
1. Inngangur 

Undanfarin misseri hefur umræða um kynferðisbrot verið nokkuð áberandi í opinberri 

umræðu. Fjölmiðlar hafa sinnt þeirri umfjöllun frá ýmsum sjónarhornum meðal annars hvaða 

afleiðingar slík brot hafa á brotaþola. Aukin umfjöllun vekur ýmsar spurningar um stöðu 

málaflokksins; til að mynda hvort fjölgun brota sé ástæða þess að kynferðisbrot rati í kastljós 

fjölmiðla eða hvort tíðarandinn bjóði upp á opinskárri umræðu um viðkvæm mál en áður 

hefur tíðkast.  

Þegar fjallað er um kynferðisbrot þarf að líta til margra þátta, meðal annars rannsókn 

lögreglu á slíkum málum, starf neyðarmóttöku og Stígamóta. Sé litið á töluupplýsingar má sjá 

að stór hluti nauðgunarmála sem koma á borð lögreglu enda ekki fyrir dómstólum landsins, 

heldur eru þau felld niður á ýmsum stigum í ferlinu; meðal annars er rannsókn hætt eða 

ríkissaksóknari telur málið ekki nægilega líklegt til sakfellis samkvæmt 145. gr. sakamálalaga 

nr. 88/2008. 

Rannsóknarspurningin er ein, en til að fá svar við henni þarf að skipta henni í undirþætti, 

spurningarnar eru:  

1. Er íslenska réttarkerfið skilvirkt í að taka á kynferðisbrotamálum? 

a. Er lögregla að sinna rannsóknarskyldu kynferðisbrotamála? 

b. Hvaða áhrif hefur þagnarskylda heilbrigðisstarfsfólks á feril kynferðisbrota?  

 

Mikilvægt er að svara þessum spurningum til að varpa ljósi á það sem betur má fara í 

íslenska réttarkerfinu; eru einhverjir sérstakir þættir sem þarf að bæta eða skilgreina betur til 

að ferli málanna verði sem skilvirkast.  

Ritgerðin skiptist í fjóra meginkafla sem hver hefur nokkra undirkafla auk inngangs og 

lokaorða. Í öðrum kafla verður farið í fræðilega hlutann sem snýr að rannsóknarspurningunni, 

skiptist kaflinn í fjóra undirkafla; meðal annars verður farið í hvað felst í kynferðisbroti í 

skilningi laga og dómafordæma, til hvaða þátta tekur rannsóknarskylda lögreglu og hvað felst 

í henni sem slíkri. Einnig verður skoðað hvenær þagnarskylda heilbrigðisstarfsfólks víkur og 

hvort að lagaákvæðið sé nægilega skýrt. Síðast en ekki síst verður farið yfir hvað felst í starfi 

réttargæslumanna og aðkomu þeirra að kynferðisbrotamálum. Umfjöllun þriðja kafla snýr að 

tölulegum upplýsingum. Ekki dugar að líta einungis á hvað lög landsins eða dómafordæmi 

segja þegar reynt er að átta sig á hvernig ferli kynferðisbrota og málsmeðferð er háttað eða 

hvort rannsóknarskyldu lögreglu sé sinnt á fullnægjandi hátt. Fjórði kaflinn fjallar um 

meðferð nauðgunarmála í Danmörku þar sem að við lítum gjarnan til þeirrar nágranna þjóðar 



okkar varðandi lagasetningu og framkvæmd mála. Í fimmta kafla verður fjallað um 

málsmeðferð hér á landi, litið verður á dómafordæmi þar sem vinnubrögð lögreglu eru átalin 

og hvort aldur brota þegar þau eru tilkynnt hafi áhrif á niðurstöðu mála. Niðurstöður af 

heildarumfjölluninni verða dregnar saman í sjötta kafla, ásamt því að lagaðar verða fram 

tillögur byggðar á því sem fram hefur komið auk þess sem litið verður til þess hvaða lærdóm 

má draga af niðurstöðum og horft til næstu skrefa. 

 


