áfallastreitu sem rekja mætti til kynferðislegrar áreitni. Enn fremur sagði að ekkert 

hefði komið fram sem væri til þess fallið að rýra sönnunargildi framburðar A, og að frásögn hans 

hafi virst trúverðug. Í skýrslu yfirmatsmanna kom fram að viðbótarathuganir þeirra renndu frekari 

stoðum undir meginniðurstöður undirmatsins. 

Hæstiréttur taldi nauðsynlegt, með vísan til 4. mgr. 159. gr. oml., að kveðja ákærða fyrir 

réttinn til skýrslugjafar til að dómendunum gæfist kostur á að hlýða á og meta framburð hans. 

Hæstiréttur taldi skýringar ákærða á afturhvarfi frá framburði hjá lögreglu ótrúverðugar og fráleitar. 

Yrði því við sönnunarmat í málinu höfð hliðsjón af játningu ákærða hjá lögreglu. Dómurinn taldi, 

þegar litið væri til stöðugs framburðar drengsins og framburðar sérfróðra aðila, að ekkert væri fram 

komið sem gæfi tilefni til að efast um trúverðugleika framburðar A. Taldi Hæstiréttur sannað að 

ákærði hefði a.m.k. tvívegis sogið lim drengsins og fróað sér eins og lýst væri í ákærulið 2. Hins 

vegar þótti ekki sannað að ákærði hefði látið drenginn hafa endaþarmsmök við sig. Dómurinn taldi 

varhugavert, gegn neitun ákærða, að sakfella hann fyrir brot samkvæmt ákærulið 3, en þótti hins 

vegar sannað, í ljósi trúverðugs framburðar A og frásagnar ákærða hjá lögreglu, að ákærði hefði 

brotið gegn A eins og greindi í ákærulið 4. Atferli ákærða var talið varða við fyrri málslið 1. mgr. 

202. gr. hgl. 

 

H 2001:3260 (nr. 212/2001) 

X var ákærður fyrir kynferðisbrot gegn stúlkunni A, fæddri 1992, með því að hafa í nokkur skipti á 

árunum 1997 og 1998 snert kynfæri stúlkunnar og endaþarm með getnaðarlim sínum og látið hana 

fróa sér. Var háttsemi ákærða heimfærð til 1. mgr. 202. gr. hgl.  

Í desember 1998 skýrði stúlkan A vinkonu sinni, C, og vitnunum D og E frá því að ákærði, 

föðurbróðir hennar, hefði áreitt hana kynferðislega. Tveimur dögum síðar var tekið 

rannsóknarviðtal við stúlkuna í Barnahúsi, og lýsti hún þar meintri háttsemi ákærða á líkan hátt og 

hún hafði áður gert. Fyrir dómi átti A afar erfitt með að tjá sig og var að sjá að hún væri ófús að 

rifja atburðina upp. Í vottorði frá læknum er skoðuðu A kom fram að við skoðun á A hefðu ytri 

kynfæri hennar virst eðlileg, meyjarhaft heilt og engin merki um áverka. Skoðunin útilokaði þó ekki 

að stúlkan hefði orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi. 

Ákærði neitaði sakargiftum. Var framburður hans stöðugur frá upphafi um öll þau atriði sem 

máli skiptu. Vitnin, G, H og I, bræður ákærða, báru á svipaðan hátt um heimilisaðstæður og 

samband ákærða við stúlkuna. 

Með dómi uppkveðnum 4. febrúar 2000 var bróðir stúlkunnar fundinn sekur um kynferðisbrot 

gegn henni á tímabilinu frá desember 1998 til ágúst 1999. Í gögnum málsins kom fram að 
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drengurinn hefði viðurkennt ásakanir systur sinnar og að frásögn hans hefði verið í góðu samræmi 

við frásögn stúlkunnar. Taldi héraðsdómur þetta styrkja trúverðugleika stúlkunnar í því máli sem 

hér um ræðir.  

Ákærði var sakfelldur í héraði í samræmi við ákæru. Taldi héraðsdómur ekki rétt að skoða 

tregðu stúlkunnar til að tjá sig fyrir dóminum sem afturhvarf frá fyrri framburði. Var í því samhengi 

vísað til þess að samkvæmt skýrslu [R], félagsráðgjafa í Barnahúsi, hefði verið lögð áhersla á það í 

meðferð A að kenna henni að verjast því að rifja upp atburði þá sem hún varð fyrir og höfðu valdið 

henni miklu hugarangri. Dómurinn taldi atburðalýsingu stúlkunnar og framburð hennar vera sterk 

sönnunargögn. Allt látbragð stúlkunnar og frásagnarmáti væri sannfærandi og skýr þegar aldur 

hennar væri hafður í huga svo og almennur skilningur og þekking barna á þessu aldursskeiði. Þá 

vísaði dómurinn einnig til framburðar vitnanna C, D og E sem væri skýr og trúverðugur um það 

sem stúlkan hefði skýrt þeim frá. 

Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms. Í forsendum hans sagði m.a.: 

„Eins og hér stendur á og með hliðsjón af 2. og 3. mgr. 48. gr. laga nr. 19/1991 verður það ekki 

talið andstætt 1. mgr. sömu greinar að líta til beggja viðtalanna [við A] við sönnunarmat málsins. 

Þegar þau eru virt ásamt gögnum málsins í heild, þar á meðal framburði [R] félagsráðgjafa og 

þeirra, sem stúlkan greindi fyrst frá ætlaðri háttsemi ákærða og héraðsdómur hefur metið 

trúverðugan, þykir hafið yfir skynsamlegan vafa að ákærði hafi gerst brotlegur gagnvart stúlkunni 

eins og lýst er í ákæru.“  

Einn hæstaréttardómari  taldi að sýkna bæri ákærða. Tekið var fram í sératkvæði hans að þótt 

stúlkan hefði verið kornung á þessum tíma hefði hún séð og heyrt nóg til að geta lýst 

kynferðislegum athöfnum fólks. Einnig var tekið fram, varðandi þá frásögn stúlkunnar að ákærði 

hefði stundum farið með liminn inn í leggöng og endaþarm hennar, að líta yrði til þeirrar niðurstöðu 

læknisskoðunar á stúlkunni að ekkert óeðlilegt hefði komið fram við skoðunina. Að lokum sagði að 

sitthvað væri fram komið sem gerði varhugavert að byggja á frásögn A einni saman. Ekkert annað 

væri fram komið í málinu, sem rennt gæti stoðum undir sök ákærða og því yrði ekki hjá því komist 

að sýkna hann. 

 

H 2002:1521 (nr. 10/2002) 

X var ákærður fyrir kynferðisbrot gegn stúlkunni Y, fæddri 1987, með því að hafa í eitt skipti, 

sumarið 1999, þuklað á brjóstum hennar innan klæða og reynt að setja höndina inn undir buxur 

hennar. Var háttsemi hans talin varða við 2. málslið 1. mgr. 202. gr. hgl. 
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Stúlkan Y skýrði svo frá að hún og Z, vinur hennar, hefðu farið í ökuferð með ákærða sumarið 

1999 og hefði ákærði leyft þeim að keyra. Y bar að á meðan hún hefði verið að keyra, hefði ákærði 

þreifað á brjóstum hennar og reynt að fara inn undir buxur hennar, en hún hefði þá tekið höndina 

þaðan og hlaupið út. Kvaðst Y hafa sagt Z frá athæfi ákærða strax eftir ökuferðina, auk þess sem 

hún hefði sagt vinkonu sinni, R, og móður sinni frá atvikinu um veturinn. Vitnisburðir R og móður 

Y voru í samræmi við þennan framburð Y. Vitnið Z lýsti umræddri ökuferð á svipaðan hátt og Y. 

Hann kvaðst þó ekki hafa séð neitt annað en að Y hefði setið í bílstjórasætinu og ákærði setið undir 

henni. Að ökuferðinni lokinni hefði Y greint honum frá því að ákærði hefði káfað á henni. Ákærði 

neitaði sakargiftum og neitaði auk þess að hafa nokkurn tíma farið í ferð með þeim Y og Z saman, 

eða að hafa leyft börnum að stýra bíl hans á ferð.  

Þau læknisfræðilegu gögn, sem lágu fyrir í málinu, voru um rannsókn sem fram fór á Y í ágúst 

og september 1999, en ekki í tengslum við þetta mál. Y hafði átt við margvísleg heilsufarsleg 

vandamál að stríða, einkum frá því að hún slasaðist í bílslysi í apríl 1993, og í umsögn sálfræðings 

sagði að athyglisvandi og andfélagsleg hegðun Y hefði verið utan marka. Tekið var fram í 

héraðsdómi að vegna þess, hvenær rannsóknin hefði farið fram, væri ekki unnt að styðjast við hana 

varðandi afleiðingar af þeim atburðum, sem mál þetta snerist um.  

Ákærði var sakfelldur í héraði í samræmi við ákæru. Taldi héraðsdómur að framburður ákærða 

fengi ekki staðist þegar höfð væri hliðsjón af eindregnum framburði Y og Z um ökuferðina, en með 

vætti þeirra var talið sannað að hún hefði verið farin. Þótti afdráttarlaus neitun ákærða á 

sakargiftum ótrúverðug og var hún ekki lögð til grundvallar í málinu. Framburður Y þótti hins 

vegar trúverðugur og var heilsufarssaga hennar ekki talin breyta neinu í því efni. Tekið var fram að 

stúlkan hefði verið eindregin og staðföst í framburði sínum allt frá því hún skýrði félögum sínum 

frá ökuferðinni, fyrst Z og síðan R. Fengi framburður hennar einnig stuðning af framburðum þeirra 

Z og R.  

Hæstiréttur taldi að sýkna bæri ákærða þar sem ákæruvaldinu hefði ekki tekist að færa fram 

næga sönnun fyrir sekt ákærða. Í forsendum dómsins sagði: 

„Hæstaréttardómarar hafa horft á myndbandsupptöku af skýrslu stúlkunnar. Eru þeir í jafngóðri 

aðstöðu til að meta trúverðugleika framburðar hennar og héraðsdómararnir. Þegar virt er að vitnið 

Z á að hafa verið í bifreiðinni án þess að verða var við ætlaðar athafnir ákærða og óánægju 

stúlkunnar eða geðshræringu þykir framburður hennar einn og sér ekki gegn staðfastri neitun hans 

skera úr um sekt hans.“ 

Einn hæstaréttardómari skilaði sératkvæði og vildi staðfesta niðurstöðu héraðsdóms um 

sakfellingu ákærða. Í forsendum dómarans sagði: 



 77 

„Fallast ber á með héraðsdómi, að telja verði sannað með vætti barnanna Y og Z að ökuferð sú, 

sem þau kveðast hafa farið í með ákærða á árinu 1999, hafi verið farin, og að ákærði hafi leyft 

þeim að stýra bifreiðinni á þann hátt sem þau hafa skýrt frá. [...] Verður að fallast á með 

héraðsdómi að af þessu leiði að afdráttarlaus neitun ákærða á sakargiftum sé ótrúverðug. 

[...] Ekki er ástæða til annars en að fallast á með héraðsdómi að framburður stúlkunnar fyrir dómi 

hafi verið trúverðugur og ekki eru fram komin rök til að telja að heilsufarssaga hennar breyti 

nokkru í því efni. Að þessu virtu og með vísan til forsendna héraðsdóms að öðru leyti verður 

fallist á að fram sé komin af hálfu ákæruvalds nægileg sönnun í skilningi 46. gr. laga nr. 19/1991 

um meðferð opinberra mála fyrir sekt ákærða.“ 

 

H 2002:1531 (nr. 22/2002) 

X var ákærður fyrir kynferðisbrot gegn stúlkunni Y, fæddri árið 1985, á árunum 1993-1999. Var 

háttsemi hans í fyrsta lagi talin varða við báða málsliði 1. mgr. 202. gr., í öðru lagi við fyrri málslið 

1. mgr. 202. gr., sbr. 20. gr. og í þriðja lagi við 209. gr. hgl.  

Y skýrði svo frá að ákærði hefði misnotað hana kynferðislega er hún hefði dvalið yfir 

sumartímann hjá foreldrum ákærða að [...] á ofangreindu tímabili. Hefði ákærði margoft káfað og 

þuklað á henni og kysst hana alla. Einnig hefði hann sett fingur í leggöng hennar um það bil 10 

sinnum og látið hana runka sér í eitt skipti. Y kvaðst stundum hafa sofið upp í rúmi hjá ákærða og 

konu hans, áður en litla barnið þeirra fæddist, og hefði ákærði þá oft káfað á henni. Y bar einnig að 

ákærði hefði reynt að hafa mök við sig í tjaldi á hestamannamóti sumarið 1996 en að hann hefði 

hætt þegar kona hans hefði komið að. Y kvaðst hafa sagt kærasta sínum frá misnotkun ákærða og 

stuttu síðar hefði hún skrifað foreldrum sínum bréf þar sem hún hefði greint frá misnotkuninni.  

Y fór í þrjú viðtöl hjá skólasálfræðingi og tíu meðferðarviðtöl hjá starfsmanni Barnahúss. 

Voru báðir þessir sérfræðingar vissir um að stúlkan segði satt frá og að vanlíðan hennar væri til 

komin vegna kynferðislegrar misnotkunar. 

Ákærði neitaði öllum sakargiftum. Hann skýrði svo frá að Y hefði, fyrst eftir að hún kom að 

[...], sofið inni í herbergi hjá honum, konu hans og dóttur, á dýnu við endann á rúminu þeirra, en 

síðan hefði hún sofið í stofunni. Ákærði kannaðist við að hafa gist í tjaldi með konu sinni og Y á 

hestamannamóti sumarið 1996, en kvaðst ekki hafa verið einn í tjaldinu með Y.  

Héraðsdómur taldi framburð Y trúverðugan auk þess sem frásögn hennar væri í samræmi við 

það sem sálfræðingur, móðir hennar og unnusti hennar hefðu haft eftir henni. Talið var sannað með 

vætti foreldra Y, unnusta hennar, sálfræðings og starfsmanns Barnahúss, að Y hefði orðið fyrir 

þungu áfalli og að hún sýndi einkenni sem þekkt væru hjá þolendum kynferðislegs ofbeldis. 

Dómurinn taldi alvarlega missögn vera í framburði ákærða, m.a. um að Y hefði sofið í herbergi 

hans, konu hans og dóttur er hún hefði fyrst komið að [...], en þá hefði dóttir hans ekki verið fædd. 
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Voru þessar misfellur taldar veikja framburð ákærða, en um leið væru þær því til styrktar að Y færi 

með rétt mál. Taldi dómurinn það hafið yfir skynsamlegan vafa að ákærði hefði gerst brotlegur 

gagnvart stúlkunni Y og var hann sakfelldur í samræmi við ákæru.  

Ákærði var sýknaður af Hæstarétti. Í forsendum dómsins var tekið fram að ákærði hefði 

staðfastlega neitað öllum sakargiftum. Auk þess væri skýrsla sú sem tekin hefði verið af stúlkunni 

óljós um ýmis atriði, og þá hefði stúlkan ekki alltaf sagt sjálfstætt frá heldur hefði spyrjandinn leitt 

skýrslugjöf um of. Hæstiréttur taldi ákæru ónákvæma og ýmsa galla á rannsókn málsins. Fyrir 

útgáfu ákæru hefðu verið tök á að rannsaka málið betur, en úr því að ákveðið var að ákæra á 

þessum grunni hefði verið mikilvægt að ákæruvaldið hefði haft frumkvæði að mun ítarlegri og 

nákvæmari sönnunarfærslu fyrir dómi en raunin varð. Eins og meðferð málsins hefði á hinn bóginn 

verið hagað væri lítil von til þess að frekari rannsókn bæri árangur. Þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. 48. gr. 

oml. taldi Hæstiréttur að fullt tilefni hefði verið til þess að kalla Y fyrir dóm að nýju. Að lokum 

sagði í forsendum dómsins: 

„Dómarar Hæstaréttar hafa skoðað myndband það af skýrslu stúlkunnar, sem fyrir liggur í málinu. 

Fallast má á það með héraðsdómi, að framburður hennar sé út af fyrir sig trúverðugur. Eins og að 

framan greinir eru þó ýmis atriði í skýrslunni óljós og fá ekki stuðning af gögnum málsins. Þrátt 

fyrir ákvæði 4. mgr. 159. gr. laga nr. 19/1991, sbr. 19. gr. laga nr. 37/1994, um mat á 

sönnunargildi munnlegs framburðar fyrir héraðsdómi, verður Hæstiréttur að meta, hvort 

ákæruvaldinu hafi í heild tekist að færa fram nægilega sönnun um sök ákærða, sem ekki verði 

vefengd með skynsamlegum rökum, sbr. 45. gr. og 46. gr. laganna. Eins og rannsókn og 

sönnunarfærslu var háttað verður ekki talið, gegn eindreginni neitun ákærða, að ákæruvaldinu hafi 

tekist slík sönnun. Samkvæmt þessu verður því að sýkna ákærða af kröfum ákæruvaldsins.“  

 

H 2002:1886 (nr. 83/2002) 

Þann 27. júní 2001 var H ákærður fyrir kynferðisbrot gegn stúlkunni B, fæddri 1990, með því að 

hafa farið með fingur inn í kynfæri hennar aðfaranótt 27. desember 1999, á heimili hans að [B]. 

Þann 3. september 2001 var gefin út önnur ákæra og var ákærða þar gefið að sök að hafa nuddað og 

sleikt kynfæri B um haustið 1999, á heimili hans í [G]. Taldist fyrrnefnda brotið varða við síðari 

málslið 1. mgr. 202. gr. hgl. en hið síðarnefnda við fyrri málslið 1. mgr. 202. gr. hgl.  

B bar að hún hefði gist á heimili ákærða aðfaranótt 27. desember 1999. Hún kvaðst hafa 

vaknað við það að ákærði hefði lagst upp í rúm hjá henni og syni hans, farið með höndina inn undir 

nærbuxur hennar og sett fingur inn í kynfæri hennar. ÁB, móðir B, kvaðst hafa gengið á B daginn 

eftir umræddan atburð er hún hefði séð hana halda á blóðugum nærbuxum. Hefði B þá brostið í grát 

og greint henni frá því sem gerst hefði. Hvað varðar hinn atburðinn sem ákært var fyrir lýsti B því 
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að kvöld eitt fyrir jól 1999, á heimili ákærða í [G], hefði ákærði komið inn í herbergið þar sem hún 

hefði verið, girt niður um hana nærbuxurnar og nuddað og sleikt á henni kynfærin. ÁB, móðir B, 

kvað B hafa gist þrisvar sinnum á heimili ákærða, þar af í tvö skipti er ákærði hefði búið í [G]. ÁB 

bar að B hefði greint henni frá því að í eitt skiptið er hún hefði gist á heimili ákærða í [G] hefði 

hann gert það sama við hana og hún hafði þá þegar greint frá. [G], sérkennari, kvaðst hafa tekið 

eftir miklum breytingum í fari B í janúar 2000 og lýsti því hvernig B hefði verið haldin þráhyggju 

og stöðugt séð fyrir sér manninn sem hefði beitt hana ofbeldinu 

Ákærði neitaði sök í málinu. Hvað varðar meint brot hans í lok desember 1999 bar hann fyrir 

sig minnisleysi um heimkomu sína umrætt kvöld sökum ölvunar. Hvað varðaði hitt brotið kvað 

hann B ekki hafa gist á heimili hans er hann hefði búið í [G]. 

[Þ], kvensjúkdóma- og fæðingalæknir, skoðaði B og lét í ljós það álit sitt að áverki á B 

samrýmdist því vel að fingri hefði verið stungið inn í kynfæri hennar. [V], sálfræðingur, kvað B 

uppfylla öll greiningarviðmið áfallaröskunar og kvað hún einkenni B dæmigerð hjá barni sem hefði 

orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi. 

Héraðsdómur taldi sannað að ákærði hefði framið ofangreind brot gegn B. Dómurinn vísaði í 

vitnisburð [Þ] um áverkana á kynfærum B, auk þess sem tekið var fram að af vitnisburði [G], [V] 

og ÁB, móður B, mætti ráða að B hefði, á þeim tíma er í ákærunum greinir, orðið fyrir alvarlegu 

áfalli. Vitnisburður B þótti trúverðugur um bæði atvikin. Ákærði var sakfelldur í héraðsdómi í 

samræmi við ákæru.  

Hæstiréttur staðfesti sönnunarmat héraðsdóms með skírskotun til forsendna dómsins, hvað 

varðaði brot ákærða framið 27. desember 1999. Að því er varðaði hitt meinta brot ákærða, tók 

Hæstiréttur fram að telpan hefði ekki sagt frá því fyrr en í júlí 2000 og að við yfirheyrslu vegna hins 

atviksins hefði B sagt að ákærði hefði aldrei gert þetta við hana áður. Í niðurstöðu dómsins um 

þennan hluta málsins sagði: 

„Ákærði hefur staðfastlega neitað því að hafa brotið gegn telpunni haustið 1999 svo sem lýst er í 

ákæru 3. september 2001. Er ákæran byggð á framburði telpunnar. [...] Fallast má á það með 

héraðsdómi, að framburður hennar sé út af fyrir sig trúverðugur, en hann nýtur takmarkaðs 

stuðnings af gögnum málsins. Þrátt fyrir ákvæði 4. mgr. 159. gr. laga nr. 19/1991 um meðferð 

opinberra mála, sbr. 19. gr. laga nr. 37/1994, um mat á sönnunargildi munnlegs framburðar fyrir 

héraðsdómi, verður Hæstiréttur að meta, hvort ákæruvaldinu hafi í heild tekist að færa fram 

nægilega sönnun um sök ákærða, sem ekki verði vefengd með skynsamlegum rökum, sbr. 45. gr. 

og 46. gr. laganna. Verður ekki talið, gegn eindreginni neitun ákærða, að ákæruvaldinu hafi tekist 

slík sönnun. Samkvæmt þessu verður því að sýkna ákærða af kröfum ákæruvaldsins í ákæru 3. 

september 2001.“ 
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H 2004:1001 (nr. 414/2003) 

X var ákærður fyrir kynferðisbrot gegn stúlkunni Y, fæddri 1990, með því að hafa ítrekað á árunum 

1997 til 2001 kysst stúlkuna, káfað á og sleikt brjóst og kynfæri hennar, sett fingur inn í kynfæri 

hennar og nuddað getnaðarlim sínum við þau. Var háttsemi hans heimfærð til 1. mgr. 202. gr. hgl.  

Í málinu lá fyrir að á veturna dvaldi Y hjá ömmu sinni, R, en ákærði og eiginkona hans voru 

góðir kunningjar R. Y lýsti kynferðislegri misnotkun ákærða á líkan hátt og greindi í ákæru. Kvað 

hún misnotkunina hafa átt sér stað í bifreið ákærða, báti hans og á heimili hans. Y átti erfitt með að 

tímasetja eða greina einstök tilvik, en kvað þetta hafa gerst oft. 

Ákærði neitaði sök og kvað frásögn Y vera uppspuna. Hann kvaðst oft hafa heimsótt ömmu 

hennar og stundum tekið Y upp í bifreið sína og ekið henni í skóla ásamt tveimur öðrum börnum. 

Þá hefði hún tvisvar sinnum farið í siglingu með honum ásamt fleiri börnum.  

R, amma Y, bar að Y hefði oft verið með ákærða í bifreið hans og báti, auk þess sem mikill 

samgangur hefði verið milli heimilanna. R kvað breytingu hafa orðið á Y í fyrravetur, en þá hefði 

hún helst ekki viljað fara heim til ákærða. Var framburður U, móður Y, á svipaðan veg. U og R, 

sem báðar höfðu reynt að ræða við Y um háttsemi ákærða, lýstu því að henni hefði verið það mjög 

erfitt. Í málinu lá fyrir að Y greindi systur sinni og vinkonu sinni frá framferði ákærða gagnvart sér. 

Í greinargerð N, félagsráðgjafa, sem rætt hafði við Y, kom fram að Y hefði grátið og verið 

hrædd og að frásögn hennar hefði verið samhengislítil. Samkvæmt skýrslu [V], sálfræðings, grét Y 

mikið í fyrstu viðtölunum hjá henni, lýsti kvíða og hræðslu og sýndi einkenni, sem eru dæmigerð 

fyrir börn sem hafa sætt kynferðislegu ofbeldi. Í skýrslu læknanna [J] og [Þ] kom fram að ástand 

meyjarhafts Y gæti gefið vísbendingu um að innþrenging hefði átt sér stað, t.d. með fingri, þó að 

meyjarhaftið hefði verið órofið. 

Ákærði var sakfelldur í héraði í samræmi við ákæru. Í forsendum héraðsdóms sagði m.a.: 

„Þegar virt er í heild sannfærandi frásögn Y við skýrslutöku fyrir dómi, samkvæmur framburður 

vitna sem hafa rætt við hana um atvik að einhverju leyti um vanlíðan hennar því samfara, skýrsla 

[V] um líðan hennar í meðferðarviðtölum og lýsingu hennar á hræðslu og vanlíðan og sú stoð sem 

frásögn hennar fær í niðurstöðu læknisrannsóknar, telja dómarar ekki varhugavert að leggja 

framburð hennar til grundvallar, þrátt fyrir neitun ákærða.“  

Í dómsforsendum Hæstaréttar sagði að framburður Y fyrir dómi væri út af fyrir sig 

trúverðugur, en að sumar frásagnir hennar væru þó á annan veg en hún hefði lýst fyrir öðrum. 

Dómurinn tók fram að þrátt fyrir ákvæði 4. mgr. 159. gr. oml. yrði Hæstiréttur að meta hvort 

ákæruvaldinu hefði tekist að færa fram nægilega sönnun um sök ákærða, sem ekki yrði vefengd 
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með skynsamlegum rökum, sbr. 45. og 46. gr. oml. Dómurinn taldi sannað að ákærði hefði káfað og 

þuklað á brjóstum og kynfærum Y á tímabilinu 1999-2001, og vísaði í því sambandi til trúverðugrar 

lýsingar Y sem fengi stoð í frásögnum allra þeirra, sem rætt hefðu við hana um framferði ákærða. 

Var þessi háttsemi talin varða við 2. mgr. 202. gr. hgl. Þá var einnig talið sannað að ákærði hefði 

nokkrum sinnum sett fingur inn í kynfæri stúlkunnar og var sú háttsemi heimfærð til 1. mgr. 202. 

gr. hgl. Til stuðnings þessu var vísað í skýrslu og framburð N, félagsráðgjafa, og læknisvottorð [J] 

og [Þ] auk framburðar hinnar síðarnefndu fyrir dómi. Gegn eindreginni neitun ákærða þótti hins 

vegar ekki unnt að telja að ákæruvaldinu hefði tekist að færa fram nægar sannanir um aðrar 

sakargiftir, sem á ákærða voru bornar. 

 

H 2005:551 (nr. 334/2004) 

X var ákærður fyrir kynferðisbrot gegn stúlkunni B, fæddri 1981, á árunum 1990 til 1994. Var 

ákærða gefið að sök samkvæmt 1. tl. ákæru að hafa oft í viku tekið stúlkuna í fang sér, strokið henni 

um brjóst, maga og rass og nuddað getnaðarlim sínum við rass hennar og læri. Samkvæmt 2. tl. 

ákæru var honum gefið að sök að hafa í apríl eða maí 1994 haft samræði við B. Voru meint brot 

ákærða heimfærð til 1. mgr. 202. gr. hgl.  

B kvað misnotkun ákærða aðallega hafa átt sér stað í verslun móður hennar, þar sem eiginkona 

ákærða hefði unnið, en einnig á heimili hennar sjálfrar. Því atviki sem um ræðir í 2. tl. ákæru lýsti B 

á þann veg að umrætt sinn hefði hún verið ein heima og hefði ákærði þá komið inn, byrjað að koma 

við hana, girt niður um sig, fært buxur hennar til og síðan hagrætt henni þannig að hún hefði legið á 

maganum. Hún kvaðst muna eftir miklum sársauka og að sér hefði blætt, en hún vissi ekki hvort 

ákærði hefði haft samfarir við hana í leggöng eða endaþarm.  

Ákærði kvað samskipti sín við B einkum hafa verið í versluninni, en hann kannaðist ekki við 

að hafa komið heim til hennar nema í tengslum við matarboð og þess háttar. Hann kvað B hafa 

þurft athygli og hefði hún sótt í að sitja í fangi fólks og láta klóra sér á bakinu, og það hefði hann 

gert. Ákærði sagðist muna eftir því þegar hann hefði hitt B síðast heima hjá henni, en þá hefði B 

viljað að hann klóraði sér á bakinu og það hefði hann gert skamma stund og setið með hana í 

fanginu. Honum hefði þótt þetta óþægilegt og viljað taka fyrir þetta og sagt B það. Hefði B brugðist 

illa við þessu og grátið töluvert.  

Vitnið I, frænka B, kvaðst muna eftir atviki er hún og B hefðu verið að horfa á sjónvarp heima 

hjá B, en þá hefði ákærði komið og farið að strjúka B um hár hennar og bak undir fötum. Hefði B 

setið stjörf þangað til ákærði hefði staðið upp og farið. Vitnið C, vinkona B, minntist atviks er þær 

hefðu verið í bakherbergi verslunarinnar og hefði ákærði þá beðið B að setjast hjá sér og hefði hann 

nuddað á henni bakið fyrir innan fötin og farið með hendurnar eitthvað fram á brjóstið.  
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Í niðurstöðum [M], sálfræðings, sem tók viðtöl við B, kom fram að hjá B hefðu komið fram 

einkenni sem væru nánast skólabókardæmi um afleiðingar kynferðislegrar misnotkunar.  

Ákærði var í héraðsdómi sýknaður af sakargiftum samkvæmt 1. tl. ákæru. Héraðsdómur tók 

fram að framburður B fengi nokkra stoð í frásögn vitnanna C og I, en varhugavert væri að meta 

lýsingar C og I svo að þær hljóðuðu um kynferðislega áreitni ákærða. Þá fengi framburður ákærða 

um að B hefði sóst í að setjast í fang hans og láta hann klóra sér stoð í framburði starfsmanna 

verslunarinnar og fleiri sem gengu um rýmið auk þess sem þessi vitni hefðu aldrei hafa tekið eftir 

neinu sem þeim hefði þótt óeðlilegt. Ákærði var hins vegar sakfelldur fyrir brot samkvæmt 2. tl. 

ákærunnar og var sú háttsemi talin varða við 1. mgr. 202. gr. hgl. Taldi dómurinn skýringu ákærða 

á því hvers vegna barnið hefði komist í svo mikið uppnám mjög ótrúverðuga og nánast 

fjarstæðukennda. Þá var framburður B um þetta atriði talinn mjög eindreginn og skýr, auk þess sem 

vísað var til framburða vitna sem B hafði greint frá umræddum atburði. Einnig var vísað í 

niðurstöðu áðurnefndrar sálfræðirannsóknar.  

Hæstiréttur (þrír dómarar af fimm) staðfesti niðurstöðu héraðsdóms hvað varðaði 1. tl. 

ákærunnar með vísan til forsendna dómsins. Hvað varðaði seinni ákæruliðinn féllst Hæstiréttur á 

það með héraðsdómi að fram væri komin sönnun fyrir því að ákærði hefði misnotað stúlkuna 

kynferðislega. Hæstiréttur taldi þó, að í ljósi þess hvernig B hefði lýst atvikum fyrir móður sinni og 

öðrum vitnum fljótlega eftir atburðinn, yrði að meta það svo að brot ákærða yrðu færð undir 2. mgr. 

202. gr. hgl. Var þetta brot hans fyrnt þegar rannsókn þess hófst og var ákærði því sýknaður af 

kröfu ákæruvaldsins. 

Tveir dómarar Hæstaréttar skiluðu sératkvæði, en þar sagði: 

„Svo sem rakið er í hinum áfrýjaða dómi gáfu mörg vitni skýrslu fyrir dóminum, sem var skipaður 

þremur héraðsdómurum. Hæstiréttur endurmetur ekki niðurstöðu héraðsdóms um sönnunargildi 

munnlegs framburðar komi vitnin ekki þar fyrir dóm til skýrslugjafar, en sönnun í þessu máli er 

fyrst og fremst reist á framburði vitna. Með vísan til forsendna héraðsdóms teljum við að staðfesta 

eigi hann um báða liði ákæru og um önnur atriði. Þá teljum við að dæma eigi ákærða til að greiða 

kostnað af áfrýjun málsins.“ 

 

H 2005:5185 (nr. 307/2005) og H 15. febrúar 2007 (nr. 541/2006) 

Í H 2005:5185 var X ákærður fyrir kynferðisbrot gegn systurdóttur sinni, A, fæddri 1993, með því 

að hafa að nóttu til í júní 2003, káfað innan klæða á rassi og kynfærum Y, sett fingur í kynfæri 

hennar og nuddað lim sínum við ber kynfæri hennar og rass. Var háttsemi hans heimfærð til 1. mgr. 

202. gr. hgl.  

Samkvæmt framburði ákærða og vitna gisti A heima hjá ákærða umrædda nótt og svaf hún í 
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sama rúmi og ákærði og dóttir hans. A lýsti háttsemi ákærða á líkan hátt og greindi í ákæru. Hún 

kvaðst hafa látist sofa meðan á þessu stóð en ákærði hefði hætt þegar hann hefði farið á klósettið.  

Móðir A, B, greindi svo frá að í lok ágúst 2003 hefði hún gengið á dóttur sína sem hefði þá 

lýst misnotkun ákærða fyrir henni. B bar að hún hefði fundið fyrir breytingu á A eftir atburðinn. 

Hún hefði hætt að vilja gista á heimili ákærða, þyrfti minna til að komast úr jafnvægi og væri hrædd 

við að vera nálægt karlmönnum sem hún ekki þekkti. E, bróðir Y, bar að hún hefði einnig skýrt 

honum frá umræddum atburði. 

Ákærði neitaði sakargiftum. Hann bar að samskipti hans og A hefðu verið eðlileg, góð og 

venjuleg og kvaðst hann enga skýringu geta gefið á því hvers vegna telpan sakaði hann um 

umrædda háttsemi. 

[A], barnalæknir og [A], kvensjúkdómalæknir, framkvæmdu læknisskoðun á telpunni og í 

vottorði þeirra kemur fram að við skoðunina hefði komið í ljós afbrigðilegt útlit meyjarhafts þar 

sem tvö hök hefðu verið í meyjarhaftið. Yrðu þessi vik að teljast merki um áverka á kynfærin en 

þau væru vel gróin og atburðinn því greinilega ekki nýskeður. [Þ], heimilislæknir, ritaði einnig tvo 

vottorð varðandi A. Í þeim kom fram að læknirinn teldi ljóst að telpan hefði átt við andlegt álag og 

streitu að stríða sem hefði valdið henni talsverðri vanlíðan. Taldi læknirinn hegðun og framkomu 

stúlkunnar vel geta passað við viðbrögð eftir mikið áfall eða álag. 

Ákærði var í héraði sýknaður af ákæru. Í forsendum héraðsdóms sagði: 

„Framburður ákærða hefur verið staðfastur, án ósamræmis og ekkert komið fram sem veikir hann. 

Telpan er ein til frásagnar um þá atburði sem hún hefur lýst. Framburður hennar við síðari 

skýrslutöku fyrir dómi var í aðalatriðum skýr og einn og sér trúverðugur. [...] Framburður 

telpunnar fær nokkra stoð í vottorði og framburði [A] barnalæknis og framburði og vottorðum C 

læknis sem þó er ekki sérfræðingur á því sviði er hann tjáði sig um. Þá hefur móðir telpunnar lýst 

því fyrir dóminum hvernig það bar til að telpan sagði henni frá atvikum. Hins vegar verður ekki 

hjá því komist að horfa til þess við mat á framburði stúlkunnar að hún hafði áður gefið skýrslu 

fyrir dómi en þá vildi hún ekki tjá sig um málið. Vegna þess hversu erfiðlega gekk að fá telpuna til 

að tjá sig um málið urðu spurningar sem til hennar var beint við skýrslugjöfina meira leiðandi en 

rétt hefði verið og verður að taka mið af því. [...] 

Þar sem framburður stúlkunnar fær ekki styrkari stoð í öðrum gögnum málsins og þegar horft er til 

þeirra annmarka sem voru á framburði hennar og hversu erfiðlega gekk að fá hann fram er það álit 

dómsins að ákæruvaldinu hafi ekki tekist, gegn staðfastri neitun ákærða, að færa fram lögfulla 

sönnun fyrir sekt ákærða og verður hann því sýknaður af kröfum ákæruvaldsins í máli þessu.“ 

Einn héraðsdómari skilaði sératkvæði og vildi sakfella ákærða í samræmi við ákæru. Taldi 

dómarinn ekki varhugavert að leggja framburð telpunnar til grundvallar niðurstöðu, með þeim 



 84 

stuðningi sem hann fengi í vottorði kvensjúkdómalæknis og barnalæknis, vottorði heimilislæknisins 

og í framburði móður. 

Í niðurstöðu Hæstaréttar sagði: 

„Í niðurstöðu hins áfrýjaða dóms var talið að þrjú nánar tilgreind atriði drægju svo úr vægi 

framburðar telpunnar að sýkna yrði ákærða af sakargiftum í málinu. Þessi atriði voru þó ekki 

metin skýrlega með tilliti til annarra atriða, sem komið hafa fram, einkum læknisfræðilegra gagna 

og framburðar bróður telpunnar. Samkvæmt 46. gr. laga nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála 

ræður heildarmat á öllum sönnunargögnum niðurstöðu máls. Þar sem á skortir að í héraðsdómi sé 

þetta nægilega virt verður ekki hjá því komist að fella hann úr gildi og vísa málinu heim í hérað til 

frekari meðferðar og dómsálagningar að nýju.“ 

Í samræmi við þessa niðurstöðu Hæstaréttar kom málið aftur fyrir dóm í héraði og síðar 

Hæstarétti er það mál nr. 541/2006. 

Í þetta skipti komst héraðsdómur að þeirri niðurstöðu að sakfella bæri ákærða í samræmi við 

ákæru. Í forsendum héraðsdómsins sagði m.a.: 

„Framburður ákærða hefur verið staðfastur, án ósamræmis og ekkert komið fram sem veikir hann. 

Ákærði og telpan eru ein til frásagnar um atburð þann er ákært er fyrir. Ákærði hefur alla tíð 

neitað sök. [...] Þótt telpan hafi ekki skýrt ókunnugum frá atburðinum strax, er það niðurstaða 

dómsins að hún hafi verið trúverðug og einlæg í framburði sínum. Ber skýrslutakan það einnig 

með sér að atburðurinn hefur haft mikil áhrif á hana. Kemur það einnig fram í læknisvottorðum, 

[...]. Þá er það niðurstaða kvensjúkdómslæknis og barnalæknis að grónir áverkar séu á 

meyjarhaftinu og geti þeir samrýmst þeirri sögu sem móðir telpunnar gaf. [...] Í ljósi þess sem að 

framan greinir telur dómurinn ekki varhugavert að leggja framburð telpunnar til grundvallar 

niðurstöðu, með þeim stuðningi sem hann fær einkum í vottorði kvensjúkdómalæknis og 

barnalæknis og einnig vottorðum heimilislæknisins svo og í framburði móður.“  

Einn héraðsdómari skilaði sératkvæði og komst að þeirri niðurstöðu að sýkna bæri ákærða af 

kröfum ákæruvaldsins. Tók hann fram að horfa yrði til þess að Y hefði áður gefið skýrslu fyrir 

dómi en þá ekki viljað tjá sig um málið, auk þess sem spurningarnar til hennar við skýrslugjöfina 

hefði verið of leiðandi. Þá var tekið fram að vottorð [A], barnalæknis, segði í raun ekki til um 

hvernig áverkar á meyjarhafti telpunnar væru tilkomnir eða hvenær. Auk þessa yrði að skoða 

vottorð og framburð [Þ], læknis, í því ljósi að hann væri ekki sérfræðingur á því sviði sem hann 

tjáði sig um og skoðun hans væri ekki byggð á viðtölum við telpuna. Þá var það mat dómarans að 

framburður E, bróður telpunnar, væri ótrúverðugur. 

Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms með vísan til forsendna hans.  
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5. Ályktanir af dómaframkvæmd 

5.1. Sönnunargögn 

5.1.1. Framburður ákærða 

Eins og fram kom í kafla 2.2.2. hér að framan er framburður ákærða mikilvægt 

sönnunargagn í opinberum málum, og þá sérstaklega ef hann játar verknaðinn. Í flestum 

þeim málum sem reifuð voru hér að framan neitaði ákærði alfarið sakargiftum, eða í sextán 

málum af 24. Þrátt fyrir að hafa neitað sök var ákærði sakfelldur í héraði, annaðhvort í 

samræmi við ákæru eða fyrir hluta sakargiftanna, í fjórtán tilvikum
188

, en Hæstiréttur 

sakfelldi ákærða hins vegar í níu af þessum sextán málum
189

.
190

 Í fimm dómum þar sem 

ákærði neitaði sök var hann sýknaður af Hæstarétti
191

. Héraðsdómur sýknaði ákærða hins 

vegar einungis í tveimur þessara mála
192

, en vert er að taka fram að báðar þær niðurstöður 

voru ómerktar af Hæstarétti
193

. 

Í átta af þeim dómum sem reifaðir voru játaði ákærði brot sín að einhverju leyti
194

, þar 

af voru fjögur mál þar sem ákærði játaði að hluta við yfirheyrslu lögreglu en dró síðan 

játninguna til baka fyrir dómi.
195

 Í sex af þessum átta málum var ákærði sakfelldur í 

héraði
196

, en í tveimur tilvikum, H 2000:3019 og H 2002:717, sýknaði héraðsdómur 

ákærða. Þess ber að geta að í fyrrnefnda málinu ómerkti Hæstiréttur niðurstöðu héraðsdóms 

og í síðarnefnda málinu snéri Hæstiréttur sýknudómi héraðsdóms og sakfelldi ákærða. 

Hæstiréttur sakfelldi ákærða í fjórum af þeim átta málum, þar sem ákærði játaði brot sín að 

einhverju leyti
197

, en í þremur tilvikum ómerkti Hæstiréttur niðurstöðu héraðsdóms
198

. Í 
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einu máli, H 1999:3870, var ákærði sýknaður af Hæstarétti, en í því máli þótti ekki fært, 

sökum þess hvernig ákæra var úr garði gerð, að sakfella ákærða fyrir þá háttsemi sem hann 

hafði játað. 

Eins og við var að búast voru sýknudómarnir hlutfallslega færri í þeim tilvikum þar 

sem ákærði játaði sök að einhverju eða öllu leyti. Af framangreindu má þó einnig leiða að 

það virðast vera tengsl á milli þess að ákærði játi á sig hluta sakargiftanna og að hann sé 

sakfelldur, jafnvel fyrir þá háttsemi sem hann hefur ekki játað. Af þessu má því draga þá 

ályktun að dómstólar telji það almennt veikja trúverðugleika framburðar ákærða um 

háttsemina í heild, að hann hafi játað hluta sakargiftanna. Þó er vert að taka fram að 

játningar ákærða eru yfirleitt frekar „takmarkaðar“, ef svo má að orði komast, og varða oft 

einungis lítinn hluta sakargiftanna. 

Hvað varðar mat dómstóla á trúverðugleika framburðar ákærða, var ekki alltaf tekið 

fram í forsendum þeirra dóma sem reifaðir voru, hvort framburðurinn væri metinn 

trúverðugur eða ótrúverðugur. Í dómunum var hugtakið „trúverðugur“ nánast aldrei notað 

um framburð ákærða, heldur var frekar talað um að ákærði hefði frá upphafi neitað sök og 

að hann hefði verið staðfastur og samkvæmur sér í framburði sínum. Mun oftar var þó tekið 

fram að framburður ákærða væri ótrúverðugur. 

 

5.1.2. Framburður brotaþola 

Af þeim 24 dómum sem reifaðir voru hér að framan var ákærði sakfelldur í héraði, 

annaðhvort í samræmi við ákæru eða fyrir hluta sakargiftanna, í tuttugu þeirra.
199

 

Hæstiréttur sakfelldi ákærða hins vegar í þrettán málum af 24.
200

  Í öllum þessum málum 

var framburður brotaþola talinn trúverðugur og var vísað til hans til stuðnings niðurstöðu 

um sakfellingu. 

Í tveimur af ofangreindum málum var ákærði sýknaður af hluta þeirrar háttsemi sem 

honum var gefin að sök, á þeim grundvelli að sú háttsemi fengi ekki nægilega stoð í 
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framburði brotaþola. Í H 2004:2701 taldi héraðsdómur að sá þáttur í verknaðarlýsingu 

ákæru að ákærði hefði sett fingur upp í leggöng brotaþola og káfað á brjóstum hennar, 

fengi ekki nægilega stoð í framburði brotaþola og var ákærði því sýknaður af þeirri 

háttsemi. Í H 26. október 2006 (nr. 220/2006) tók héraðsdómur fram að í framburði 

brotaþola hefði ekki glögglega komið fram að ákærði hefði á umræddu aldursskeiði sleikt 

kynfæri hennar og var ákærði því sýknaður af þeirri háttsemi.  

Í fjórum þeirra dóma sem reifaðir voru var ákærði sýknaður í héraði
201

, en Hæstiréttur 

sýknaði ákærða í sex tilvikum
202

. Í flestum þessara mála voru einhver atriði talin draga úr 

trúverðugleika framburðar brotaþola, þó að framburður brotaþola hafi ekki verið metinn 

ótrúverðugur í öllum tilvikum. Í sumum þessara mála var ákærði sýknaður, þrátt fyrir að 

framburður brotaþola þætti trúverðugur. Sem dæmi má nefna að í H 1992:916, þar sem 

ákærði var sýknaður af Hæstarétti, tók dómurinn fram að stúlkan, sem var brotaþoli í 

málinu, væri eðlilega þroskuð eftir aldri og skýr í hugsun og ekki væri ástæða til að 

vefengja trúverðugleika hennar að því leyti. 

Af framangreindu má leiða að framburður brotaþola er eitt helsta sönnunargagnið í 

kynferðisbrotamálum gegn börnum og virðist trúverðugur framburður brotaþola vera 

forsenda fyrir því að sök ákærða teljist sönnuð. Sönnunargildi framburðar brotaþola virðist 

vera ríkt þar sem iðulega er vísað í framburð brotaþola til stuðnings sakfellingu ákærða. Þá 

má einnig sjá af ofangreindu að dómstólar telja framburð barns sem er brotaþoli í 

kynferðisbrotamáli í langflestum tilvikum trúverðugan og bendir það til þess að börn teljist 

áreiðanleg vitni. Þá er ljóst að niðurstaða um sýknu byggir í sumum tilvikum einnig á 

framburði brotaþola, því að ekki er sakfellt fyrir þá háttsemi sem brotaþoli hefur ekki 

skýrlega greint frá. Að lokum má draga þá ályktun af framangreindu að trúverðugur 

framburður brotaþola, einn og sér, nægi ekki til að sakfella ákærða, heldur verði einnig að 

liggja fyrir önnur gögn í málinu sem styðja niðurstöðu um sakfellingu. 

 

5.1.3. Framburður vitna 

Af þeim dómum sem reifaðir voru í kafla 4 má sjá að framburður vitna í opinberum málum 

er margs konar. Í fyrsta lagi getur framburður vitnis varðað það að brotaþoli hafi greint 
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viðkomandi frá háttsemi ákærða, en í þeim tilvikum endursegir vitnið í raun frásögn 

brotaþola. Í öðru lagi getur verið um að ræða ýmis konar framburð vitnis um atvik sem það 

hefur upplifað af eigin raun, en varðar þó ekki háttsemi ákærða beint. Sem dæmi um þetta 

má nefna vitnisburð annars brotaþola í sama máli um háttsemi ákærða gagnvart sér, 

vitnisburð um andlega líðan brotaþola og viðbrögð brotaþola gagnvart ákærða eftir brotið, 

vitnisburð um líkamleg einkenni á brotaþola og vitnisburð um óviðurkvæmilega hegðun 

brotaþola. Falla báðir ofangreindir flokkar undir óbeina sönnun, sbr. kafla 2.1. Í þriðja lagi 

getur framburður vitnis beinlínis varðað brot ákærða, sem viðkomandi hefur orðið vitni að, 

og telst það vera bein sönnun. 

Eins og áður hefur komið fram var ákærði sakfelldur í héraði í tuttugu málum af þeim 

24 sem reifuð voru, en í þrettán málum var ákærði sakfelldur í Hæstarétti. Í þessum málum 

var margsinnis vísað til framburðar vitna til stuðnings niðurstöðu um sakfellingu ákærða. Í 

sautján málum studdi héraðsdómur niðurstöðu sína um sakfellingu við framburð vitna um 

frásögn brotaþola af háttsemi ákærða
203

, en Hæstiréttur vísaði til slíks framburðar til 

stuðnings sakfellingu í ellefu tilvikum
204

. Í fjórtán málum studdi héraðsdómur niðurstöðu 

sína um sakfellingu ákærða við framburð vitna um atvik sem þau upplifðu af eigin raun en 

vörðuðu þó ekki beinlínis brot ákærða
205

, en í átta tilvikum vísaði Hæstiréttur í slíkan 

framburð til stuðnings niðurstöðu um sakfellingu
206

. Einungis í einu máli, H 2002:1065, var 

til stuðnings sakfellingu ákærða vísað til framburðar vitna um það sem þau upplifðu af 

eigin raun og varðaði háttsemi ákærða. Í því máli lýsti móðir brotaþola einu skipti er hún 

hefði komið að ákærða með nærbuxurnar niður um sig við rúm brotaþola og minntist 

hálfsystir brotaþola þessa sama atviks. Í þessu tilviki urðu þessi vitni þó ekki beinlínis vitni 

að því broti sem ákærði var sakaður um, heldur má draga þá ályktun af því sem þær sáu, að 

ákærði hafi gerst sekur um frekari kynferðisbrot gagnvart stúlkunni. Þessi tegund sönnunar 

verður því að teljast á mörkum þess að vera bein og óbein sönnun. 
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Einnig er vert að nefna að í þremur tilvikum var vísað til þess, til stuðnings niðurstöðu 

um sýknu ákærða, að vitni sem voru á staðnum þegar brot ákærða áttu að hafa átt sér stað, 

skyldu ekki hafa tekið eftir neinu óvenjulegu. Í H 2005:1348 tók Hæstiréttur fram, varðandi 

ákærulið III, 7, að hvorki vinkona brotaþola né sambýliskona ákærða hefðu orðið varar við 

neitt athugavert um nóttina, eftir að ákærði, brotaþoli og vinkona hennar hefðu komið heim 

úr samkvæmi, og var vísað til þessa til stuðnings niðurstöðu um sýknu ákærða. Þá má 

einnig nefna H 2002:1521, en þar tók Hæstiréttur fram að þegar virt væri að vinur 

brotaþola ætti að hafa verið í bifreið með brotaþola og ákærða án þess að verða var við 

ætlaðar athafnir ákærða og óánægju stúlkunnar eða geðshræringu, þætti framburður 

brotaþola ekki skera úr um sekt ákærða. Að lokum má nefna H 2005:551, en í því máli var 

það talið styðja niðurstöðu um sýknu, bæði í héraði og í Hæstarétti, að starfsmenn 

verslunarinnar, þar sem ákærði átti að hafa brotið gegn brotaþola, og fleiri sem gengu um 

rýmið, hefðu aldrei tekið eftir neinu sem þeim hefði þótt óeðlilegt. Í þremur 

framangreindum dómum er um að ræða framburð vitna sem fellur undir beina sönnun, en 

er ákærða hagstæð og styður því niðurstöðu um sýknu. 

Að lokum má taka fram að í a.m.k. einu öðru tilviki var framburður vitna talinn veikja 

sönnunarstöðu ákæruvaldsins í málinu. Í H 2000:3019 tók héraðsdómur fram að líta yrði til 

þess að samkvæmt vætti kennara brotaþola, sem einnig væri í nokkru samræmi við frásögn 

móður drengsins, hefði drengurinn átt við allmikla námsörðugleika að stríða fyrir ætluð 

brot ákærða, sem hefðu skapað hegðunarvandamál og vanmáttarkennd, auk þess sem 

alvarleg veikindi fósturföður hefðu valdið honum hugarangri. Var framburður þessara vitna 

talinn styðja niðurstöðu um sýknu ákærða. 

Af öllu framangreindu má leiða að í langflestum tilvikum, þar sem ákærði var 

sakfelldur, var vísað til framburðar vitna til stuðnings niðurstöðu, og á þetta bæði við um 

niðurstöður héraðsdóms og Hæstaréttar. Algengast var að vísað væri til framburðar vitna 

um frásögn brotaþola af háttsemi ákærða, en einnig var alloft vísað til annars konar 

framburðar vitna. Í nánast öllum tilvikum var um að ræða framburð vitna sem fellur undir 

óbeina sönnun, því einungis í einu tilviki var um að ræða framburð vitna sem urðu vitni að 

háttsemi ákærða. Af þessu má draga þá ályktun að í kynferðisbrotamálum gegn börnum sé 

mjög sjaldgæft að bein vitni séu að hinni kynferðislegu misnotkun. Hins vegar er í sumum 

tilvikum um það að ræða að vísað sé til framburðar vitnis, sem fellur undir beina sönnun, til 
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stuðnings niðurstöðu um sýknu ákærða. 

 

5.1.4. Álit og skýrslur sérfræðinga 

Álit og skýrslur sérfræðinga geta fallið undir nokkra mismunandi flokka sönnunargagna. Ef 

um er að ræða sérfræðing sem hefur verið dómkvaddur sem matsmaður telst bæði 

matsgerðin og framburður sérfræðingsins fyrir dómi falla undir flokkinn „matsgerðir 

dómkvaddra matsmanna og framburður þeirra“, sbr. kafla 2.2.4. Þá falla allar skriflegar 

skýrslur, álitsgerðir og vottorð undir flokkinn „skjöl og önnur sýnileg sönnunargögn“, auk 

þess sem rannsóknir á líkama manna og sálfræðilegar rannsóknir geta talist til „sýnilegra 

sönnunargagna“, sbr. kafla 2.2.5. Að lokum getur framburður sérfræðings fyrir dómi talist 

til „framburðar vitna“, sbr. kafla 2.2.3. Í þessum kafla verður því fjallað um allar þessar 

tegundir sönnunargagna undir einum hatti. 

Álit og skýrslur sérfræðinga í kynferðisbrotamálum gegn börnum eru aðallega tvenns 

konar. Annars vegar er um að ræða skýrslur geðlækna, sálfræðinga og annarra ráðgjafa sem 

varða mat á andlegu ástandi og trúverðugleika brotaþola, og eftir atvikum ákærða. Hins 

vegar er um að ræða skýrslur lækna sem hafa framkvæmt líkamlegar skoðanir á brotaþola 

og í sumum tilvikum einnig ákærða. Í báðum tilvikum er um að ræða óbein sönnunargögn. 

Af þeim tuttugu dómum þar sem héraðsdómur sakfelldi ákærða vísaði dómurinn til 

stuðnings niðurstöðu sinni í skýrslur sérfræðinga um andlegt ástand eða trúverðugleika 

brotaþola í þrettán tilvikum.
207

 Hæstiréttur vísaði í slíkar skýrslur sérfræðinga til stuðnings 

niðurstöðu sinni í átta málum af þeim þrettán þar sem ákærði var sakfelldur.
208

 Í flestum 

tilvikum var vísað til þess að sérfræðingur hefði metið framburð brotaþola trúverðugan eða 

að brotaþoli teldist bera ýmis merki kynferðislegrar misnotkunar, m.a. að brotaþoli 

uppfyllti greiningarviðmið áfallastreituröskunar og þunglyndis. 

Í tveimur af ofangreindum málum, H 2001:3260 og H 2004:1001, er þó nokkuð óljóst 

hvort verið sé að vitna í sérfræðilegt álit eða hvort einungis sé um að ræða framburð 

„venjulegs vitnis“. Í báðum málunum voru sérfræðingar í raun ekki að láta í ljós 

sérfræðilegt álit sitt heldur einungis að skýra frá því hvernig meðferðinni á brotaþola hefði 
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verið hagað og lýsa framkomu brotaþola í meðferðinni. Teljast þessir framburðir því á 

mörkum þess að vera venjulegir framburðir vitna og álit sérfræðinga.  

Í þremur málum var ekki vísað í álit sérfræðings þess efnis að framburður brotaþola 

væri trúverðugur eða að brotaþoli bæri einkenni kynferðislegrar misnotkunar, til stuðnings 

niðurstöðu um sakfellingu, þrátt fyrir að slíkt álit lægi fyrir í málinu, sbr. H 2004:2701 

(Hæstiréttur), H 1999:3870 (héraðsdómur) og H 2004:1569 (héraðsdómur og Hæstiréttur). 

Í nokkrum tilvikum var ákærði sýknaður, þrátt fyrir að í málinu lægi fyrir álit 

sérfræðings um að framburður brotaþola teldist trúverðugur eða að brotaþoli bæri einkenni 

kynferðislegrar misnotkunar.
209

 Má nefna sem dæmi að í H 2003:2246 og H 2004:1569, 

kom fram, í skýrslu sálfræðings, að annar brotaþolinn í málinu hefði greinst með 

áfallastreituröskun sem samræmdist því að hún hefði orðið fyrir áfalli við atburðinn. 

Ákærði var í báðum málunum sýknaður í héraði af sakargiftum gagnvart þessum brotaþola, 

og var tekið fram að engin önnur sönnunargögn væru framburði stúlkunnar til styrktar að 

undanskyldu því sem fram kæmi í skýrslu sálfræðingsins. Þá má einnig benda á H 

2002:1531, en í því máli mátu tveir sérfræðingar framburð brotaþola trúverðugan og 

kváðust þeir vera vissir um að vanlíðan stúlkunnar væri vegna kynferðislegrar misnotkunar. 

Héraðsdómur vísaði í þessi sérfræðiálit til stuðnings sakfellingu ákærða en Hæstiréttur, sem 

sýknaði ákærða, vísaði ekkert í þessi gögn.  

Vert er að víkja sérstaklega að H 1999:3870, en í því máli lágu fyrir ýmis konar álit 

sérfræðinga. Sálfræðingar og geðlæknir mátu framburð brotaþola trúverðugan auk þess sem 

félagsráðgjafi, sem hafði haft brotaþola í viðtalsmeðferð, bar að aldrei hefði gætt 

ósamræmis í frásögn hennar og að stúlkan bæri ýmis merki kynferðislegrar misnotkunar. 

Ákærði var sakfelldur í héraði en þó var ekkert vísað í þessi sérfræðiálit til stuðnings þeirri 

niðurstöðu. Fyrir Hæstarétt lagði verjandi ákærða nokkur ný gögn, þar á meðal álitsgerð 

geðlæknis, sem hafði haft ákærða í meðferð um nokkurn tíma, þar sem fram kom sú skoðun 

að brotaþoli væri ekki haldin heilkenninu áfallastreitu. Umræddur geðlæknir hafði ekki gert 

rannsóknir á brotaþola eða tekið viðtöl við hana, heldur hafði hann einungis séð gögn 

málsins. Hæstiréttur taldi að verjandanum væri heimilt að leggja þessi gögn fram við 

málsvörnina en tók hins vegar fram að þess bæri að gæta við mat á sönnunargildi þessara 

                                                 
209

 H 1992:916 (Hæstiréttur), H 1999:3870 (Hæstiréttur), H 2003:2246 (héraðsdómur), H 2004:1569 

(héraðsdómur), H 2000:3019 (héraðsdómur), H 2002:1531 (Hæstiréttur), H 2005:551 (Hæstiréttur) og H 

2005:5185 (héraðsdómur). 



 92 

gagna, að höfundar þeirra hefðu ekki komið fyrir dóm til að staðfesta og skýra þau. Þrátt 

fyrir þessi ummæli vísaði Hæstiréttur, til stuðnings niðurstöðu sinni um sýknu ákærða, í 

álitsgerð áðurnefnds geðlæknis og taldi hana draga úr styrkleika þeirrar niðurstöðu 

héraðsdóms að framburður brotaþola væri trúverðugur, og verður það að teljast 

athyglisvert.  

Þá má einnig benda á að af dómunum H 2005:5185 og H 15 febrúar 2007 (nr. 

541/2006) má draga þá ályktun að það geti rýrt sönnunargildi álits „sérfræðings“ að 

viðkomandi sé ekki sérfræðingur á því sviði sem hann tjáir sig um. Í ofangreindum málum 

ritaði heimilislæknir tvö vottorð varðandi brotaþola, þar sem m.a. kom fram að hegðun og 

framkoma stúlkunnar gæti vel passað við viðbrögð eftir mikið áfall eða álag. Héraðsdómur 

í fyrra málinu, þar sem ákærði var sýknaður, tók fram að framburður telpunnar fengi 

nokkra stoð í vottorðum þessa læknis sem þó væri ekki sérfræðingur á því sviði sem hann 

tjáði sig um. Sá héraðsdómari sem skilaði sératkvæði í seinna málinu, og vildi sýkna 

ákærða, tók fram að skoða yrði vottorð og framburð þessa læknis í því ljósi að hann væri 

ekki sérfræðingur á því sviði sem hann tjáði sig um. 

Í tveimur málum lá fyrir álit sérfræðinga á andlegu ástandi ákærða. Í H 2000:3019 og 

H 2002:717 framkvæmdu sálfræðingur og geðlæknir taugasálfræðilega skoðun og 

geðheilbrigðisrannsókn á ákærða. Í dómi héraðsdóms í fyrra málinu var tekið fram að ekki 

yrði horft framhjá niðurstöðum sérfróðra aðila um einkenni framheilaskaða hjá ákærða og 

þess mats geðlæknis að ákærði væri sennilega ekki haldinn „paedophiliu“. Í seinna málinu 

var hins vegar ekki vísað í þessi gögn sérstaklega, hvorki í dómi héraðsdóms né 

Hæstaréttar. Í H 2001:3260, þar sem ákærði var sakfelldur í samræmi við ákæru, var 

geðlæknir beðinn um að kanna þroska og andlegt ástand ákærða. Geðlæknirinn skilaði 

greinargerð og gaf skýrslu fyrir dómi, en ekkert var vísað í það sérfræðiálit í niðurstöðum 

héraðsdóms eða Hæstaréttar. 

Af þeim 24 málum sem reifuð voru hér að framan, var einungis í einu tilviki 

dómkvaddur matsmaður. Í H 2002:717 óskaði ríkissaksóknari eftir dómkvaðningu 

matsmanns, eftir uppkvaðningu héraðsdóms, til að framkvæma sálfræðirannsókn á 

brotaþola. Í skýrslu matsmanns kom fram að brotaþoli hefði greinst með einkenni 

langvarandi áfallastreitu sem rekja mætti til kynferðislegrar áreitni. Enn fremur sagði að 

ekkert hefði komið fram sem væri til þess fallið að rýra sönnunargildi framburðar brotaþola 
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og að frásögn hans hefði virst trúverðug. Í skýrslu yfirmatsmanna kom fram að 

viðbótarathuganir þeirra renndu frekari stoðum undir meginniðurstöður undirmatsins. Í 

þessu máli lágu fyrir álit fleiri sérfræðinga og tók Hæstiréttur fram í forsendum sínum að 

þegar litið væri til framburðar sérfróðra aðila, væri ekkert komið fram sem gæfi tilefni til 

að efast um trúverðugleika framburðar brotaþola. 

Af öllu ofangreindu má draga þá ályktun að í kynferðisbrotamálum gegn börnum sé 

mjög algengt að aflað sé álita sérfræðinga á andlegu ástandi brotaþola og trúverðugleika 

framburðar brotaþola. Þá má einnig leiða af framangreindu að álit sérfræðinga, þess efnis 

að framburður brotaþola sé trúverðugur eða að brotaþoli teljist bera ýmis einkenni 

kynferðislegrar misnotkunar, séu mikilvæg sönnunargögn í kynferðisbrotamálum gegn 

börnum, enda var vísað í slík sérfræðiálit til stuðnings niðurstöðu um sakfellingu ákærða í 

yfir helmingi þeirra mála þar sem ákærði var sakfelldur, bæði í héraði og í Hæstarétti. Þrátt 

fyrir að sönnunarmatið eigi almennt séð að vera í höndum dómara, vísa dómstólar óhikað 

til þess mats sérfræðinga að framburður brotaþola teljist trúverðugur, til stuðnings 

niðurstöðu sinni. Þá er einnig ljóst af ofangreindu að ef sérfræðingar meta það svo að 

brotaþoli uppfylli greiningarviðmið áfallastreituröskunar eða þunglyndis og telja að 

brotaþoli beri einkenni kynferðislegrar misnotkunar, virðast dómstólar, í flestum tilvikum, 

telja það benda til sektar ákærða í málinu. Þó var ákærði sýknaður í nokkrum málum þrátt 

fyrir að slíkt sérfræðiálit lægi fyrir, og má draga þá ályktun af því að mat dómara á 

sönnunargildi þessara sérfræðigagna sé mismunandi.  Ekki er eins algengt að í málum sem 

þessum liggi fyrir álit sérfræðings á andlegu ástandi og trúverðugleika ákærða, því einungis 

í tveimur málum lá slíkt sérfræðiálit fyrir og einungis í einu tilviki var vísað í slíkt álit til 

stuðnings niðurstöðu um sýknu, en það var héraðsdómur í H 2000:3019. Að lokum má 

nefna að athyglisvert er að einungis í einu tilviki hafi verið dómkvaddur matsmaður til að 

framkvæma sálfræðirannsókn á brotaþola. Það virðist því vera viðtekin venja í þessum 

málaflokki að leggja fram álit og skýrslur sérfræðinga um andlegt ástand eða 

trúverðugleika brotaþola, án þess að þeir sérfræðingar séu dómkvaddir sem matsmenn í 

málinu. 

Hvað varðar álit lækna sem framkvæmdu líkamlega skoðun á brotaþola, og í einu 

tilviki ákærða, vísaði héraðsdómur til slíks sérfræðiálits til stuðnings niðurstöðu um 
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sakfellingu ákærða í sex tilvikum
210

, en Hæstiréttur í fimm málum
211

. Í flestum þessara álita 

var tekið fram að ljóst væri að innþrenging hefði átt sér stað í leggöng eða endaþarm 

brotaþola, og var meyjarhaft brotaþola í sumum tilvikum farið.  

Í H 1992:916 lágu fyrir vottorð sérfræðings í skurðlækningum, þar sem kom fram að 

við skoðun á brotaþola hefði hann tekið eftir húð- og litabreytingum kringum endaþarm, og 

að þreifing á endaþarmi hefði bent til, að um þrengingu í endaþarm hefði verið að ræða. 

Verjandi ákærða lagði síðan fram álitsgerð sérfræðings í barnasjúkdómum, þar sem fram 

kom að vottorð hins sérfræðingsins segðu ekkert til um, hvort þrenging hefði átt sér stað, 

því roði við endaþarm væri algengur hjá litlum börnum og kæmi af litlu tilefni. 

Héraðsdómur vísaði í vottorð sérfræðingsins í skurðlækningum til stuðnings niðurstöðu 

sinni um sakfellingu ákærða. Hæstiréttur tók hins vegar fram, um sönnunargildi þeirra 

læknisvottorða, að skoðun læknisins hefði ekki farið fram fyrr en sjö dögum eftir, að 

atvikin hefðu átt að hafa gerst, auk þess sem viðkomandi læknir væri ekki sérfróður um 

barnalækningar. Þá var einnig vísað til álits sérfræðingsins í barnalækningum á þessum 

vottorðum skurðlæknisins. Af þessu má sjá að það virðist einnig geta haft þýðingu varðandi 

sönnunargildi þessara sérfræðiálita, að viðkomandi læknir sé ekki sérfræðingur á því sem 

hann tjáir sig um. Þá virðist það einnig geta rýrt sönnunargildi vottorðanna ef langur tími 

líður frá því að atvikin áttu að hafa gerst og þangað til læknisskoðunin fer fram. 

Í niðurstöðum læknis sem framkvæmdi skoðun á brotaþola í H 26. október 2006 (nr. 

220/2006) kom fram að alveg ljóst væri að það hefði verið farið inn í leggöng stúlkunnar, 

en að hún hefði borið að hún hefði ekki haft samfarir við aðra karlmenn en ákærða. Í 

niðurstöðum héraðsdóms var vísað í þessar niðurstöður til stuðnings sakfellingu ákærða. 

Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms að mestu leyti, en þó var ekki vísað til 

forsendna héraðsdóms og ekki var heldur vísað sérstaklega í niðurstöður ofangreindrar 

læknisrannsóknar. Þó verður að telja líklegt að með því að staðfesta niðurstöðu héraðsdóms 

sé Hæstiréttur einnig að staðfesta tilvísunina í þessi sérfræðigögn. 

Í H 2002:3009 voru framkvæmdar læknisrannsóknir á ákærða og brotaþola og 

reyndust þau bæði, samkvæmt vottorðum lækna, hafa kynfæravörtur og klamydíu. Bæði 
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héraðsdómur og Hæstiréttur töldu hafið yfir allan vafa að stúlkan hefði smitast af 

kynsjúkdómunum af ákærða og var vísað til þessarar niðurstöðu til stuðnings sakfellingu 

ákærða á báðum dómstigum. 

Í niðurstöðum kvensjúkdómalæknis og fæðingalæknis, sem skoðuðu brotaþola í H 

2002:1886, kom fram að áverki á brotaþola samrýmdist því vel að fingri hefði verið stungið 

inn í kynfæri hennar. Héraðsdómur vísaði til stuðnings niðurstöðu sinni um sakfellingu í 

vitnisburð kvensjúkdómalæknisins. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms, að því er 

varðar það brot ákærða að hafa farið með fingur inn í leggöng brotaþola, með vísan til 

forsendna dómsins. 

Í skýrslu kvensjúkdómalæknis og fæðingalæknis í H 2004:1001 kom fram að ástand 

meyjarhafts brotaþola gæti gefið vísbendingu um að innþrenging hefði átt sér stað, t.d. með 

fingri, þó að meyjarhaftið hefði verið órofið. Bæði í niðurstöðum héraðsdóms og 

Hæstaréttar var vísað í þessar niðurstöður til stuðnings sakfellingu ákærða. 

Í H 2005:5185 og H 15. febrúar 2007 (nr. 541/2006) framkvæmdu barnalæknir og 

kvensjúkdómalæknir læknisskoðun á brotaþola og í vottorði þeirra kom fram að við 

skoðunina hefði komið í ljós afbrigðilegt útlit meyjarhafts þar sem tvö hök hefðu verið í 

meyjarhaftið. Yrðu þessi vik að teljast merki um áverka á kynfærin en þau væru vel gróin 

og atburðurinn því greinilega ekki nýskeður. Í niðurstöðu héraðsdóms í fyrra málinu var 

vísað til þess að framburður telpunnar fengi nokkra stoð í vottorði og framburði 

barnlæknisins, en þrátt fyrir það var ákærði sýknaður. Í seinna málinu vísaði héraðsdómur í 

niðurstöður þessara lækna til stuðnings niðurstöðu sinni um sakfellingu, og staðfesti 

Hæstiréttur þá niðurstöðu héraðsdóms með vísan til forsendna.  

Að lokum er vert að benda á H 2004:2701, en í því máli lágu fyrir vottorð barnalæknis 

og kvensjúkdómalæknis sem skoðuðu annan brotaþolann í málinu, þar sem fram kom að 

meyjarhaftið hefði verið farið þrátt fyrir að stúlkan hefði ekki verið farin að sofa hjá. 

Athyglisvert er að ekki er vísað í þessi vottorð til stuðnings niðurstöðu um sakfellingu, 

hvorki í héraði né Hæstarétti.  

Af ofangreindu má draga þá ályktun að skýrslur lækna, sem framkvæmt hafa 

líkamlegar skoðanir á brotaþola, þar sem eitthvað óeðlilegt kemur í ljós, hafi ríkt 

sönnunargildi í kynferðisbrotamálum gegn börnum. Í langflestum málum þar sem slíkt álit 

lá fyrir var vísað til þess til stuðnings niðurstöðu um sakfellingu ákærða. Þó var ákærði í 
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tveimur tilvikum sýknaður, þrátt fyrir að slíkt álit lægi fyrir, sbr. H 1992:916 (Hæstiréttur) 

og H 2005:5185 (héraðsdómur). Í fyrra málinu voru þó ýmis atriði talin draga úr 

sönnunargildi læknisvottorðanna og í seinna málinu var niðurstaða héraðsdóms ómerkt af 

Hæstarétti og málinu vísað aftur heim í hérað. Þá er einnig ljóst af framangreindu að í 

kynferðisbrotamálum gegn börnum er ekki eins algengt að fyrir liggi læknisvottorð sem 

þessi, eins og að fyrir liggi álit sérfræðinga sem varða mat á andlegu ástandi og 

trúverðugleika brotaþola. Líklegt verður að teljast að það skýrist að einhverju leyti af því að 

í þessum málum er kæra oft ekki lögð fram fyrr en nokkrum árum eftir að meint brot 

ákærða áttu sér stað. Brotaþoli er í þeim tilvikum oft orðinn fullorðinn og farinn að stunda 

reglubundið kynlíf, þ.e. með öðrum en ákærða. Í slíkum tilvikum er ekki til neins að 

framkvæma læknisskoðun á brotaþola. Þá verður einnig að telja að þó svo að kæra sé lögð 

fram tiltölulega fljótt eftir að meint brot ákærða áttu sér stað, getur samt sem áður verið 

orðið of seint að framkvæma læknisskoðun, þar sem áverkar á kynfærum barns geta 

væntanlega gróið á nokkuð skömmum tíma. 

Að lokum má taka fram að þeir sérfræðingar sem láta í ljós álit sitt á andlegu ástandi 

og trúverðugleika brotaþola eða ákærða hafa í flestum tilvikum haft viðkomandi í 

viðtalsmeðferð og hefur sú meðferð oft hafist að frumkvæði aðstandenda brotaþola eða 

barnaverndaryfirvalda, áður en ákæra hefur verið gefin út. Að sama skapi framkvæma 

læknar oft líkamlegar skoðanir á brotaþola, og eftir atvikum ákærða, áður en mál kemur til 

kasta lögreglunnar. Af ofangreindri dómaframkvæmd er alveg ljóst að lögreglu er heimilt 

að leita til þessara sérfræðinga, fyrir útgáfu ákæru, og beina til þeirra að skila skriflegri 

álitsgerð um rannsóknina eða viðtalsmeðferðina. Auk þess er heimilt að leiða viðkomandi 

sérfræðing fyrir dóm til að staðfesta skýrsluna og svara spurningum varðandi hana. Þá 

hefur Hæstiréttur einnig tjáð sig um það að verjanda ákærða sé heimilt að leggja álitsgerðir 

sérfræðinga fram í máli þó svo að viðkomandi sérfræðingur komi ekki fyrir dóm sem vitni í 

málinu, en í þeim tilvikum er sönnunargildi sérfræðiálitsins þó takmarkað, sbr. H 

1999:3870.
212

 

 

 

                                                 
212

 Í H 1992:916 var einnig um það að ræða að verjandi ákærða lagði fram við málsvörnina álitsgerð 

sérfræðings og gerðu dómstólar ekki athugasemdir við þá tilhögun í málinu. 
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5.1.5. Skjöl og önnur sýnileg sönnunargögn 

Eins og fram kemur í kafla 2.2.5. hér að framan er með „skjölum“ annars vegar átt við skjöl 

sem ekki hafa orðið til vegna reksturs viðkomandi máls, eins og t.d. dagbækur og bréf, og 

hins vegar skjöl sem hafa orðið til vegna reksturs viðkomandi máls, eins og t.d. þegar 

framburður ákærða, vitnis, brotaþola eða sérfræðings hefur verið færður skriflega inn í 

lögregluskýrslu eða skriflega skýrslu sérfræðings. Í þessum kafla verður einungis fjallað 

um skjöl sem ekki hafa orðið til vegna viðkomandi máls, enda hefur þegar verið fjallað um 

skjöl sem hafa orðið til vegna viðkomandi máls í köflunum hér að framan. Undir flokkinn 

„sýnileg sönnunargögn“ geta fallið læknisrannsóknir á líkama brotaþola eða ákærða og 

einnig sálfræðilegar rannsóknir og geðrannsóknir á brotaþola eða ákærða, sbr. kafla 2.2.5. 

Um þessi gögn hefur þegar verið fjallað í kafla 5.1.4. hér að framan. 

Í þeim málum sem reifuð voru í kafla 4 var sjaldgæft að fyrir lægju skjöl eða önnur 

sýnileg sönnunargögn. Í tveimur málum lágu fyrir bréf brotaþola eða ákærða. Í H 

1999:3870 hafði ákærði skrifað bréf til móðurfjölskyldu brotaþola, þar sem hann 

viðurkenndi að hafa misnotað stúlkuna, án þess að segja í hverju sú misnotkun hefði falist. 

Hæstiréttur taldi að í þessu bréfi væri einungis að finna viðurkenningu ákærða á 

gægjuhneigð sinni og var ákærði sýknaður af Hæstarétti. Í málinu lágu einnig fyrir ástúðleg 

bréf sem brotaþoli hafði skrifað til ákærða og taldi Hæstiréttur ekki unnt að horfa framhjá 

þeim við sönnunarmatið. Í H 2002:1531 skrifaði brotaþoli foreldrum sínum bréf þar sem 

hún greindi frá misnotkun ákærða. Í niðurstöðum héraðsdóms, þar sem ákærði var 

sakfelldur, var þó ekki vísað í þetta bréf heldur einungis í framburð foreldranna um það 

sem brotaþoli hefði greint þeim frá. 

Í H 26. október 2006 (nr. 220/2006) lágu fyrir nokkur sýnileg sönnunargögn. Í fyrsta 

lagi fannst tölvudiskur með klámefni í vörslum ákærða. Í öðru lagi fundust, samkvæmt 

niðurstöðum Rettsmedisinsk institutt i Oslo, á ætlaðri ytri hlið smokks, sem fannst undir 

rúmi í herbergi ákærða, þekjufrumur og var DNA snið þeirra hið sama og DNA snið 

brotaþola. Á áætlaðri innri hlið sama smokks fundust sáðfrumur og var DNA snið þeirra 

hið sama og DNA snið ákærða. Í þriðja lagi fundust smokkar með ávaxtabragði í herbergi 

ákærða en brotaþoli bar að ákærði hefði notað smokka og að þeir hefðu verið með 

ávaxtabragði. Til stuðnings niðurstöðu um sakfellingu vísaði héraðsdómur m.a. í 

niðurstöður DNA rannsóknar. Hæstiréttur, sem staðfesti niðurstöðu héraðsdóms að mestu 



 98 

leyti, tók fram að traust sýnileg sönnunargögn renndu stoðum undir frásögn brotaþola. 

Þessi sýnilegu sönnunargögn virðast því hafa haft talsvert vægi við sönnunarmat í þessu 

máli. 

Af ofangreindu má leiða að skjöl og önnur sýnileg sönnunargögn séu sjaldgæf í 

kynferðisbrotamálum gegn börnum. Þau skjöl sem lágu fyrir í áðurnefndum málum virðist 

ekki hafa haft mikið vægi við sönnunarmatið, a.m.k. ekki til stuðnings sakfellingu ákærða. 

Þau sýnilegu sönnunargögn sem lágu fyrir í síðastnefnda málinu virðast þó hafa haft 

talsvert vægi við sönnunarmat í málinu. Telja verður að sum sýnileg sönnunargögn, eins og 

t.d. smokkar og niðurstöður DNA rannsókna, séu mjög traust sönnunargögn, séu þau fyrir 

hendi. 

 

5.2. Sönnunarfærsla 

5.2.1. Forræði á sönnunarfærslu 

Ekki reyndi mikið á álitaefni tengd forræði á sönnunarfærslu í þeim málum sem reifuð voru 

hér að framan, en þó ert vert að víkja stuttlega að þeim málum þar sem reyndi á þetta atriði. 

Í tveimur málum ómerkti Hæstiréttur dóm héraðsdóms og vísaði málinu aftur heim í 

hérað, á þeim grundvelli að nauðsynlegt væri að afla sérfræðilegra gagna. Í H 1998:2809 

var héraðsdómur ómerktur þar sem nauðsyn bæri til að freista þess að afla gagna um 

sérfræðilega athugun á kæranda og ákærða. Var tekið fram að nýjar upplýsingar um þessi 

efni gætu verið til þess fallnar að veita tilefni til frekari gagnaöflunar og skýrslugjafar fyrir 

dómi. Í H 1994:2098 var dómur héraðsdóms ómerktur því Hæstiréttur taldi að 

sönnunarfærslu ákæruvaldsins hefði verið ábótavant og að skort hefði á að færa fram 

sérfræðileg gögn. Í þessum málum hefur Hæstiréttur greinilega talið að ekki væri 

nægjanlegt að beina því til aðila að afla þessara gagna fyrir Hæstarétti, heldur væri 

nauðsynlegt að ómerkja héraðsdóm og vísa málinu aftur heim í hérað, sbr. 1. og 2. mgr. 

156. gr. oml. 

Þá má einnig nefna H 2000:3019, en þar var því beint til ákæruvalds á dómþingi, 

vegna óska skipaðs verjanda, að aflað yrði frekari sérfræðigagna um ákærða. Í dómi 

Hæstaréttar sagði um þetta atriði: 

„Að tilhlutan héraðsdóms og samkvæmt ósk skipaðs verjanda ákærða var undir meðferð 
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málsins aflað geðheilbrigðisrannsóknar og taugasálfræðilegs mats á ákærða. Komu 

viðkomandi geðlæknir og taugasálfræðingur fyrir dóminn. Þess var einnig óskað að aflað 

yrði sálfræðilegra gagna um drenginn. Við því var ekki orðið og verður að telja þetta 

annmarka á gagnaöflun í málinu þar sem ætla verður að álitsgerð sérfræðings um þessi 

efni hefði getað haft verulega þýðingu við sönnunarmat. Kemur framburður kennara og 

skólasálfræðings ekki í stað slíkrar álitsgerðar. Synjun ákæruvalds byggðist hins vegar á 

afstöðu foreldra drengsins. Að því athuguðu eru ekki efni til að ómerkja héraðsdóm og 

vísa málinu heim í hérað af þessum sökum, en líta verður svo á að með þessu axli 

ákæruvaldið byrði af því við sönnunarmat í málinu, að umræddrar álitsgerðar hefur ekki 

verið aflað.“ 

Það verður að teljast athyglisvert að Hæstiréttur skyldi ekki nýta hér þá heimild sem er að 

finna í 2. mgr. 156. gr. oml. og beina því til aðila málsins að afla sálfræðilegra gagna um 

brotaþola. Þess ber þó að geta að dómur héraðsdóms var ómerktur á öðrum forsendum en 

þeim að sönnunarfærslu hefði verið ábótavant. 

Að lokum ber að minnast á H 2002:717, en eins og áður hefur verið getið var í því 

máli dómkvaddur matsmaður, eftir uppkvaðningu héraðsdóms, til að framkvæma 

sálfræðirannsókn á brotaþola.  

Ofangreindir dómar eru allir í samræmi við þá reglu að dómari hafi heimild til þess, á 

hvaða stigi máls sem er, að mæla fyrir um ákveðna sönnunarfærslu og beina því til aðila 

máls að afla tiltekinna gagna. Þá er einnig ljóst að Hæstiréttur getur ómerkt niðurstöðu 

héraðsdóms, telji dómurinn sönnunarfærslu verulega ábótavant. Samkvæmt framangreindu 

má segja að forræði á sönnunarfærslu sé í höndum dómara þó að frumkvæðið sé yfirleitt í 

höndum aðila máls.  

 

5.2.2. Milliliðalaus sönnunarfærsla 

5.2.2.1. Lögregluskýrslur sem sönnunargögn 

Í nokkrum af þeim málum sem reifuð voru hér að framan játaði ákærði brot sín að 

einhverju leyti við yfirheyrslu hjá lögreglu en dró þann framburð síðan til baka fyrir dómi. Í 

einu tilviki var hins vegar um það að ræða að brotaþoli lýsti háttsemi ákærða í 

rannsóknarviðtali í Barnahúsi, en neitaði síðan að tjá sig fyrir dómi. Í þessum tilvikum 

reynir á álitaefni tengd milliliðalausri sönnunarfærslu, sbr. kafla 2.3.3.2. 
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Í H 1994:2098 og H 1995:1631 játaði ákærði við yfirheyrslu lögreglu að hafa káfað á 

kynfærum annars brotaþola í málinu á árunum 1983-1985. Fyrir dómi dró ákærði nokkuð í 

land miðað við fyrri framburð, en viðurkenndi „óæskilegar snertingar“ á sama tímabili. 

Héraðsdómur í fyrra málinu vísaði til játningar ákærða, til stuðnings niðurstöðu um 

sakfellingu fyrir brot samkvæmt þeim ákærulið sem hér um ræðir, og var tekið fram að 

framburður ákærða væri á köflum harla ljós og óstöðugur, en ekki var gerður greinarmunur 

á játningu ákærða hjá lögreglu og framburði hans fyrir dómi. Dómur héraðsdómur var 

ómerktur af Hæstirétti á þeim forsendum að sönnunarfærslu væri ábótavant. Héraðsdómur í 

seinna málinu tók fram að skýringar ákærða væru harla óljósar, en ekki kemur heldur skýrt 

fram í þessu máli hvort verið sé að vitna í framburð ákærða hjá lögreglu eða eingöngu fyrir 

dómi. Ákærði var sakfelldur í héraði fyrir umrætt brot og var sú niðurstaða staðfest af 

Hæstarétti með vísan til forsendna héraðsdóms. 

Í H 2005:4042 viðurkenndi ákærði við yfirheyrslu hjá lögreglu að hafa oft haft 

samfarir við brotaþola, er hún hefði verið orðin 17 ára gömul. Við aðalmeðferð málsins 

sagðist ákærði hins vegar hafa ruglast á árum og kvaðst fyrst hafa haft samræði við 

stúlkuna sumarið 1999, er hún hefði verið orðin 18 ára. Ákærði var sakfelldur í héraði og 

tók dómurinn fram að þetta ósamræmi í framburði ákærða væri til þess fallið að draga 

nokkuð úr trúverðugleika framburðar hans fyrir dómi, enda hefði honum ekki tekist að 

eyða misræminu. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms með vísan til forsendna. Hér 

er í raun ekki verið að byggja á framburði ákærða hjá lögreglu, heldur gerir breyttur 

framburður ákærða það að verkum að framburður hans fyrir dómi þykir ótrúverðugur, 

jafnvel hvað varðar málið í heild.  

Í H 2000:3019 og H 2002:717 játaði ákærði á sig tvö tilvik um kynferðislega hegðun 

gagnvart brotaþola við fyrri skýrslutöku hjá lögreglu og við síðari skýrslutöku óskaði 

ákærði ekki eftir því að bæta við fyrri frásögn sína. Fyrir dómi neitaði ákærði hins vegar 

sök og kvaðst hafa ranglega játað hluta kæruefnisins hjá lögreglu eftir að honum hefði 

verið kynnt af þáverandi verjanda að brotaþoli ætti með því móti rétt á skaðabótum úr 

ríkissjóði. Héraðsdómur í fyrra málinu taldi ekki unnt að byggja sakfellingu á framburði 

ákærða fyrir lögreglu vegna annmarka á skýrslutökunni, en Hæstiréttur, sem ómerkti 

niðurstöðu héraðsdóms, tók fram að héraðsdómi hefði verið rétt í heildarmati sínu á 

trúverðugleika og sönnunargildi framburðar ákærða fyrir dómi að líta til fyrri framburðar 
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hans og skýringar á fráhvarfi frá honum. Hvað varðar skýringar ákærða á því af hverju 

hann hefði játað á sig þessa háttsemi, taldi héraðsdómur í seinna málinu ekki unnt að slá 

því föstu að ákærði færi með rangt mál. Hæstiréttur benti hins vegar á að ekkert lægi fyrir 

um að ákærði hefði verið beittur þrýstingi við fyrri yfirheyrsluna og þóttu þau gögn, sem 

fyrir lágu um geðhagi ákærða, ekki gefa efni til að álykta, að hann hefði verið líklegur til að 

játa á sig rangar sakir eða hefði ekki gert sér grein fyrir þýðingu framburðar síns. 

Hæstiréttur taldi skýringar ákærða á afturhvarfi frá framburði hjá lögreglu ótrúverðugar og 

fráleitar. Yrði því við sönnunarmat í málinu höfð hliðsjón af játningu ákærða hjá lögreglu. 

Hér er því einnig um það að ræða að niðurstaða er í raun ekki byggð á játningu ákærða hjá 

lögreglu, heldur leiðir misræmi í framburði ákærða til þess að framburður hans fyrir dómi 

þykir ótrúverðugur.  

Af framangreindu má draga þá ályktun að dómstólar byggja ekki niðurstöðu sína um 

sakfellingu ákærða á játningu ákærða hjá lögreglu, ef ákærði hefur dregið játninguna til 

baka fyrir dómi. Hins vegar getur breyttur framburður ákærða gert framburð hans í heild 

ótrúverðugan, sem síðan getur leitt til sakfellingar. Þá má sjá af ofangreindu að mat dómara 

á áhrifum þess að misræmi er í framburði ákærða er mismunandi. 

Að lokum ber að geta H 2001:3260, en í því máli var brotaþoli mjög treg til að tjá sig 

við skýrslutöku fyrir dómi. Fyrir útgáfu ákæru hafði þó verið tekið rannsóknarviðtal við 

stúlkuna í Barnahúsi, þar sem hún lýsti háttsemi ákærða. Var rannsóknarviðtalið tekið áður 

en 2. mgr. 48. gr. oml. var breytt í núgildandi horf, sbr. 16. gr. laga nr. 36/1999. 

Héraðsdómur taldi sér heimilt að líta til fyrri framburðar stúlkunnar við sönnunarmatið, og 

taldi dómurinn að ekki bæri að líta á tregðu stúlkunnar til að tjá sig fyrir dómi sem 

afturhvarf frá fyrri framburði. Var í því samhengi vísað til þess að samkvæmt skýrslu 

félagsráðgjafa í Barnahúsi, hefði verið lögð áhersla á það í meðferð stúlkunnar að kenna 

henni að verjast því að rifja upp atburði þá sem hún varð fyrir og höfðu valdið henni miklu 

hugarangri. Hæstiréttur tók fram að dómendur hefðu skoðað myndbönd af báðum 

viðtölunum og taldi dómurinn, með hliðsjón af 2. og 3. mgr. 48. gr. oml., að það yrði ekki 

talið andstætt 1. mgr. 48. gr. að líta til beggja viðtalanna við sönnunarmat í málinu. Þessi 

niðurstaða verður að teljast nokkuð athyglisverð í ljósi reglunnar um milliliðalausa 

sönnunarfærslu. Þó getur verið að sérstaða kynferðisbrotamála gegn börnum hafi haft 

einhver áhrif á þessa niðurstöðu, því hér var um að ræða ungan brotaþola, sem var treg til 
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að tjá sig fyrir dómi. 

 

5.2.2.2. Endurskoðun Hæstaréttar á sönnunargildi munnlegs framburðar 

Hæstarétti eru þröngar skorður settar þegar kemur að því að endurmeta niðurstöðu 

héraðsdóms um sönnunargildi munnlegs framburðar, eins og rakið var í kafla 2.3.3.3. hér 

að framan. Í allmörgum af þeim málum sem reifuð voru í kafla 4 reyndi á þetta álitaefni. 

Í nokkrum málum komst Hæstiréttur að annarri niðurstöðu en héraðsdómur, án þess að 

ákærði eða vitni gæfu skýrslu fyrir réttinum. Í fimm málum snéri Hæstiréttur 

sakfellingardómi héraðsdóms við og sýknaði ákærða.
213

 Í öllum þeim málum, nema H 

2002:1521, tók Hæstiréttur fram, að þrátt fyrir ákvæði 4. mgr. 159. gr. oml. um mat á 

sönnunargildi munnlegs framburðar fyrir héraðsdómi, yrði Hæstiréttur að meta hvort 

ákæruvaldinu hefði í heild tekist að færa fram nægilega sönnun um sök ákærða, sem ekki 

yrði vefengd með skynsamlegum rökum, sbr. 45. og 46. gr. oml. 

Í H 2002:1521, þar sem Hæstiréttur sýknaði ákærða, þvert ofan í sakfellingardóm 

héraðsdóms, var tekið fram í forsendum dómsins að hæstaréttardómarar hefðu horft á 

myndbandsupptöku af skýrslu stúlkunnar og að þeir væru í jafngóðri aðstöðu til að meta 

trúverðugleika framburðar hennar og héraðsdómararnir. Ekki liggur ljóst fyrir hvort 

aðstæður í þessu máli hafi verið þannig að einhver af þeim héraðsdómurum sem dæmdu í 

málinu hafi verið viðstaddir skýrslutökuna. Hafi það hins vegar verið tilfellið, má setja 

spurningamerki við þessa staðhæfingu Hæstaréttar, þar sem dómari sem horfir á 

myndbandsupptöku af skýrslutöku er varla í jafngóðri aðstöðu til að meta trúverðugleika 

munnlegs framburðar og dómari sem er viðstaddur sjálfa skýrslutökuna. 

Vert er að fjalla sérstaklega um H 2005:551, en þar voru atvik nokkuð sérstæð. 

Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms um sýknu ákærða af brotum samkvæmt 1. 

tölulið ákæru. Vísaði Hæstiréttur í 4. mgr. 159. gr. oml. og tók fram að rétturinn endurmæti 

ekki niðurstöðu héraðsdóms um sönnunargildi munnlegs framburðar ef hlutaðeigandi vitni 

kæmu ekki fyrir dóminn til skýrslugjafar. Var jafnframt tekið fram að í þessu máli nyti ekki 

annarra sönnunargagna en munnlegs framburðar og ekki þættu efni til að kalla vitnin fyrir 

réttinn til skýrslugjafar. Ákærði var hins vegar sakfelldur í héraði fyrir brot samkvæmt 2. 

tölulið ákæru, en Hæstiréttur heimfærði þau brot undir vægara refsiákvæði og sýknaði 
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ákærða sökum fyrningar. Um þennan tölulið sagði Hæstiréttur: 

„Þrátt fyrir ákvæði 4. mgr. 159. gr. oml., verður Hæstiréttur að meta, hvort ákæruvaldinu 

hafi í heild tekist að færa fram nægilega sönnun um sök ákærða, sem ekki verði vefengd 

með nægilegum rökum, sbr. 45. og 46. gr. sömu laga. Samkvæmt 1. mgr. 48. gr. laganna 

skal dómur reistur á sönnunargögnum sem færð eru fram við meðferð máls fyrir dómi.“ 

Þessi ummæli Hæstaréttar verður að telja nokkuð sérstæð í ljósi fyrrgreindra ummæla 

Hæstaréttar í sama máli, um að rétturinn endurmeti ekki niðurstöðu héraðsdóms um 

sönnunargildi munnlegs framburðar ef hlutaðeigandi vitni koma ekki fyrir dóminn til 

skýrslugjafar. Telja verður að hér sé um ákveðna þversögn að ræða af hálfu Hæstaréttar. 

Í tveimur málum, H 2002:1886 og H 2004:1001, var sakfelling ákærða takmarkaðri í 

Hæstarétti en í héraði. Í báðum þessum málum tók Hæstiréttur fram að þrátt fyrir ákvæði 4. 

mgr. 159. gr. oml., yrði Hæstiréttur að meta hvort ákæruvaldinu hefði í heild tekist að færa 

fram nægilega sönnun um sök ákærða, sem ekki yrði vefengd með skynsamlegum rökum.  

Í einu tilviki, H 1995:1631, snéri Hæstiréttur sýknudómi héraðsdóms við og sakfelldi 

ákærða. Í því máli taldi héraðsdómur ekki sannað að ákærði hefði gerst sekur um þau brot 

gagnvart öðrum brotaþola í málinu, sem honum voru gefin að sök í ákæru, heldur var 

einungis talið sannað að ákærði hefði gerst sekur um þau brot sem hann hafði viðurkennt. 

Ákærði var þó sýknaður af þeim brotum sökum fyrningar. Hæstiréttur sakfelldi ákærða hins 

vegar í samræmi við ákæru. Í forsendum dómsins var tekið fram að í héraðsdómi kæmi 

fram að framburður brotaþola hefði verið skilmerkilegur og að sérfræðingar teldu engan 

vafa leika á trúverðugleika hennar, en ekkert var vísað í 4. mgr. 159. gr. oml. eða fjallað að 

öðru leyti um heimild dómsins til að endurskoða mat héraðsdóms á sönnunargildi 

munnlegs framburðar. Hér virðist því vera um það að ræða að, í ljósi þess að héraðsdómur 

hafði metið framburð stúlkunnar skilmerkilegan og sérfræðingar höfðu metið framburðinn 

trúverðugan, taldi Hæstiréttur sér heimilt að meta sönnunargögnin í málinu í heild sinni á 

annan hátt og komast að annarri niðurstöðu en héraðsdómur. Í málinu naut ekki annarra 

gagna varðandi þennan ákærulið en munnlegs framburðar fyrir dómi og réðst niðurstaða 

málsins því af mati á sönnunargildi munnlegs framburðar. Í ljósi ákvæðis 4. mgr. 159. gr. 

oml. og meginreglunnar um milliliðalausa sönnunarfærslu, vakna spurningar um réttmæti 

þess að sakfella ákærða í þessu máli, án þess að taka skýrslu af ákærða og vitnum fyrir 
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réttinum. 

Af ofangreindu má leiða að Hæstiréttur virðist telja sér heimilt, að einhverju leyti, að 

endurskoða mat héraðsdóms á sönnunargildi munnlegs framburðar, án þess að ákærði eða 

vitni komi fyrir dóminn til skýrslugjafar. Í öllum ofangreindum málum, nema einu, var um 

það að ræða að niðurstaða Hæstaréttar var ákærða hagstæðari heldur en niðurstaða 

héraðsdóms. Verður að telja að Hæstiréttur hafi meira svigrúm til að endurmeta 

sönnunargildi munnlegs framburðar í slíkum tilvikum. Í H 1995:1631 var hins vegar um 

það að ræða að Hæstiréttur taldi alvarlegra brot sannað en héraðsdómur og var ákærði 

sakfelldur í Hæstarétti, þvert ofan í sýknudóm héraðsdóms, sem hafði sýknað ákærða vegna 

fyrningar. Verður að telja að svigrúm Hæstaréttar til snúa sýknudómi héraðsdóms á þennan 

hátt sé takmarkað, í ljósi meginreglunnar um milliliðalausa sönnunarfærslu. 

Í tveimur málum ómerkti Hæstiréttur niðurstöðu héraðsdóms með vísan til 5. mgr. 

159. gr. oml. Í H 2003:2246 taldi Hæstiréttur að niðurstaða meirihluta héraðsdóms um 

sönnunargildi munnlegs framburðar fyrir dómi kynni að vera röng svo að einhverju skipti 

um úrslit málsins og væri því óhjákvæmilegt, með vísan til 5. mgr. 159. gr. oml., að 

ómerkja héraðsdóm og vísa málinu aftur heim í hérað. Í H 2000:3019 ómerkti Hæstiréttur 

héraðsdóm, m.a. með vísan til 5. mgr. 159. gr. oml., og tók fram að héraðsdómi hefði verið 

rétt í heildarmati sínu á trúverðugleika og sönnunargildi framburðar ákærða fyrir dómi að 

líta til fyrri framburðar hans og skýringar á fráhvarfi frá honum. 

Eins og fram kom í kafla 2.3.3.3. hefur Hæstiréttur einungis einu sinni nýtt sér 

heimildina, sem er að finna í 3. mgr. 157. gr. oml., til að ákveða að munnleg 

sönnunarfærsla fari fram fyrir réttinum, en það var í H 2002:717, þar sem Hæstiréttur 

kallaði ákærða fyrir dóm til skýrslugjafar.   

 

5.3. Sönnunarmat  

Eins og fram kom í kafla 2.4. er sönnunarmat dómara frjálst, í þeim skilningi að hann er 

ekki bundinn af tilteknum sönnunaraðferðum. Engu að síður eru dómara skorður settar, því 

að dómara ber að meta gögn málsins í hverju einstöku tilviki, og er honum því ekki heimilt 

að byggja niðurstöðu sína á öðru en þeim gögnum sem færð hafa verið fram í málinu, auk 

þess sem mat hans verður að vera hlutlægt og styðjast við málefnaleg rök. Erfitt er að fjalla 

um sönnunarmat dómara með gagnrýnum hætti, enda er dómara í raun frjálst að líta til 
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hvaða atriða sem er við sönnunarmatið, svo lengi sem ofangreindum skilyrðum er fullnægt. 

Það er dómari sem hlýðir á sönnunarfærsluna og skoðar gögn málsins og því er erfitt að 

setja sig í hans spor. Þó verður að telja að hægt sé að veita dómurum visst aðhald, með því 

t.d. að meta hvort rökstuðningur dómarans geti talist málefnalegur. Af framangreindu leiðir 

einnig að sönnunarmat dómara getur verið mismunandi, jafnvel milli dómara í sama máli, 

án þess að það þurfi að þýða að sönnunarmat einhvers dómarans sé rangt eða ómálefnalegt. 

Hér að neðan verður vikið að þeim atriðum sem dómarar virtust líta til við sönnunarmat í 

þeim málum sem reifuð voru í kafla 4. 

Í fyrstu ber að geta þess að afstaða brotaþola gagnvart ákærða og viðbrögð og líðan 

brotaþola eftir ætluð brot ákærða virðast hafa áhrif á sönnunarmat dómara.
214

 Sem dæmi 

má nefna að í H 1992:916 vísaði Hæstiréttur til þess, til stuðnings sýknu ákærða, að ekki 

hefði komið fram, að heimsókn brotaþola til ákærða, sem var faðir hennar, hefði haft 

neikvæð áhrif á afstöðu hennar til hans. Þá vísaði héraðsdómur í H 2004:1569 til þess, til 

stuðnings sakfellingu ákærða, að kæra brotaþola væri ekki borin fram af reiði í garð 

ákærða. Einnig má nefna H 2004:1001, en héraðsdómur í því máli taldi það styrkja 

trúverðugleika framburðar brotaþola að ljóst væri að stúlkunni hefði ætíð reynst erfitt að 

greina frá háttsemi ákærða og að mikil vanlíðan hefði fylgt því að rifja atvik upp. Að lokum 

ber að geta H 1999:3870, en í því máli taldi Hæstiréttur það vera til stuðnings niðurstöðu 

um sýknu ákærða, að brotaþoli, sem var dóttir ákærða, hefði skrifað föður sínum ástúðleg 

bréf. Vert er að benda á að Brynhildur G. Flóvenz gagnrýndi þetta sönnunarmat í grein sem 

birtist í Úlfljóti árið 2000. Þar sagði m.a.: 

„Ein af ástæðum þess að svo erfitt reynist að uppgötva kynferðislega misnotkun er að 

samband föðurins og barnsins út á við er ekkert frábrugðið venjulegu sambandi föður og 

barns og barnið hefur vanist því að leika þennan tvöfalda leik, láta sem ekkert sé og lifa 

„venjulegu“ fjölskyldulífi á milli þess sem það er beitt ofbeldi. Í ljósi þessa eru rök 

Hæstaréttar um að dóttirin hafi skrifað ákærða ástúðleg bréf dragi úr líkum á sekt, 

illskiljanleg.“
215

  

Í ljósi þessa má deila um það hvort ofangreint sönnunarmat Hæstaréttar geti talist 
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málefnalegt.  

Aldur brotaþola og skilningur og þekking barnsins á kynferðislegum málefnum virðast 

einnig vera atriði, sem dómarar líta til þegar trúverðugleiki brotaþola er metinn. Í dómi 

héraðsdóms í H 1994:2098 var tekið fram að ekki væri varhugavert, þrátt fyrir ungan aldur 

brotaþola á þeim tíma er meint brot ákærða áttu sér stað, að leggja til grundvallar framburð 

hennar við úrlausn málsins að öllu verulegu. Í niðurstöðu héraðsdóms í H 2001:3260 sagði 

að allt látbragð stúlkunnar og frásagnarmáti væri sannfærandi og skýr þegar aldur hennar 

væri hafður í huga svo og almennur skilningur og þekking barna á þessu aldursskeiði. Sá 

dómari sem skilaði sératkvæði í héraði byggði hins vegar á því að þótt stúlkan hefði verið 

kornung hefði hún séð og heyrt nóg til að geta lýst kynferðislegum athöfnum fólks, og taldi 

dómarinn það draga úr trúverðugleika framburðar hennar. Í H 26. október 2006 (nr. 

220/2006) tók héraðsdómur fram að þegar litið væri til þess hversu ung brotaþoli væri og 

þess að hún hefði verið greind á mörkum tornæmis og vægrar þroskahömlunar væri að mati 

dómsins óhugsandi að hún væri að spinna upp frásagnir hennar varðandi ákærulið 1.  

Þá ber næst að benda á það að dómstólar líta stundum til þess hversu langur tími hefur 

liðið frá meintum brotum ákærða þar til brotaþoli hefur lagt fram kæru eða málið kemur 

fyrir dómstóla. Í H 1998:2809 og H 1999:3870 var lögð fram kæra í málinu tveimur árum 

eftir að háttsemi ákærða átti að hafa lokið. Í fyrra málinu, þar sem ákærði var sakfelldur í 

héraði, taldi héraðsdómur, að skýringar stúlkunnar á því hvers vegna hún hefði ekki lagt 

fyrr fram kæru á hendur föður sínum, væru sennilegar og trúverðugar.  Í seinna málinu, þar 

sem ákærði var sýknaður, tók Hæstiréttur fram að langt væri um liðið frá ætluðum brotum 

og því væri örðugt um sönnunarfærslu. Í H 1994:2098 og H 1995:1631 voru átta ár liðin frá 

ætluðum brotum ákærða og vísaði héraðsdómur í seinna málinu til þess að langt væri um 

liðið frá ætluðum brotum, sem rökstuðning fyrir því að tiltekið brot ákærða teldist ósannað. 

Í H 2002:1065 lagði brotaþoli ekki fram kæru fyrr en hún var orðin 27 ára gömul, en meint 

brot ákærða áttu sér stað er hún var níu til fjórtán ára gömul. Héraðsdómur tók fram að 

þrátt fyrir að langur tími væri liðinn frá atburðunum sem greindi í ákæru drægi það ekki úr 

trúverðugleika vitnisburðar brotaþola. Af framangreindu má leiða að sönnunarstaða 

ákæruvaldsins verður almennt séð erfiðari eftir því sem lengri tími líður frá ætluðu broti 

ákærða, þó að það þurfi ekki nauðsynlega að draga úr trúverðugleika vitnisburðar 

brotaþola, að langur tími líði. Væntanlega má deila um það hvað eigi að teljast „langur 
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tími“ í þessu samhengi, enda geyma börn oft reynslu um sifjaspell með sér langt fram á 

fullorðinsár og hefjast oft ekki handa og kæra fyrr en þau hafa náð til þess þroska.
216

 

Það hvort brotaþoli hafi greint öðrum frá háttsemi ákærða, áður en málið kemur til 

kasta lögreglunnar, virðist hafa þýðingu við sönnunarmat dómara. Í H 2003:2246 og H 

2004:1569 tók héraðsdómur fram að annar brotaþolinn í málinu hefði ekki skýrt neinum frá 

atvikinu fyrr en hún hefði lagt fram kæru. Í H 15. febrúar 2007 (nr. 541/2006) tók 

héraðsdómur fram að þótt telpan hefði ekki skýrt ókunnugum frá atburðinum strax, væri 

það niðurstaða dómsins að hún hefði verið trúverðug og einlæg í framburði sínum. Af 

ofangreindu má leiða að það virðist almennt geta dregið úr trúverðugleika brotaþola ef 

viðkomandi hefur ekki skýrt öðrum en lögreglu frá háttsemi ákærða. Að sama skapi má 

draga þá ályktun af þessu að það sé almennt til þess fallið að styrkja trúverðugleika 

brotaþola ef hann hefur skýrt frá brotum ákærða, áður en málið kemur til kasta lögreglu. Sá 

hæstaréttardómari sem skilaði sératkvæði í H 2005:4042 taldi hins vegar að það gæti ekki 

haft sjálfstætt sönnunargildi að brotaþoli hefði skýrt fleirum en lögreglu frá brotum ákærða, 

og er þetta dæmi um mismunandi sönnunarmat dómara.  

Þá virðist það einnig geta haft þýðingu við sönnunarmatið hvort langur eða skammur 

tími leið frá ætluðum brotum ákærða þar til brotaþoli greindi frá þeim. Má nefna sem dæmi 

að í dómi héraðsdóms í H 2000:3019 var litið til þess að tiltölulega skammur tími hefði 

liðið frá ætluðum brotum ákærða þar til brotaþoli hefði greint frá þeim, og virtist það 

styrkja trúverðugleika framburðar brotaþola í málinu. 

Af þeim dómum sem reifaðir voru í kafla 4 má ráða að mat dómara á áhrifum þess að 

brotaþoli hefur verið staðinn að ósannsögli er mismunandi. Eins og fram kemur í reifunum 

á H 2003:2246 og H 2004:1569 höfðu brotaþolar í þessum málum, og vinir þeirra, tekið sig 

saman um að segja ósatt um tiltekið atvik í heitum potti. Héraðsdómur í fyrra málinu tók 

fram að líta yrði til þess að unglingarnar hefðu tekið sig saman um að segja ósatt um þetta 

atvik og taldi dómurinn það draga mjög úr trúverðugleika brotaþolanna. Hæstiréttur í fyrra 

málinu taldi skýringar stúlknanna á atvikinu í pottinum hins vegar eðlilegar og að þetta 

atvik þyrfti ekki að hafa þau áhrif á mat á trúverðugleika framburðar þeirra um ákæruatriði 

málsins sem meirihluti héraðsdóms teldi. Sá hæstaréttardómari sem skilaði sératkvæði í 

seinna málinu vísaði til þess að stúlkurnar hefðu sagt ósatt um atvikið í pottinum og taldi 
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dómarinn þennan vitnisburð annars brotaþolans hafa vakið upp efasemdir um annan 

framburð hennar. Þá má einnig geta H 15. febrúar 2007 (nr. 541/2007), en héraðsdómur í 

því máli tók fram að samkvæmt framburði ákærða og móður brotaþola hefði stúlkan ekki 

verið staðin að ósannsögli, og virðist það styrkja trúverðugleika hennar. 

Eins og fram kom í köflum 5.1.1.-5.1.5. hér að framan, byggist niðurstaða um 

sakfellingu ákærða oft á óbeinum sönnunargögnum, sem talin eru styrkja framburð 

brotaþola. Þó er ljóst að mat dómara á óbeinum sönnunargögnum og vægi þeirra við 

sönnunarmatið er mismunandi, og í mörgum tilvikum þykja þau óbeinu sönnunargögn sem 

liggja fyrir í málinu ekki styrkja framburð brotaþola nægilega til þess að hægt sé að sakfella 

ákærða. Í H 1995:1631 tók héraðsdómur fram að önnur gögn, en takmörkuð játning 

ákærða, renndu ekki frekari stoðum undir staðhæfingu annars brotaþolans, fyrir utan það að 

atferli ákærða gagnvart hinum brotaþolanum þótti benda til þess. Sá dómari sem skilaði 

sératkvæði í Hæstarétti í H 2001:3260 taldi að ekkert annað væri fram komið í málinu, sem 

rennt gæti stoðum undir sök ákærða og því yrði ekki komist hjá því að sýkna ákærða. Í H 

2002:1521 taldi Hæstiréttur framburð brotaþola einan og sér, gegn staðfastri neitun ákærða, 

ekki skera úr um sekt hans og í dómi Hæstaréttar í H 2002:1886 var tekið fram að 

framburður brotaþola varðandi annað atvikið nyti takmarkaðs stuðnings af gögnum 

málsins. Að lokum má nefna H 2005:5185 þar sem héraðsdómur taldi framburð brotaþola 

ekki fá næga stoð í gögnum málsins og sýknaði ákærða. Í þessu máli gagnrýndi Hæstiréttur 

sönnunarmat héraðsdóms, og þá sérstaklega mat dómsins á óbeinum sönnunargögnum. Í 

niðurstöðu Hæstaréttar sagði: 

„Í niðurstöðu hins áfrýjaða dóms var talið að þrjú nánar tilgreind atriði drægju svo úr 

vægi framburðar telpunnar að sýkna yrði ákærða af sakargiftum í málinu. Þessi atriði 

voru þó ekki metin skýrlega með tilliti til annarra atriða, sem komið hafa fram, einkum 

læknisfræðilegra gagna og framburðar bróður telpunnar. Samkvæmt 46. gr. laga nr. 

19/1991 um meðferð opinberra mála ræður heildarmat á öllum sönnunargögnum 

niðurstöðu máls. Þar sem á skortir að í héraðsdómi sé þetta nægilega virt verður ekki hjá 

því komist að fella hann úr gildi og vísa málinu heim í hérað til frekari meðferðar og 

dómsálagningar að nýju.“ 

Í öllum ofangreindum málum lágu fyrir einhver óbein sönnunargögn, ýmist 
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sérfræðileg sönnunargögn eða framburður vitna, en þau voru þó ekki talin styrkja framburð 

brotaþola nægilega til þess að unnt væri að sakfella ákærða.  

Önnur atriði sem virðast hafa áhrif á sönnunarmat dómara eru t.d. að héraðsdómur hafi 

ekki verið einhuga um niðurstöðu, sbr. H 1999:3870, að kveðið hafi verið á um umgengni 

ákærða við yngri dóttur sína í skilnaðarsamningi ákærða og móður brotaþola, sbr. sama 

mál, að annar aðili en ákærði hafi viðurkennt að hafa misnotað brotaþola og að frásögn 

þess aðila hafi verið í góðu samræmi við frásögn stúlkunnar, sbr. H 2001:3260 og að 

brotaþoli hafi verið undir verulegum áfengisáhrifum, sbr. H 2005:1348. 

Þá má einnig geta þess að í H 1998:2809 og H 1999:3870 var ákærði ásakaður, af 

öðrum stúlkum en brotaþola, um misnotkun gagnvart sér, auk þess sem móðir brotaþola 

kvaðst hafa komið að ákærða þar sem yngri dóttir þeirra hefði verið að handfjatla og skoða 

kynfæri hans. Héraðsdómur í fyrra málinu, og sá hæstaréttardómari sem skilaði sératkvæði 

í seinna málinu, töldu að framburðir þessara vitna styrktu framburð brotaþola um það, að 

ákærði hefði gengið miklu lengra en hann hefði viðurkennt. Hæstiréttur í seinna málinu 

taldi ásakanir annarra stúlkna en brotaþola um misnotkun ákærða gagnvart þeim ósannaðar, 

og taldi dómurinn ekki unnt að álykta neitt um sönnun í þessu máli af þessum ásökunum. 

Er þetta enn eitt dæmið um mismunandi sönnunarmat dómara. 

Að lokum má nefna H 1995:1631, þar sem Hæstiréttur vísaði til þess, til stuðnings 

sakfellingu ákærða fyrir brot gagnvart öðrum brotaþolanum, að ákærði hefði orðið sannur 

að athæfi sömu tegundar gagnvart hinum brotaþolanum. Telja verður að dómstólar verði að 

fara varlega í það að líta til þess við sönnunarmatið hvort ákærði hafi gerst sekur um sams 

konar háttsemi gagnvart öðrum en brotaþola í viðkomandi máli, enda má dómari ekki 

byggja niðurstöðu sína á öðrum gögnum en þeim sem færð hafa verið fram í málinu. Hér 

var þó um að ræða tvo brotaþola í sama málinu og var svigrúm dómenda til að líta til þessa 

atriðis því væntanlega meira.  

 

5.4. Annmarkar á rannsókn og meðferð máls 

Í allmörgum af þeim málum sem voru reifuð hér að framan voru einhvers konar annmarkar 

á rannsókn eða meðferð málsins. Var ýmist um að ræða annmarka á skýrslutökum af 

brotaþola eða ákærða, annmarka á rannsókn máls og sönnunarfærslu eða ónákvæmt orðalag 

ákæru.  



 110 

Í H 1992:916 og H 2002:1531 var um að ræða margs konar annmarka og var ákærði í 

báðum tilvikum sýknaður í Hæstarétti. Í fyrrnefnda málinu vísaði Hæstiréttur, til stuðnings 

niðurstöðu sinni um sýknu, til þeirra ágalla sem væri að finna á gögnum málsins. Tekið var 

fram að miklir annmarkar hefðu verið á viðtali við brotaþola, sem var hluti af 

viðtalsmeðferð brotaþola hjá geðlækni og félagsráðgjafa, en viðtalið var tekið upp á 

myndband. Hefði móðir telpunnar rætt við hana og beitt leiðandi spurningum og þrýstingi. 

Rannsóknarlögregla ríkisins hefði ekki haft umsjón með viðtalinu og hefðu fulltrúar hennar 

eða réttargæslumaður ekki verið viðstaddir. Taldi Hæstiréttur viðtalið hafa takmarkað 

sönnunargildi sökum þess hvernig að því hefði verið staðið. Þá tók Hæstiréttur einnig fram 

að rannsókn málsins að öðru leyti hefði ekki verið markviss. Ekki hefði verið leitað til 

barnalæknis um athugun málsins og þá hefði rannsókn á heilbrigði ákærða ekki farið fram, 

auk þess sem rannsókn á vettvangi hefði verið ófullkomin. Í síðarnefnda málinu tók 

Hæstiréttur fram að skýrsla sú sem tekin hefði verið af brotaþola væri óljós um ýmis atriði, 

og þá hefði stúlkan ekki alltaf sagt sjálfstætt frá heldur hefði spyrjandinn leitt skýrslugjöf 

um of. Hæstiréttur taldi ákæru ónákvæma og ýmsa galla á rannsókn málsins. Fyrir útgáfu 

ákæru hefðu verið tök á að rannsaka málið betur, en úr því að ákveðið var að ákæra á 

þessum grunni hefði verið mikilvægt að ákæruvaldið hefði haft frumkvæði að mun ítarlegri 

og nákvæmari sönnunarfærslu fyrir dómi en raunin varð. Eins og meðferð málsins hefði á 

hinn bóginn verið hagað væri lítil von til þess að frekari rannsókn bæri árangur. Í þessum 

tveimur málum virðast ofangreindir annmarkar hafa töluvert vægi við sönnunarmatið í 

málinu og leiða til sýknu ákærða. 

Í nokkrum málum var um að ræða annmarka á skýrslutökum af brotaþola eða 

ákærða.
217

 Sem dæmi ná nefna H 2005:5185, en í því máli tók héraðsdómur fram að ekki 

yrði hjá því komist að horfa til þess við mat á framburði stúlkunnar að hún hefði áður gefið 

skýrslu fyrir dómi en þá hefði hún ekki viljað tjá sig um málið. Vegna þess hversu erfiðlega 

hefði gengið að fá telpuna til að tjá sig um málið hefðu spurningarnar til hennar orðið meira 

leiðandi en rétt hefði verið og yrði að taka mið af því. Að lokum sagði í niðurstöðu 

héraðsdóms: 

“Þar sem framburður stúlkunnar fær ekki styrkari stoð í öðrum gögnum málsins og þegar 

                                                 
217

 H 2002:3009, H 2000:3019, H 2002:717 og H 2005:5185. 
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horft er til þeirra annmarka sem voru á framburði hennar og hversu erfiðlega gekk að fá 

hann fram er það álit dómsins að ákæruvaldinu hafi ekki tekist, gegn staðfastri neitun 

ákærða, að færa fram lögfulla sönnun fyrir sekt ákærða.” 

Það er því ljóst að í þessu máli vógu umræddir annmarkar á framburði brotaþola þungt við 

sönnunarmatið og leiddu, ásamt öðru, til sýknu ákærða. Þá ber einnig að geta H 2000:3019 

og H 2002:717, en í þeim málum hafði sálfræðingur rætt tvívegis við brotaþola áður en 

hann gaf skýrslu hjá lögreglu, auk þess sem drengurinn hafði notið stuðnings sérfróðra 

meðferðaraðila frá fyrstu afskiptum yfirvalda þar til hann gaf skýrslu fyrir dómi. Þá hafði 

yfirheyrsla af brotaþola hjá lögreglu, þar sem verjandi hafði ekki verið viðstaddur, ekki 

verið tekin upp á myndband. Héraðsdómur í síðara málinu taldi þetta draga úr 

trúverðugleika framburðar brotaþola og taldi varhugavert að byggja alfarið á framburði 

hans í ljósi þessara atriða sem þóttu rýra trúverðugleika hans. Hæstiréttur taldi hins vegar 

ekkert fram komið í málinu sem gæfi tilefni til að efast um trúverðugleika framburðar 

drengsins. 

Í þessum sömu málum, H 2000:3019 og H 2002:717, voru einnig ýmsir annmarkar á 

skýrslutöku af ákærða. Við síðari skýrslutöku hjá lögreglu var ákærði ekki sérstaklega 

yfirheyrður um kæruefnið, heldur einungis bókað að hann hefði ekki óskað eftir því að 

bæta við fyrri framburð sinn. Ennfremur kom ekki fram í fyrri skýrslu ákærða hjá lögreglu 

að honum hefði verið gerð grein fyrir þeim skýlausa rétti sínum að neita að tjá sig um 

sakarefnið. Héraðsdómur í fyrra málinu taldi að ekki yrði bætt úr þessum annmörkum með 

skýringum yfirheyrenda á síðari stigum og ekki þótti unnt að byggja sakfellingu á þessum 

framburði ákærða fyrir lögreglu. Hæstiréttur, sem ómerkti sýknudóm héraðsdóms, benti á 

að líta yrði til þess að skýrslan hefði verið gefin að viðstöddum verjanda ákærða, eftir að 

þau hefðu talast einslega við. Einnig hefði, við síðari skýrslutöku af ákærða hjá lögreglu, 

verið vísað til þessarar skýrslu, án þess að fram kæmu fyrirvarar af hálfu ákærða. Hefði 

héraðsdómi því verið rétt í heildarmati sínu á trúverðugleika og sönnunargildi framburðar 

ákærða fyrir dómi að líta til fyrri framburðar hans og skýringar á fráhvarfi frá honum. 

Héraðsdómur í síðara málinu taldi að ekki yrði bætt úr ofangreindum annmörkum með 

skýringum ákærða á síðari stigum og þótti skýrsla ákærða hjá lögreglu það ótrúverðug og 

haldin þess konar annmörkum að sakfelling yrði ekki á henni reist. Hæstiréttur vék ekki 

sérstaklega að þessu, að öðru leyti en því að segja, að ekkert lægi fyrir um að ákærði hefði 
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verið beittur þrýstingi við fyrri yfirheyrsluna auk þess sem verjandi hefði verið viðstaddur 

hana og tók rétturinn fram að við sönnunarmat í málinu yrði höfð hliðsjón af játningu 

ákærða hjá lögreglu. 

Að lokum má nefna H 2004:2701, en í því máli var um að ræða ónákvæmt orðalag 

ákæru. Hæstiréttur taldi ekki sannað að ákærði hefði káfað á kynfærum annars brotaþolans 

í málinu oftar en tvisvar enda væri orðalag ákærunnar of víðtækt og óskilgreint. Þá var 

ákærði sýknaður af broti samkvæmt 3. tölulið I. kafla ákærunnar, þar sem um ótilgreind 

atvik væri að ræða. Í þessu máli var ákærði því annars vegar sýknaður og hins vegar 

sakfelldur fyrir minna brot en í héraði, sökum ónákvæms orðalags ákæru. 

Af öllu ofangreindu má leiða að annmarkar á rannsókn eða meðferð máls geta haft 

töluverð áhrif á sönnunarmat dómara og virðast miklir annmarkar í sumum tilvikum leiða 

til sýknu. Þó er ljóst að misjafnt er milli dómara hvaða áhrif það hefur á niðurstöðu í máli 

að annmarkar séu á rannsókn eða meðferð málsins. 

 

5.5. Sönnunarbyrði og sönnunarkröfur  

Það er ljóst af þeim dómum sem reifaðir voru hér að framan að ríkar sönnunarkröfur eru 

gerðar í kynferðisbrotamálum gegn börnum, enda hvílir sönnunarbyrðin á ákæruvaldinu og 

ber dómstólum að skýra allan vafa sakborningi í hag, sbr. það sem rakið var í kafla 2.5. 

Sem dæmi má nefna að í H 1999:3870, þar sem ákærði var sýknaður, tók Hæstiréttur fram 

að ákærði hefði viðurkennt framferði gagnvart dóttur sinni sem væri ekki til þess fallið að 

styrkja framburð hans um það, að hann hefði ekki gengið lengra en hann héldi fram. Það 

leiddi þó ekki til þess að slakað yrði á kröfum um sönnunarbyrði og sönnunarskyldu 

ákæruvaldsins samkvæmt 45. gr. oml., enda stæðu því í gegn 2. mgr. 70. gr. stjskr. og 2. 

mgr. 6. gr. MSE. Í dómi héraðsdóms í H 2003:2246 sagði að enda þótt telja yrði að líkur 

væru til þess að ákærði hefði framið þau kynferðisbrot gagnvart brotaþola sem hann væri 

ákærður fyrir, þættu ekki vera fram komnar fullar sönnur fyrir því. Í H 6. desember 2007 

(nr. 232/2007) tók héraðsdómur fram varðandi ákærulið 2 að í málinu lægi ekkert annað 

fyrir sem færi í bága við framburð brotaþola en neitun ákærða, en á hinn bóginn hefði 

heldur ekkert komið fram sem renndi stoðum undir frásögn hennar eða fengi hnekkt neitun 

ákærða. Hér stæði því orð gegn orði og væri því ekki komin fram næg sönnun fyrir þessum 

sakargiftum. 
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Af ofangreindum dómum má leiða að sönnunarmat dómara verður að vera hlutlægt, og 

ef dómari telur skynsamlegan vafa leika á sekt ákærða, hlutlægt séð, verður að sýkna hann. 

Þá má einnig draga þá ályktun af framangreindu að standi orð brotaþola gegn orði ákærða, 

og ekki sé til að dreifa beinum eða óbeinum sönnunargögn sem styrkja framburð brotaþola, 

verði yfirleitt að sýkna ákærða, þar sem allan vafa ber að skýra honum í hag, nema 

framburður brotaþola hafi verið stöðugur og trúverðugur, en framburður ákærða á hinn 

bóginn mjög ótrúverðugur, t.d. ef hann hefur dregið játningu hjá lögreglu til baka fyrir 

dómi, án þess að geta gefið frambærilega skýringu á því. Að lokum má einnig leiða af 

framangreindu að ekki er unnt að slaka á sönnunarkröfum í kynferðisbrotamálum gegn 

börnum, jafnvel þótt sönnunarstaðan í þessum málum sé erfið, enda bryti það í bága við 

ákvæði stjórnarskrárinnar og Mannréttindasáttmála Evrópu.  

Þrátt fyrir ofangreint er vert að skoða nokkra dóma, þar sem orðalagið er með þeim 

hætti að spyrja mætti hvort verið sé að slaka á sönnunarkröfum eða jafnvel snúa 

sönnunarbyrðinni við. Í H 2005:1348 taldi héraðsdómur að framburður brotaþola væri 

trúverðugur og ekkert hefði komið fram í málinu, annað en framburður ákærða, um að 

framburður hennar kynni að vera rangur. Í H 2002:1065 og H 2004:1569 tók héraðsdómur 

fram að ekkert hefði komið fram í gögnum málsins sem skýrði þær alvarlegu sakir sem 

brotaþoli bæri ákærða annað en að hún hefði orðið fyrir þeim brotum af völdum ákærða 

sem hún hefði skýrt frá. Í báðum þessum málum staðfesti Hæstiréttur niðurstöðu 

héraðsdóms um sakfellingu ákærða, með vísan til forsendna dómsins. Þá ber að lokum að 

geta H 2005:4042, en í dómi héraðsdóms í því máli, sem staðfestur var af meirihluta 

Hæstaréttar, var tekið fram að ekkert hefði komið fram undir rekstri málsins sem gæfi 

raunhæfa ástæðu til að ætla að hinar alvarlegu sakargiftir ættu sér aðra skýringu en þá að 

ákærði hefði brotið gegn stúlkunni, og var ákærði sakfelldur í málinu. Sá dómari, sem 

skilaði sératkvæði í Hæstarétti, og taldi að sýkna bæri ákærða af hluta sakargiftanna, tók 

fram að ekki væri fært að snúa sönnunarbyrðinni við og leggja á ákærða að hnekkja 

framburði þess sem á hann bæri sakir.  

Í öllum framangreindum málum lágu fyrir óbein sönnunargögn, svo sem framburður 

vitna og sérfræðileg gögn, sem dómstólar vísuðu í, til stuðnings niðurstöðu um sakfellingu 

ákærða. Ákærði var því ekki sakfelldur eingöngu á grundvelli framburðar brotaþola. Það er 

því nærtækt að álykta að í þessum málum hafi dómstólar talið að ákæruvaldið hafi í reynd 
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fullnægt sönnunarbyrði sinni og tekist að færa fram næga sönnun á sekt ákærða. Í slíkum 

tilvikum er ákærði sakfelldur, nema hann geti fært fram gögn sem veki upp skynsamlegan 

vafa um sekt hans. Í tilvikum sem þessum reynir í raun ekki á reglur um sönnunarbyrði og 

því er ekki hægt að tala um að sönnunarbyrði hafi verið snúið við. Það má því ekki horfa 

einangrað á orðalagið í ofangreindum dómum án þess að skoða málið í heild og líta til þess 

á hvaða sönnunargögnum niðurstaða var byggð.  

Af öllu ofangreindu má draga þá ályktun að reglum um sönnunarbyrði og 

sönnunarkröfum sé fylgt í kynferðisbrotamálum gegn börnum, a.m.k. í þeim málum sem 

reifuð voru hér að framan. 

 

5.6. Niðurstöður 

Hér að framan hafa þeir 24 dómar, sem reifaðir voru í kafla 4, verið skoðaðir nánar og 

ályktanir dregnar af þeim. Það er ljóst af öllu framangreindu að framburður ákærða og 

brotaþola eru grundvallarsönnunargögn í kynferðisbrotamálum gegn börnum og undirstaða 

sönnunarfærslu ákæruvaldsins. Trúverðugur framburður brotaþola virðist vera forsenda 

sakfellingar ákærða, og þá er framburður ákærða einnig mikilvægur, þó svo að algengast sé 

að ákærði neiti sök. Það er hins vegar svo, í ljósi reglunnar um að sönnunarbyrðin hvíli á 

ákæruvaldinu og allan vafa beri að skýra ákærða í hag, að trúverðugur framburður 

brotaþola nægir væntanlega ekki til að sakfella ákærða, standi orð brotaþola gegn orði 

ákærða. Telja verður að önnur gögn í málinu verði að styðja framburð brotaþola, til þess að 

sök ákærða teljist sönnuð. Þó má ímynda sér tilvik þar sem framburður brotaþola er mjög 

trúverðugur en framburður ákærða á hinn bóginn ótrúverðugur eða jafnvel 

fjarstæðukenndur, og ákærði er sakfelldur á þeim grundvelli eingöngu. Dómstólar verða þó 

væntanlega að fara mjög varlega í þessum efnum, í ljósi þeirra sönnunarkrafna sem gerðar 

eru í opinberum málum. Í þeim málum sem hér voru skoðuð, var mjög algengt að vísað 

væri í framburð vitna eða álit sérfræðinga, til stuðnings niðurstöðu um sakfellingu ákærða. 

Sérstaða kynferðisbrotamála gegn börnum endurspeglast í mikilvægi þessara óbeinu 

sönnunargagna, þar sem mjög sjaldgæft er að bein vitni séu að brotum ákærða eða að önnur 

bein sönnunargögn liggi fyrir í málinu. 

Hvað varðar réttmæti þess að vísa í óbein sönnunargögn sem þessi, til stuðnings 

niðurstöðu um sakfellingu ákærða, er ljóst, eins og áður hefur verið nefnt, að 
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eftirlitsstofnanir Mannréttindasáttmála Evrópu hafa talið heimilt að sakfella ákærða á 

grundvelli óbeinnar sönnunar, sbr. t.d. álit Mannréttindanefndar Evrópu í máli Austurríkis 

gegn Ítalíu
218

. Eiríkur Tómasson vék að þessu atriði í grein sinni, Sitt er hvað, 

sönnunarbyrði og sönnunarmat, þar sem fjallað var um dóminn H 2005:4042. Í lokaorðum 

greinarinnar sagði: 

„Það leiðir hins vegar af eðli máls að sönnunarstaðan í málum eins og því, sem hér hefur 

verið gert að umfjöllunarefni, er erfið, ef ákærði neitar sök, þar sem yfirleitt eru aðeins 

tveir til frásagnar um hið ætlaða brot, þ.e. ákærði og brotaþoli. Af þeirri ástæðu og vegna 

þess, hversu brotin eru alvarleg og svívirðileg að almenningsáliti, hafa dómstólar, þ.á m. 

Mannréttindadómstóll Evrópu, litið svo á að unnt sé að grípa til sérstakra úrræða í þeim 

tilgangi að upplýsa þau og gæta um leið hagsmuna brotaþola. Þessi úrræði eru m.a. fólgin 

í því að leitast við að ganga úr skugga um trúverðugleika brotaþola á óbeinan hátt, t.d. 

með því að leiða vitni sem geta borið um önnur atriði en hið ætlaða brot – atriði sem 

ýmist styrkja eða draga úr trúverðugleika brotaþolans og um leið ákærða.“
219

 

Hvað varðar þau tilvik þar sem ákærði játar brot sín að einhverju leyti hjá lögreglu, en 

dregur framburð sinn síðan til baka fyrir dómi, má álykta af framangreindu að reglum um 

milliliðalausa sönnunarfærslu sé fylgt í framkvæmd, a.m.k. í öllu verulegu. Dómstólar 

virðast ekki byggja niðurstöðu sína um sakfellingu ákærða á játningu ákærða hjá lögreglu, 

ef hann hefur dregið játninguna til baka fyrir dómi. Þó getur breyttur framburður ákærða 

gert framburð hans í heild ótrúverðugan, sem síðan getur leitt til sakfellingar. Hins vegar 

má, í ljósi meginreglunnar um milliliðalausa sönnunarfærslu, setja ákveðið spurningamerki 

við úrlausnir héraðsdóms og Hæstaréttar í H 2001:3260, þar sem talið var heimilt að líta til 

skýrslu brotaþola, sem tekin hafði verið fyrir útgáfu ákæru, þrátt fyrir að brotaþoli hefði 

einnig gefið skýrslu fyrir dómi. Hvað varðar endurskoðun Hæstaréttar á mati héraðsdóms á 

sönnunargildi munnlegs framburðar, án þess að ákærði eða vitni gefi skýrslu fyrir réttinum, 

má gagnrýna þá framkvæmd sem tíðkast. Sérstaklega má setja spurningamerki við það 

þegar Hæstiréttur sakfellir ákærða þvert ofan í sýknudóm héraðsdóms, án þess að kalla 

ákærða eða vitni til skýrslugjafar, sbr. H 1995:1631. 

Af öllu framangreindu er ljóst að dómarar líta til alls kyns atriða við sönnunarmatið og 
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virðast fá takmörk vera fyrir því hvaða atriði geta haft áhrif á sönnunarmat dómara. 

Sönnunarmatið er oft mismunandi milli dómara, án þess að það teljist ómálefnalegt eða 

huglægt, og getur það leitt til ólíkra niðurstaðna. Þrátt fyrir að erfitt sé að gagnrýna 

sönnunarmat dómara, er að sjálfsögðu hægt að setja spurningamerki við einstök atriði í 

nokkrum dómsúrlausnum. Þegar hins vegar er litið á dómaframkvæmdina í heild sinni 

virðast þær kröfur almennt séð vera uppfylltar að dómarar meti gögn málsins í hverju 

einstöku tilviki og að sönnunarmatið sé hlutlægt og styðjist við málefnaleg rök.  

Af þeim dómum sem skoðaðir voru hér að framan má einnig draga þá ályktun að 

reglum um sönnunarbyrði ákæruvaldsins sé fylgt í framkvæmd. Því hefur stundum verið 

haldið fram að dómstólar hafi snúið sönnunarbyrðinni við og lagt á ákærða að sanna 

sakleysi sitt, sbr. t.d. sératkvæði eins hæstaréttardómara í H 2005:4042. Í kafla 5.5. hér að 

framan voru hins vegar færð rök fyrir því, að í þeim málum þar sem hugsanlega mætti túlka 

orðalag dómstóla á þann veg að verið væri að leggja sönnunarbyrðina á ákærða, hafi í raun 

einungis verið um það að ræða að ákæruvaldið hefði fullnægt sönnunarbyrðinni og fært 

nægar sönnur á sekt ákærða. 

Að lokum er vert að víkja sérstaklega að álitaefnum um sönnunarkröfur í 

kynferðisbrotamálum gegn börnum. Eins og áður hefur komið fram hefur sú umræða 

löngum verið hávær í samfélaginu að alltof fá kynferðisbrotamál endi með sakfellingu og 

að refsingar í þessum málaflokki séu of vægar. Jafnvel hefur borið á þeirri skoðun að vegna 

þess hve sönnunarstaðan sé erfið í kynferðisbrotamálum gegn börnum, verði að slaka á 

sönnunarkröfunum, svo unnt sé að dæma þá menn seka sem fremja slík afbrot. Þó svo að 

fræðimenn á sviði lögfræði greini á um ýmis atriði í tengslum við sönnun í 

kynferðisbrotamálum gegn börnum, þá eru þeir almennt sammála um það að ekki sé hægt 

að slaka á sönnunarkröfum í þessum málum, í ljósi þeirra meginreglna sem gilda um 

sönnunarbyrði ákæruvaldsins. Um sé að ræða mannréttindi sakaðra manna, sem ekki sé 

hægt að skerða, án þessi að það brjóti í bága við mannréttindareglur.
220

 

Taka verður undir ofangreint álit fræðimanna. Vissulega er sönnunarstaðan í 

kynferðisbrotamálum gegn börnum erfið, og strangar sönnunarkröfur geta leitt til þess að 

baráttan gegn þessum alvarlegu brotum verði ekki nægilega skilvirk og afbrotamenn sleppi 

við viðeigandi refsingu fyrir afbrot sín. Það getur þó ekki réttlætt að slakað verði á 
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sönnunarkröfunum, því auk þess sem slíkt myndi brjóta í bága við mannréttindareglur, gæti 

það leitt til þess að rangir áfellisdómar myndu falla og saklausir menn dæmdir sekir. Slíkt 

væri óviðunandi í nútíma réttarríki. 

Þó svo að almenn samstaða virðist vera um það meðal fræðimanna að ekki megi slaka 

á sönnunarkröfum í kynferðisbrotamálum gegn börnum, er það annað mál hvort slíkt hafi í 

raun verið gert í framkvæmd. Í grein sinni „Mál af þessu tagi“ rökstyður Jón Steinar 

Gunnlaugsson, hæstaréttardómari, þá skoðun sína að dómstólar hafi slegið verulega af 

sönnunarkröfum í þessum brotaflokki.
221

 Það er hvorki viðfangsefni þessarar ritgerðar að 

skoða hvort einhver þróun hafi átt sér stað varðandi sönnunarkröfur í þessum brotaflokki, 

með tilliti til eldri og yngri dómaframkvæmdar, né að bera saman sönnunarkröfur í 

mismunandi brotaflokkum. Eins og fram hefur komið hér að framan eru kynferðisbrotamál 

gegn börnum sérstæð og er sönnunarstaðan erfið í þeim málum. Af þeim sökum hafa 

aðferðir tíðkast við sönnunarmat í þeim málum, sem að jafnaði er ekki þörf á í öðrum 

brotaflokkum, eins og t.d. að byggja á óbeinum sönnunargögnum eins og framburði vitna 

um frásögn brotaþola af háttsemi ákærða og sérfræðilegri álitsgerð um andlega líðan 

brotaþola. Þetta þýðir þó ekki að slakað hafi verið á sönnunarkröfunum, enda verður að 

telja að slíkar aðferðir standist fyllilega ákvæði stjórnarskrárinnar og Mannréttindasáttmála 

Evrópu.  

 

6. Lokaorð 

Eins og áður hefur komið fram var markmið þessarar ritgerðar að skoða íslenska 

dómaframkvæmd í kynferðisbrotamálum gegn börnum, með það fyrir augum að kanna 

hvernig sönnun er háttað í þessum málum og komast að því hvort framkvæmdin sé í 

samræmi við þær reglur sem gilda á þessu sviði. Í upphafi ritgerðarinnar þótti því 

nauðsynlegt að fjalla almennt um þær reglur sem gilda um sönnun í opinberum málum, auk 

þess sem rétt þótti að gera þeim sérreglum, sem gilda um skýrslutökur af börnum í 

kynferðisbrotamálum, góð skil. Fjallað var stuttlega um ákvæði 200. – 202. gr. almennra 

hegningarlaga, auk þess sem reifaðir voru 24 dómar sem varða brot gegn þeim ákvæðum. 

Í lokakafla þessarar ritgerðar var fjallað um þá dóma, sem reifaðir höfðu verið, með 

tilliti til sönnunar og ályktanir dregnar af þeim. Höfð var hliðsjón af uppbyggingu og 
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umfjöllun 2. kafla, um þær almennu reglur sem gilda um sönnun í opinberum málum, og 

það m.a. skoðað hvort sönnun í kynferðisbrotamálum gegn börnum sé í samræmi við þær 

reglur. Í kafla 5.6. voru ályktanirnar dregnar saman í niðurstöður, auk þess sem fjallað var 

um nokkur mikilvæg álitaefni.  

Ljóst er að framburður brotaþola og ákærða eru grundvallarsönnunargögn í 

kynferðisbrotamálum gegn börnum og er trúverðugur framburður brotaþola forsenda 

sakfellingar ákærða. Framburður brotaþola nægir þó væntanlega ekki einn og sér, og 

sökum þess hve sjaldgæft er að bein vitni séu að brotum ákærða, er mjög algengt að vísað 

sé til óbeinna sönnunargagna, eins og framburðar vitna og sérfræðilegra sönnunargagna, til 

stuðnings sakfellingu ákærða. Hvað varðar álitaefni tengd milliliðalausri sönnunarfærslu 

voru færð rök fyrir því að dómaframkvæmd í þessum brotaflokki sé að mestu leyti í 

samræmi við þær reglur sem um þetta gilda, þó svo að setja megi spurningamerki við 

endurskoðun Hæstaréttar á mati héraðsdóms á sönnunargildi munnlegs framburðar. Þá var 

það einnig rökstutt að sönnunarmat dómara sé, þegar á heildina er litið, hlutlægt og 

málefnalegt, auk þess sem komist var að þeirri niðurstöðu, að reglum um sönnunarbyrði 

ákæruvaldsins sé fylgt í framkvæmd. Ekki verður séð að slakað hafi verið á 

sönnunarkröfum í kynferðisbrotamálum gegn börnum, þó svo að notaðar séu, að sumu 

leyti, aðrar sönnunaraðferðir en tíðkast í öðrum brotaflokkum, enda verður að telja að þær 

aðferðir standist fyllilega ákvæði stjórnarskrárinnar og Mannréttindasáttmála Evrópu. Færu 

dómstólar hins vegar, í framtíðinni, að slaka á sönnunarkröfunum í þessum brotaflokki, 

yrði það að teljast óheimilt, og myndi slíkt brjóta í bága við þær alþjóðlegu skuldbindingar 

sem íslenska ríkið hefur undirgengist á sviði mannréttinda. 

Kynferðisbrotamál gegn börnum eru gróf og svívirðileg afbrot, sem vekja iðulega upp 

mikla reiði í samfélaginu. Undanfarið hefur borið mikið á umræðum um þessi mál, m.a. 

varðandi sönnun í þessum brotaflokki. Fræðimenn hafa látið í ljós mismunandi álit sitt á 

því hvernig sönnun eigi að vera háttað í kynferðisbrotamálum gegn börnum og hvaða 

aðferðum megi beita. Þá virðist almenningur einnig hafa mjög sterkar skoðanir á flestu því 

sem viðkemur þessum brotaflokki. Þessi ritgerð er ekki tæmandi úttekt á allri 

dómaframkvæmd í kynferðisbrotamálum gegn börnum, en þær niðurstöður sem hér hefur 

verið komist að eru vonandi innlegg í þá umræðu sem átt hefur sér stað undanfarið. 
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