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i 
 

Útdráttur 
 

Er munur á þyngd refsinga fyrir nauðgun eftir því hvort  

verknaður fellur undir 1. eða 2. mgr. 194. gr. hgl.? 
Rannsókn á dómum Hæstaréttar 2007-2012 

 

Í ritgerð þessari er þróun refsinga í nauðgunarmálum, frá því að lög nr. 61/2007 um breyting á 

kynferðisbrotakafla almennra hegningarlaga nr. 19/1940 tóku gildi 4. apríl 2007, rannsökuð. 

Sérstaklega er skoðað hvort að munur sé á þyngd refsinga fyrir nauðgun efir því hvort 

verknaður fellur undir 1. eða 2. mgr. 194. gr. hgl. Athugaðir eru allir dómar Hæstaréttar, frá 

byrjun árs 2007 til loka árs 2012, þar sem sakfellt er fyrir 1. og 2. mgr. 194.gr. hgl. Með 

lögum nr. 61/2007 voru lögfest ýmis nýmæli sem hafa áhrif á ákvörðun refsingar fyrir 

nauðgun. Með lögunum var hugtakið nauðgun rýmkað mjög frá því sem það áður var. Nú 

teljast önnur kynferðisnauðung (áður 195. gr. hgl.) og misneyting (áður 196. gr.hgl.) nauðgun 

og varða þyngri refsingu. Í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 61/2007 

kom fram skýr vilji löggjafans um að lögð yrði minni áhersla á verknaðaraðferð þá sem beitt 

er við brotið og horft frekar á brotið sjálft gegn kynfrelsi einstaklingsins. Í ritgerðinni er því 

skoðað hvort að vilji löggjafans endurspeglist í dómum Hæstaréttar frá því að lögin tóku gildi 

og hvort að lagabreytingin hafi haft áhrif á þyngd refsinga fyrir nauðgun. 

Fram kemur að refsingar fyrir nauðgun hafi almennt verið að þyngjast. Sú þróun hafi 

hafist fyrir gildistöku laganna og haldið áfram síðustu sex ár. Enn megi þó greina nokkurn 

mun á þyngd refsinga eftir verknaðaraðferðum og þar vegur ofbeldi þyngst. Því virðist sem 

vilji löggjafans endurspeglist ekki að fullu í dómum Hæstaréttar frá því að lögin tóku gildi.  
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Abstract 
 

Is there a significant difference of punishments in rape cases in revelance to 

methods according to the 1st. and the 2nd. paragraph of article 109? 
Research on judgements of Hæstiréttur 2007-2012 

 

This thesis examines the developement of punishment in rape cases since the amendments to 

the Icelandic Penal Code No. 19/1940 by Act No. 61/2007 came into effect on 4th of April 

2007. The main focus is on whether there is a significant difference of punishments in rape 

cases in relevance to methods according to the 1st. and the 2nd. paragraph of article 194 of the 

Penal Code. The reasearch coveres every convictions, from the highest court of Iceland 

Hæstiréttur, for violation of the 1st and the 2nd paragraph. The period examined is from the 

beginning of 2007 to the end of 2012. With laws no. 61/2007 new provisions were enacted 

that can have an effect on the sentence for rape. The innovations are that the definiton of rape 

has been expanded and now the misconduct in articles 195 and 196 of the Penal Code is also 

defined as rape which results in a stronger convictions than before. This thesis seeks to 

answer if the judgements of Hæstiréttur since the law came into effect reflect the view of the 

legislator. It also exemines whether the amendments of the penal code have had an influence 

on punisments for rape.  

 The study reveals that the progress had begun before the law was set and has been 

ongoing for the last 6 years. Nevertheless a considerable difference can still be discerned 

between punishments in relevance to different methods and violence is the decisive factor in 

that respect. It seems however that the will of the legislator is not fully reflected in the 

judgements of Hæstiréttur since the law came into effect.  
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I.  

Inngangur 
 

„Ef ég fengi að ráða refsingunni þá yrði það sko  

miðaldastíll með gapastokk á Austurvelli.“
1
 

 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að skoða þróun refsinga í nauðgunarmálum. Viðeigandi er 

því að byrja ritgerðina á ummælum konu sem tók þátt í rannsókn Sigrúnar Júlíusdóttur á 

þolendum nauðgunar sem birtist í bókinni Hremmingar sem kom út árið 1988. Þessi orð voru 

svar hennar þegar hún var spurð að því hvað væri að hennar mati hæfileg refsing fyrir 

gerandann. Á þeim tíma sem þessi ummæli féllu voru refsingar fyrir nauðgun á bilinu eitt til 

þrjú ár.
2
 Refsiákvarðanir dómstóla fyrir kynferðisbrot, þar með talið nauðgun, hafa sætt 

gagnrýni á undanförnum árum og þykja of vægar. Þá eru fjölmargir á þeirri skoðun að 

refsingar fyrir slík brot séu ekki í samræmi við réttarvitund almennings og hefur krafa verið 

um að þyngja eigi refsingar fyrir nauðgun og önnur alvarleg kynferðisbrot.
3
 Viðhorf 

samfélagsins til þessara mála hefur breyst mikið síðustu áratugina og öll umræða um 

kynferðisbrot er orðin opinskárri. Auk þess hefur vitneskja um kynferðisbrot, einkenni þeirra 

og afleiðingar aukist gífurlega síðustu árin.
4
  

Í þessari ritgerð verður fjallað um þróun refsinga fyrir eina tegund af þeim brotum sem 

teljast til kynferðisbrota, þ.e. nauðgun. Til þess að hægt sé að refsa fyrir verknað þarf að vera 

til staðar ákvæði í lögum sem kveður á um refsinæmi hans og refsingu fyrir brot gegn 

ákvæðinu. Það er síðan dómstólanna að ákveða refsingu fyrir brotið innan þeirra refsimarka 

sem löggjafinn hefur sett. Með lögum nr. 61/2007, um breytingar á almennum 

hegningarlögum, voru ákvæði almennra hegningarlaga frá 12. september 1940, nr. 19
5
 um 

kynferðisbrot endurskoðuð.  Lögfest voru ýmis nýmæli sem hafa áhrif á ákvörðun refsingar 

fyrir nauðgunarbrot. Með lögunum var hugtakið nauðgun rýmkað mjög frá því sem áður var. 

Nú teljast önnur kynferðisnauðung (áður 195. gr. hgl.) og misnotkun á bágu andlegu ástandi 

                                                 
1
 Ummælin eru sótt í frásögn konu sem tók þátt í rannsókn Sigrúnar Júlíusdóttur á þolendum nauðgunar sem 

birtist í bókinni Hremmingar sem kom út árið 1988. Rannsóknin var gefin út aftur árið 2011 í bókinni Nauðgun. 
2
 Sbr. rannsókn Ragnheiðar Bragadóttur á Hæstaréttardómum í nauðgunarmálum frá árunum 1977-1996 sem 

birtist í greininni „Ákvörðun refsingar í nauðgunarmálum“. 
3
 Sbr. umfjöllun Ragnheiðar Bragadóttur í greininni „Ákvörðun refsingar í nauðgunarmálum“.  

4
 Sbr. ummæli í inngangi í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 61/2007. 

5
 Héðan í frá skammstafað hgl. 
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og því að þolandi getur ekki spornað við verknaðinum eða skilið þýðingu hans (áður 196. gr. 

hgl.) nauðgun. Slíkar breytingar höfðu það í för með sér að þessi brot varða þyngri refsingu en 

áður hafði verið eða fangelsi frá einu ári allt að 16 árum í stað fangelsis frá 30 dögum til 6 ára.  

Meginmarkmið þessarar ritgerðar er að skoða hvort að lög nr. 61/2007 hafi haft áhrif á 

þróun refsinga fyrir nauðgun frá því að lögin tóku gildi. Til þess að varpa ljósi á þetta eru 

skoðaðir allir dómar Hæstaréttar, frá byrjun árs 2007 til loka árs 2012, þar sem sakfellt var 

fyrir 1. og 2. mgr. 194. gr. hgl. Þá eru fyrri dómarannsóknir Ragnheiðar Bragadóttur 

lagaprófessors um refsingar í nauðgunarmálum notaðar til samanburðar um þá þróun sem 

hefur átt sér stað síðustu 6 árin. Könnunin tekur til þeirra nauðgunarmála sem hafa fengið 

efnislega úrlausn í Hæstarétti. Kostirnir við það að kanna eingöngu Hæstaréttardóma eru þeir 

að þá eru skoðaðir allir dómar sama dómstigs, sem jafnframt eru dómar fjölskipaðs dómstóls. 

Það ætti að tryggja betra samræmi milli dómanna. Hins vegar eru dómarnir fáir og því erfitt 

að draga af þeim almennar tölfræðilegar ályktanir. Þeir geta þó gefið ákveðna vísbendingu um 

þá þróun sem á sér stað.  

Fyrir breytingarlögin nr. 61/2007 áttu brot gegn 194.-196. gr. hgl. það sameiginlegt að 

þar fór fram samræði eða önnur kynferðismök gegn vilja þolanda. Það sem greindi þessi brot 

hins vegar að var að mismunandi verknaðaraðferðum var beitt til þess að ná fram 

kynmökunum og leit löggjafinn þær misalvarlegum augum. Í ummælum í greinargerð með 

frumvarpi því sem varð að lögum nr. 61/2007 var lagt til að dregið yrði úr þágildandi áherslu 

á verknaðaraðferðir og í stað lögð megináhersla á það að með brotunum væru höfð kynmök 

við þolanda án þess að samþykki hans væri fyrir hendi og þar af leiðandi brotið gegn 

sjálfsákvörðunarrétti og athafnafrelsi hans í kynlífi.
6
 Í þessari ritgerð verður athugað hvort að 

merkja megi á dómaframkvæmd að dómstólar hafi farið að vilja löggjafans og hvort að ekki 

sé lengur sá munur á refsingum sem var annars vegar á milli 194. gr. hgl. og hins vegar 195. 

og 196. gr. hgl.   

Áður en gerð er grein fyrir dómarannsókninni er fjallað um nauðgun almennt. Þá er 

farið yfir þróun refsinga og löggjafar fyrir nauðgun en slíkt yfirlit er gott til að átta sig betur á 

bakgrunni gildanda refsiákvæða. Auk þess sýnir slíkt yfirlit hvernig lögin hafa breyst og hvað 

löggjafinn hefur talið mátt betur fara þegar kemur að refsingum fyrir nauðgun. Gerð er ítarleg 

grein fyrir gildandi ákvæði 194. gr. hgl. um nauðgun, bæði efnsþáttum þess og refsimörkum 

sem gefa til kynna það svigrúm sem löggjafinn hefur sett dómstólum til þess að ákvarða 

refsingu. Í ritgerðinni er einnig að finna samanburð á ákvæðinu við nauðgunarákvæðið í 

                                                 
6
 Alþt. 2006-2007, A-deild, þskj. 20 – 20. mál, athugasemdir við lagafrumvarpið III. kafli.    
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norskum, dönskum og sænskum hegningarlögum. Sérstaklega verður litið til Noregs í þessari 

ritgerð og fjallað um þróun refsinga og löggjafar þar í landi fyrir nauðgun. Við samningu 

frumvarps þess sem varð að lögum nr. 61/2007 var löggjöf Norðmanna um kynferðisbrot og 

þær breytingar sem áttu sér stað þar í landi á kynferðisbrotakafla hegningarlaganna árið 2000 

hafðar til hliðsjónar. Þykir því eðlilegt að skoða vel hvernig löggjöfin og refsingar fyrir 

nauðgun hafa þróast þar í landi. Þá er sérstakur kafli um nauðgun af gáleysi en Norðmenn eru 

einir Norðurlandanna sem hafa lögfest ákvæði um refsingu fyrir nauðgun af stórkostlegu 

gáleysi. 

Efni einstakra kafla ritgerðarinnar er sem hér segir: 

 Í II. kafla er gerð almenn grein fyrir því hvað er nauðgun. Fjallað er meðal annars um 

hugtökin kynferðislegt ofbeldi, nauðgun og kynfrelsi. Þá er gerð sérstök grein fyrir þeim 

stofnunum og samtökum sem hafa litið dagsins ljós síðustu áratugi og vinna markvisst að því 

að aðstoða fólk sem hefur orðið fyrir kynferðisofbeldi. Einnig er gerð stutt grein fyrir 

gagnrýnisröddum sem eru uppi á núverandi réttarkerfi þegar kemur að nauðgunum. Þessi kafli 

er fyrst og fremst unninn upp úr áður útgefnu efni en byggir ekki á rannsóknum höfundar.  

 Í III. kafla er gerð grein fyrir þróun löggjafar og refsinga fyrir afbrotið nauðgun. Farið 

er yfir þróunina allt frá fyrstu skráðu lögum sem varðveist hafa hér á landi og til 

lagabreytinganna sem áttu sér stað með lögum nr. 61/2007. Þá er gerð sérstök grein fyrir því 

hvað sé refsing og hver sé tilgangur refsinga. Kaflinn er aðallega byggður á áður útgefnu efni 

fræðimanna í lögfræði. 

 Í IV. kafla er gerð grein fyrir 194. gr. hgl. um nauðgun, bæði efnisþáttum ákvæðisins 

og refsimörkum. Í lok kaflans er hið íslenska lagaákvæði, eins og það hljómar eftir umrædda 

lagabreytingu, borið saman við réttarstöðuna í Noregi, Danmörku og Svíþjóð. Í öllum 

tilfellum voru lögin sjálf í löndunum athuguð. Þessi kafli er fyrst og fremst unninn úr 

frumgögnum, einkum almennum hegningarlögum, nr 19/1940, sbr. og breytingarlög nr. 

61/2007, en einnig hafa verið skoðaðar einstaka dómsúrlausnir. Þá er jafnframt stuðst við 

útgefið efni fræðimanna í lögfræði. 

 Í V. kafla er gerð grein fyrir nauðgun af gáleysi. Farið er yfir saknæmisskilyrðin og 

ástæðu þess að ekki var talin ástæða að gera nauðgun af gáleysi refsiverða með 

breytingarlögunum nr. 61/2007. Þá verður litið til reynslu Norðmanna af ákvæðinu en 

nauðgun af gáleysi hefur verið refsiverð þar í landi allt frá árinu 2000. Kaflinn er aðallega 

unnin upp úr áður útgefnu efni innlendra sem og erlendra fræðimanna í lögfræði. 

Í VI. og VII. kafla er gerð grein fyrir rannsóknum sem höfundur framkvæmdi á dómum 

Hæstaréttar á tímabilinu 2007 til loka árs 2012. Í VI. kafla eru dómar fyrir brot gegn 2. mgr. 
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194. gr. hgl. skoðaðir. Markmið kaflans er að athuga hvort að þær breytingar sem áttu sér stað 

með lögum nr. 61/2007, þar sem brotið var fellt undir nauðgunarákvæðið og refsimörk þess 

þyngd, hafi haft þau áhrif að refsingar fyrir 2. mgr. hafi þyngst. Þá eru niðurstöður 

rannsóknarinnar dregnar saman í lok kaflans en þar er einnig að finna yfirlit yfir alla dóma 

sem fallið hafa á tímabilinu þar sem ákært var fyrir 2. mgr. 194. gr. hgl. Í VII. kafla er gerð 

grein fyrir þróun refsinga fyrir brot gegn 1. mgr. 194. gr. hgl. á tímabilinu 2007 til loka árs 

2012. Þá eru niðurstöður kaflanna tveggja um þróun refsinga fyrir brot gegn 1. og 2. mgr. 

bornar saman. Meginmarkmið kaflans er að athuga hvort að ákvörðun refsinga fyrir brot gegn 

1. og 2. mgr. síðan lögunum var breytt hafi verið í átt að vilja löggjafans sem, samkvæmt 

ummælum í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 61/2007, taldi að líta ætti á 

brotin jafn alvarlegum augum. Þá eru niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman í lok 

kaflans en þar er einnig að finna yfirlit yfir alla dóma sem fallið hafa á tímabilinu þar sem 

ákært var fyrir 1. mgr. 194. gr. hgl. Báðir þessir kaflar eru fyrst og fremst byggðir á 

frumgögnum, þ.e. umræddum dómum eins og þeir birtast í dómasafni Hæstaréttar. Þá er 

einnig stuðst við eldri dómarannsóknir fræðimanna í lögfræði.    

 Loks er í síðasta kaflanum, VIII. kafla, dregnar saman meginniðurstöður 

ritgerðarinnar.  
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II.  
 

Nauðgun  
brot gegn kynfrelsi einstaklingsins 

 

1. Almennt um nauðgun       

Hugtakið kynferðislegt ofbeldi er notað um nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks sem 

eiga það sameiginlegt að kynferðislegum athöfnum er beitt gegn vilja þess sem fyrir ofbeldinu 

verður og það skaðar hann.
7
 Kynferðislegt ofbeldi er oft í skýrslum, rannsóknum eða meðal 

fagfólks flokkað eftir alvarleika. Það alvarlegasta sem getur átt sér stað er nauðgun eða tilraun 

til nauðgunar um leggöng, endaþarm eða munn, annað hvort með getnaðarlim eða hlut.
8
 Undir 

hugtakið kynferðislegt ofbeldi fellur, auk nauðgunar, kynferðisofbeldi gagnvart börnum, 

sifjaspell, kynferðisleg áreitni, brot gegn blygðunarsemi og vændi.
9
 Hugtakið nauðgun lýsir 

verknaði þar sem aðilar eru annars vegar gerandi og hins vegar þolandi, einhver gerir 

einhverjum öðrum eitthvað. Þá geta gerendurnir verið fleiri en einn en þá er um hópnauðgun 

að ræða. Eftir orðsins hljóðan er þolandi nauðgunar nauðugur, það er að segja gerandinn 

þvingar þolandann til að gera eitthvað gegn vilja hans. Nánar tiltekið þá nauðbeygir gerandinn 

þolandann til að lúta vilja sínum með einhvers konar úrræðum sem hann býr yfir sem 

þolandinn ræður ekki við. Slík úrræði geta verið margskonar, sem dæmi má nefna líkamlega 

yfirburði geranda eða aðstöðu hans gagnvart þolanda.
10

 Í bókinni Nauðgun eftir Sigrúnu 

Júlíusdóttur er nauðgun skilgreind á eftirfarandi hátt: 11 

Nauðgun er líkamsárás, þvingun eða tilraun til þvingunar til kynferðislegra samskipta. Ekki skiptir 

máli hvort hvatir árásaraðila beinast að líkamsmeiðingum, andlegri/persónulegri niðurlægingu 

eða kynferðislegri útrás. Aðalatriðið er að árás, þvingun og ærumeiðing hefur átt sér stað. 

 

Nauðgun er eitt af alvarlegustu brotum almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Nauðgun 

hefur verið skilgreind sem kynferðisofbeldi þar sem sjálfsákvörðunarréttur einstaklingsins er 

virtur að vettugi og réttur hans til sjálfsstjórnar er brotinn á bak aftur. Nauðgun er ofbeldisbrot 

                                                 
7
 Guðrún Jónsdóttir. Nauðgun. (Stígamót 2001) 3. Sjá einnig umfjöllun Atla Gíslasonar og Jóhönnu Katrínar 

Magnúsdóttur í greininni „Réttarvernd kynfrelsis“ bls. 23. 
8
 Þórdís Elva Þorvaldsdóttir. Á mannamáli: Ofbeldi á Íslandi: brotin, dómarnir, aðgerðirnar og umræðan. (JPV 

2009) 
9
 Guðrún Jónsdóttir. Nauðgun. Sjá einnig umfjöllun Atla Gíslasonar og Jóhönnu Katrínar Magnúsdóttur í 

greininni „Réttarvernd kynfrelsis“ bls. 23. 
10

 Sigrún Júlíusdóttir. Nauðgun. Tilfinningaleg og félagsleg hremming. Rannsóknarviðtöl við 24 konur. 
(Háskólaútgáfan 2011) 26. 
11

 Sama heimild. 
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sem miðar að því að gerandinn niðurlægi þolandann og hafi vald yfir honum.
12

 Nauðgun er 

ekki eingöngu árás á líkama þolandans heldur jafnt árás á líf þolandans og heilsu enda hefur 

nauðgun, auk líkamlegra áverka, gríðarleg áhrif á sálarlíf hans. Í langflestum tilfellum eru 

þolendur nauðgunar konur og þar á eftir börn. Karlmenn verða einnig fyrir nauðgunum, þótt 

þeir séu í miklum minnihluta. Þá eru gerendur nánast undantekningarlaust karlmenn.
13

 Ljóst 

er þó að nauðgun getur átt sér stað á milli fólks af sama kyni og eins getur kona nauðgað karli, 

sér í lagi ef aldur og staða skapa henni yfirburði gagnvart þolandanum.
14

 Engar nákvæmar 

íslenskar kannanir eru til um tíðni nauðgana hér á landi og því ekki hægt að vita með fullri 

vissu hversu algengar nauðganir eru.
15

 

Á síðustu áratugum hefur þekking á eðli og afleiðingum nauðgana eflst mikið. 

Upphafið má rekja til Skýrslu Nauðgunarmálanefndar frá 1989, sem varð til þess að 

kynferðisbrotakafli almennu hegningarlaganna nr. 19/1940 var endurskoðaður og honum 

breytt með lögum nr. 40/1992. Þá var lögunum breytt á ný fimmtán árum síðar, með lögum 

nr. 61/2007, þar sem nauðgunarhugtakið var rýmkað verulega og réttarvernd brotaþola var 

aukin. Umræddar lagabreytingar hafa verið mikil réttarbót fyrir þolendur nauðgana. Mikil 

framför hefur orðið á þessum árum bæði innan réttarvörslukerfisins sem og innan 

heilbrigðiskerfisins. Má fullyrða að þessi mál fái nú réttlátari og betri meðferð en tíðkaðist hér 

á landi fyrir 1992.
16

 Þá hafa stofnanir og samtök litið dagsins ljós sem vinna að því markvisst 

að aðstoða brotaþola, sem og lögreglu og ákæruvald. Kvennaathvarfið var stofnað 1982 en 

það er athvarf fyrir konur og börn þeirra þegar dvöl í heimahúsi er þeim óbærileg vegna 

andlegs eða líkamlegs ofbeldis eiginmanns, sambýlismanns eða annarra heimilismanna. Þá er 

athvarfið einnig fyrir konur sem hafa orðið fyrir nauðgun. Stígamót voru stofnuð 8. mars 

1990, á alþjóðlegum baráttudegi kvenna. Stígamót eru grasarótarhreyfing gegn 

kynferðisofbeldi.
17

 Meginmarkmið með stofnun Stígamóta var annars vegar að bjóða upp á 

stað sem konur og börn, sem orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi, gætu leitað til, deilt 

reynslu sinni og fengið stuðning og hins vegar að vera fræðslu- og upplýsingamiðstöð fyrir 

almenning um kynferðislegt ofbeldi. Í dag geta leitað til Stígamóta þolendur kynferðislegs 

ofbeldis, án tillits til kynferðis, búsetu eða aldurs.
18

 Þá var Barnahús tekið í notkun 1. 

                                                 
12

 Guðrún Jónsdóttir. Nauðgun, bls. 5 og 8. 
13

 Guðrún Jónsdóttir. Nauðgun, bls. 3, 7 og 8. 
14

 Sigrún Júlíusdóttir. Nauðgun. Tilfinningaleg og félagsleg hremming. Rannsóknarviðtöl við 24 konur, bls. 26.  
15

 Guðrún Jónsdóttir. Nauðgun, bls. 3, 7 og 8.  
16

 Sjá meðal annars ummæli í „Formála“ Guðrúnar Jónsdóttur félagsráðgjafa og talskonu Stígamóta í bókinni 
Nauðgun.  
17

 Sjá ummæli á heimasíðu Stígamóta, vefslóð: www.stigamot.is  
18

 Guðrún Jónsdóttir. Nauðgun, bls. 25. 

http://www.stigamot.is/
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nóvember 1998 en Barnahús sinnir málefnum barna sem grunur leikur á að hafi sætt 

kynferðislegri áreitni eða ofbeldi.
19

 Neyðarmóttaka fyrir þolendur kynferðisofbeldis var 

stofnuð á Landspítalanum Fossvogi árið 1993. Þangað geta þolendur nauðgunar, konur sem 

karlar, snúið sér á öllum tímum sólarhrings.
20

 Þá var félagið Blátt áfram formlega stofnað 1. 

mars 2006, en tilgangur þess er forvarnar- og fræðslustarf gegn kynferðisofbeldi á börnum á 

Íslandi.
21

 

 Alltaf má þó betur gera. Í formála Guðrúnar Jónsdóttur félagsráðgjafa og talskonu 

Stígamóta, sem birtist í bókinni Nauðgun eftir Sigrúnu Júlíusdóttur, kemur fram að enn sé 

margt óunnið í þessum málum. Nefnir hún sem dæmi um það að 714 konur hafi leitað hjálpar 

hjá Stígamótum vegna nauðgana á árunum 2002-2006. Á sama tíma hafi 617 konur leitað til 

Neyðarmóttökunnar, en bæði þessi úrræði nýtist fyrst og fremst konum sem eru búsettar á 

höfuðborgarsvæðinu. Á þessum árum féllu til samans í öllum héraðsdómum landsins 24 

nauðgunardómar og 14 hæstaréttardómar. Hún gagnrýnir núverandi réttarkerfi og segir að það 

geri í raun ráð fyrir því að konur séu „tilkippilegar til kynlífs nema þær berjist svo gegn 

nauðgurum að þær beri sýnilega áverka“. Það jafnvel dugi stundum ekki til.
22

  

2. Kynfrelsi og réttarvernd þess 

Kynfrelsi er grundvallarréttur, mannréttindi, sem við teljum okkur eiga sem frjálsir og 

sjálfstæðir einstaklingar. Kynfrelsi er tengt réttinum til frelsis og mannhelgi, auk réttarins til 

að ráða yfir eigin líkama.
23

 Tove Stang Dahl skilgreinir kynfrelsi sem rétt einstaklingsins til 

að ráða sjálfur yfir kynlífi sínu. Í því felist í fyrsta lagi rétturinn til að ákveða að hafa kynmök 

og í öðru lagi rétturinn til að hafna þeim. Þörf sé á að vernda þennan rétt og hefur löggjafinn 

svarað þeirri þörf með kynferðisbrotakafla hegningarlaganna.
24

  

Nauðgun og önnur kynferðisbrot brjóta gegn mannréttindum og grundvallarfrelsi 

þolenda. Í nútímasamfélögum  er tíðast viðurkennt að hver einstaklingur njóti persónulegra 

réttinda, sem enginn geti tekið frá honum. Friðhelgi einkalífs eru mikilvægustu 

                                                 
19

 Sjá nánar á heimasíðu Barnahúss, vefslóð: http://www.bvs.is/?m=2&ser=70  
20

 Eyrún B. Jónsdóttir og Guðrún Agnarsdóttir. „Neyðarmóttaka vegna nauðgunar“ í Svala Ísfeld Ólafsdóttir 
(ritstj.), Hinn launhelgi glæpur: Kynferðisbrot gegn börnum. (Háskólaútgáfan 2011) 
21

 Sbr. 3. gr. laga Blás áfram sem er að finna á heimasíðu félagsins, vefslóð: www.blattafram.is  
22

 Guðrún Jónsdóttir „Formáli“ í Sigrún Júlíusdóttir (ritstj.), Nauðgun: Tilfinningaleg og félagsleg hremming: 
Rannsóknarviðtöl við 24 konur. (Háskólaútgáfan 2011)  
23

 Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu M.C. v Bulgarie App no. 39272/98 (ECHR 4. desember 2003) „ Rape 
infringes not only the right to personal integrity as guaranteed by Article 3, but also the right to autonomy as a 
component of the right to respect for private life as quaranteed by Article 8“.  
24

 Tove Stang Dahl. Pene piker haiker ikke (Universitetsforlaget 1994) 200-204. 

http://www.bvs.is/?m=2&ser=70
http://www.blattafram.is/
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einkalífsréttindin.
25

 Réttur til friðhelgi einkalífs er varinn af 1. mgr. 71. gr. Stjórnarskrár 

lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 og 3. gr. og 1. mgr. 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu
26

, 

sem lögfestur var hér á landi með lögum nr. 62/1994. Gunnar G. Schram fjallar um friðhelgi 

einkalífs í bók sinni Stjórnskipunarréttur en þar segir: 27 

  

Friðhelgi einkalífs er safnheiti ýmissa mannréttinda [. . .]. Friðhelgin nær yfir heimili, fjölskyldu, 

persónulega hagi manns og umfram allt það að hver maður hefur rétt til lífs og rétt til að ráða yfir 

eigin líkama og sálarlífi. 

Í friðhelgi einkalífs felst ekki einungis friðhelgi gagnvart hinu opinbera, heldur einnig 

friðhelgi einstaklinga sín á milli. Menn njóta því jafnt verndar gegn stjórnvöldum sem 

einstaklingum.
28

 Yfirvöldum ber skylda að setja lög og gera aðrar ráðstafanir til þess að 

vernda einkalíf borgaranna.
29

 Þá er einnig gerð sú krafa að stjórnvöld tryggi að mannréttindi 

verði virk í reynd. Á þetta reyndi meðal annars í dómi Mannréttindadómstóls Evrópu M.C. v 

Bulgarie App no. 39272/98 (ECHR 4. desember 2003). Þar var niðurstaða dómstólsins að 

búlgarska ríkið hefði ekki uppfyllt skyldur sínar samkvæmt sáttmálanum að gera mannréttindi 

virk í raun, en búlgarska ríkið var ekki talið hafa staðið með fullnægjandi hætti að 

lögreglurannsókn og meðferð nauðgunarmáls.
30

  

Réttarvernd fyrir þolendur kynferðisbrota hér á landi er að finna í XXII. kafla 

almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Ákvæði kaflans eiga það sameiginlegt að þau varða 

kynlíf fólks á einhvern hátt og vernda athafnafrelsi á því sviði. Verndarhagsmunir ákvæðanna 

eru margs konar. Sum ákvæði lúta að því að vernda kynfrelsi fólks almennt. Önnur leggja 

áherslu á að vernda kynfrelsi þeirra sem þarfnast sérstakrar verndar eða eru minni máttar á 

einhvern hátt.
31

 Þá á íslenska ríkið aðild að fjölda mannréttindasamninga og yfirlýsinga sem 

snerta kynferðisbrot.
32

 Eins og fram hefur komið var Mannréttindasáttmáli Evrópu lögfestur 

                                                 
25

 Atli Gíslason og Jóhanna Katrín Magnúsdóttir. „Réttarvernd kynfrelsis“ í Pétur Kr. Hafstein (ritstj.), 
Guðrúnarbók, afmælisrit til heiðurs Guðrúnu Erlendsdóttur 3. maí 2006. (Hið íslenska bókmenntafélag 2006) 
21. 
26

 Héðan í frá skammstafað MSE. 
27

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur (Háskólaútgáfan 1999) 536. 
28

 Atli Gíslason og Jóhanna Katrín Magnúsdóttir: „Réttarvernd kynfrelsis“, bls. 21. 
29

 Michael O‘Boyle. „The development of the rights to life“ í Davíð Þór Björgvinsson (ritstj.) Afmælisrit: Þór 
Vilhjálmsson sjötugur, 9 júní 2000 (Orator 2000) 70-71.  
30

 Atli Gíslason og Jóhanna Katrín Magnúsdóttir, „Réttarvernd kynfrelsis“ bls. 22. Sjá einnig nánari umfjöllun um 
dóminn á bls. 42-44. 
31

 Alþt. 2006-2007, A-deild, þskj. 20 – 20. mál, athugasemdir við lagafrumvarpið I. kafli.    
32

 Má þar meðal annars nefna samning Sameinuðu þjóðanna frá 1979 um afnám allrar mismununar gagnvart 

konum, samninga um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi 
frá 1966. Þá má einnig nefna yfirlýsinguna um afnám ofbeldis gegn konum, sem samþykkt var á allsherjarþingi 
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hér á landi árið 1994. Þeim ríkjum sem eru aðilar að sáttmálanum ber skylda til að tryggja 

öllum þau réttindi og frelsi sem þar eru tilgreind. Samkvæmt 8. gr. sáttmálans eru ríkin 

skuldbundin til að vernda einstaklinga með virkum hætti fyrir alvarlegum glæpum, eins og 

nauðgunum og öðrum ósamþykktum kynferðisathöfnum.
33

 

Í grein sinni „Réttarvernd kynfrelsis“ gagnrýndu Atli Gíslason og Jóhanna María 

Magnúsdóttir að réttarvernd kynfrelsis væri ekki tryggð með ákvæðum kynferðisbrotakafla 

hegningarlaganna og töldu þau slíkt brjóta í bága við 71. gr. stjórnarskrárinnar.
34

 Greinin var 

skrifuð áður en lög nr. 61/2007 voru sett. Samkvæmt ummælum í greinargerð með frumvarpi 

sem varð að lögum nr. 61/2007 áttu lögin að tryggja að Íslendingar myndu fullnægja þeim 

skuldbindingum sem þeir höfðu undirgengist varðandi kynferðisbrot.
35

 Í dag má þó enn finna 

gagnrýni á það að réttarvernd kynfrelsis sé ekki tryggð nægilega með gildandi ákvæðum 

hegningarlaganna. Þingmannafrumvarp um breytingar á 1. mgr. 194. gr. var lagt fram á 

Alþingi á 138. löggjafarþingi 2009-2010
36

 og var einn flutningsmanna þess var Atli Gíslason, 

alþingismaður. Í frumvarpinu var lögð til sú breyting á 1. mgr. 194. gr. hgl. að áherslan á 

verknaðaraðferðina yrði algjörlega felld út úr textanum þar sem fyrra orðalag greinarinnar 

myndi ekki samrýmast mannréttindaákvæðum um friðhelgi einkalífs. Málið var sent til 

allsherjarnefndar eftir fyrstu umræðu en var ekki frekar afgreitt á því þingi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
Sameinuðu þjóðanna, almennar athugasemdir nefndar um afnám mismununar gagnvart konum nr. 19 og 
framkvæmdaráætlun Sameinuðu þjóðanna um málefni kvenna frá árinu 1995. 
33

 Sbr. ummæli í dómi Mannréttindadómstóls Evrópu M.C. v Bulgarie App no. 39272/98 (ECHR 4. desember 
2003). Sjá þýðingu á dóminum í grein Atla Gíslasonar og Jóhönnu Katrínar Magnúsdóttur, „Réttarvernd 
kynfrelsis“ bls. 42-43. 
34

 Sjá nánar gagnrýni þeirra á bls. 46-47 í greininni. 
35

 Alþt. 2006-2007, A-deild, þskj. 20 – 20. mál, athugasemdir við lagafrumvarpið I. kafli.    
36

 Frumvarpið hafði áður verið lagt fyrir Alþingi á 135. og 136. löggjafarþingi en var ekki útrætt. Vefslóð: 
http://www.althingi.is/altext/138/s/0045.html  
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III.  

Þróun löggjafar og refsinga fyrir nauðgun 
 

1. Hvað er refsing? 

Hugtökin afbrot og refsing eru grundvallarhugtök í refsirétti. Að formi til má skilgreina þau í 

tengslum hvort við annað, það er að segja, afbrot er hver sú háttsemi, athöfn eða athafnaleysi 

sem refsing liggur við samkvæmt gildandi refsiheimildum á hverjum tíma.
37

 Jónatan 

Þórmundsson skilgreinir hugtakið refsing í bók sinni Viðurlög við afbrotum sem eina tegund 

viðurlaga sem ríkisvaldið beitir þann sem sekur hefur reynst um refsivert brot. Þá feli refsing í 

sér vanþóknun eða fordæmingu samfélagsins og sé til þess fallin að valda dómþola þjáningu 

eða óþægindum.
38

Refsing er eitt þungbærasta og afdrifaríkasta form félagslegs taumhalds.
39

 

Refsingum er ætlað að hafa almenn og sérstök varnaráhrif með því annars vegar að reyna að 

fæla menn frá því að fremja afbrot og hins vegar með því að endurhæfa þá sem hafa brotið af 

sér. Þá eiga refsingar einnig að fullnægja réttlætistilfinningu almennings sem fer fram á að 

mönnum sem skerða mikilvæg réttindi annarra verði refsað.
40

 Almenn hegningarlög nr. 19 frá 

12. febrúar 1940, ásamt fjölmörgum síðari breytingum, er meginréttarheimildin á sviði 

refsiréttar. Samkvæmt 1. mgr. 31. gr. hgl. eru refsitegundir hgl. tvær, annars vegar fangelsi og 

hins vegar fésektir.  Að meginstefnu til eru refsiheimildir lögbundnar, sbr. 1. gr. hgl. Það 

þýðir að aðeins verður refsað samkvæmt settum lögum. Sama máli gegnir um 

stjórnvaldsfyrirmæli sem eiga sér stoð í settum lögum auk þess sem heimilt er að beita 

refsingu samkvæmt fullkominni lögjöfnun. Aðrar heimildir geta vissulega skipt miklu máli 

þótt þær séu ekki beinar refsiheimildir.
41

  

Áður en skoðuð verða gildandi ákvæði hgl. um nauðgun og refsimörk slíks brots 

verður farið yfir þróun löggjafar og þá sérstaklega horft til þróunar refsinga fyrir afbrotið 

nauðgun allt frá tímum þjóðveldisins til dagsins í dag. Gott er að líta aftur í tíma til að sjá 

hversu mikið hefur áunnist í þessum málum og hvernig það lagaákvæði og þau refsimörk sem 

við lútum í dag hafa þróast.  

 

                                                 
37

 Jónatan Þórmundsson. Afbrot og refsiábyrgð I (Háskólaútgáfan 1999) 14. 
38

 Jónatan Þórmundsson. Viðurlög við afbrotum (Orator 1992) 62. 
39

 Jónatan Þórmundsson. Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 14. 
40

 Ragnheiður Bragadóttir. „Markmið refsinga“ (2003)  56 Úlfljótur,97, 97-99. 
41

 Jónatan Þórmundsson. Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 14. 
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2. Refsingar fyrir nauðgun fram til ársins 1869 

Í fyrstu skráðu lögum sem varðveist hafa á Íslandi var kveðið á um refsingar fyrir afbrotið 

nauðgun. Á tímum þjóðveldisins var litið á nauðgun sem eitt af alvarlegustu afbrotum sem 

framin voru. Í Festaþætti Grágásar
42

 var að finna ákvæði um legorðssakir (óleyfileg 

kynmök).
43

 Þar kom fram að það varðaði mann skóggangi, alvarlegustu refsingu þess tíma, að 

beita valdi til að þröngva konu til holdlegs samræðis (brýtr konu til svefnis).
44

 Maður sem 

dæmdur var til skóggangs, svonefndur skógarmaður, var sviptur öllum réttindum í 

þjóðfélaginu. Líf hans var ekki lengur verndað af lögum, fé var lagt til höfuðs honum og væri 

hann drepinn mátti ekki grafa hann í kirkjugarði. Þá voru eignir skógarmanns gerðar upptækar 

og börn hans getin eftir refsinguna voru ekki arfgeng.
45

 Á tímum þjóðveldisins var litið jafn 

alvarlegum augum á nauðgun og tilraun til nauðgunar og varðaði það sömu refsingu. Samfarir 

við konu utan hjónabands vörðuðu einnig skóggang og skipti engu hvort samfarirnar fóru 

fram með vilja konunnar eða ekki. Konan var á þessum tíma fyrst og fremst hluti af ættinni 

eða fjölskyldunni. Legorð með konunni rýrði mannorð hennar, sem mögulega hafði þær 

afleiðingar að erfiðara var fyrir forráðamenn hennar að fá sæmilegt gjaforð fyrir hana sem 

væri til styrktar fyrir fjölskyldu hennar eða ætt. Því var litið svo á að brotið beindist fremur að 

fjölskyldu og ætt konunnar en henni sjálfri og skipti því afstaða hennar til brotsins engu. 

Eingöngu frjálsar og heimilisfastar konur nutu verndar ákvæðanna.
46

  

Á þjóðveldisöld var ekkert allsherjarvald og því var framkvæmd refsinga í höndum 

einstaklinganna sjálfra.
47

 Samkvæmt Grágás var heimilt að hefna bæði fyrir nauðgun kvenna 

og tilraun til nauðgunar.
48

 Í hefnd fólst líkamsárás á brotamann og var heimilt að drepa hann. 

Hefndarrétturinn var þó tímabundinn, auk þess var það skilyrði að hefndin færi fram á þeim 

stað þar sem aðalverknaðurinn fór fram. Einungis mátti hefna á vettvangi ef um tilraun til 

nauðgunar var að ræða. Hefna mátti fyrir fullkomnað legorðsbrot til næsta Alþingis en ekki 

lengur. Rökin á bakvið það voru þau að á Alþingi gátu þeir sem vildu hefna sótt brotamann til 

sektar. Ef sá sem vildi koma fram hefndum hafði ekki hirt um að sækja brotamann til sektar 

                                                 
42

 Grágás nefnast einu nafni handrit sem varðveist hafa og innihalda lagasöfn eða lagaskrár frá þjóðveldis-
tímanum 930-1262. 
43

 Ragnheiður Bragadóttir. Kynferðisbrot. (Lagastofnun Háskóla Íslands 2006) 11. 
44

 Jónatan Þórmundsson. „Um kynferðisbrot“ (1989) 42 Úlfjótur 21,22. 
45

 Lúðvík Ingvarsson. Refsingar á Íslandi á þjóðveldistímanum. (Bókaútgáfa menningarsjóðs Reykjavík 1970) 98.  
46

 Sama heimild, bls. 96.  
47

 Ragnheiður Bragadóttir. Kynferðisbrot, bls. 11. 
48

 Lúðvík Ingvarsson. Refsingar á Íslandi á þjóðveldistímanum, bls. 65.  
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þótti ekki ástæða til að leyfa honum að hefna. Einungis mátti ná fram hefndum á brotamanni 

sjálfum.
49

 

Á síðari hluta 13. aldar fluttist framkvæmd refsinga til ríkisvaldsins þegar lögteknar 

voru hér á landi tvær lögbækur, Járnsíða og Jónsbók.
50

 Með þeim voru líflátsrefsingar og 

aðrar líkamlegar refsingar fyrst lögfestar hér á landi með vissu. Járnsíða var lögtekin hér á 

landi 1271. Hún var illa liðin af landsmönnum og var Jónsbók því lögtekin árið 1281. Ákvæði 

hennar giltu í margar aldir.
51

 Óbótamál voru þau mál nefnd í Jónsbók þegar hinn seki gat ekki 

greitt bætur (í dag sektir) fyrir brot sitt. Mál þessi vörðuðu lífláti eða aflimun. Í 

Mannhelgisbálki Jónsbókar var að finna ákvæði um sifskapar- og skírlífisbrot (legorðssakir). 

Þar kom fram að það væri óbótamál að taka konu nauðuga. Sú krafa var gerð að tvö lögleg 

vitni yrðu að vera til staðar sem fullyrt gætu að konan segði satt frá. Ef engum vitnum var til 

að dreifa þurfti konan að segja frá því samdægurs að hún hefði verið tekin nauðug og var það 

á valdi tólf manna að dæma hvort hún segði satt eður ei. Þá var gerður greinarmunur á því 

hvort um nauðgun var að ræða eða tilraun til nauðgunar þegar kom að ákvörðun um refsingu. 

Refsing fyrir fullframda nauðgun var líflát en tilraun til nauðgunar varðaði vægari refsingu en 

lífláti.
 52

 Ákvæði Grágásar og Jónsbókar voru ekki með refsimörkum líkt og eru við lýði í dag 

þar sem dómendur hafa svigrúm til mats á því hver hæfileg refsing sé samkvæmt þeim 

gögnum sem liggja fyrir í málinu. Á þessum tíma og allt fram til 1869, þegar Ísland eignaðist 

sín fyrstu heildstæðu hegningarlög, innihéldu lagaákvæðin um nauðgun lýsingu á ákveðnum 

verknaði og var refsing fyrir hann nákvæmlega tilgreind í lögunum, sbr. skóggang í Grágás og 

líflátssök í Jónsbók.  

Árið 1564 var samþykktur hér á landi, og staðfestur ári síðar af konungi, 

löggjafardómur Alþingis, Stóridómur. Fyrir Stóradóm voru lögð mál er vörðuðu skírlífisbrot, 

sifjaspell, hórdóm og frillulifnað. Öll þessi brot, að frillulifnaði undanskildum, vörðuðu 

lífslátsrefsingu. Karlar sem dæmdir voru brotlegir fyrir Stóradómi voru hengdir en konum var 

drekkt.
53

 Þegar líða tók á 18. öldina fór að gæta áhrifa upplýsingastefnunnar í Evrópu sem 

aðhylltist vægari og mannúðlegri refsingar. Sú stefna hafði að lokum þau áhrif að árið 1735 

var sett bann í Noregi og Danmörku við að fullnægja dauðadómum. Aftaka mátti eingöngu 

fara fram ef málið hafði verið lagt fyrir Kanselíið og þar verið samþykkt að framfylgja henni. 

                                                 
49

 Lúðvík Ingvarsson. Refsingar á Íslandi á þjóðveldistímanum, bls. 65-70 
50

 Þórður Eyjólfsson. „Refsiréttur Jónsbókar“ í Guðbrandur Jónsson (ritstj.) Afmælisrit helgað Einari Arnórssyni 
hæstaréttardómara sextugum 24. febrúar 1940. (Ísafoldarprentsmiðja 1940) 168. 
51

 Ragnheiður Bragadóttir. Kynferðisbrot, bls. 11. 
52

 Sama heimild.  
53

 Sama heimild, bls. 12-13.  
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Fyrirmælin voru hins vegar ekki birt hér á landi og höfðu því ekki lagagildi. Þrátt fyrir það var 

farið eftir þeim í framkvæmd. Allt frá lokum 18. aldar fram að gildistöku hgl. frá 1869 voru 

menn sem  dæmdir voru fyrir nauðgun náðaðir af líflátsrefsingu og henni breytt í ævilanga 

þrælkunarvinnu.
54

  

3. Almenn hegningarlög handa Íslandi frá 25. júní 1869 

Fyrstu heildstæðu hegningarlög Íslendinga voru Almenn hegningarlög handa Íslandi frá 25. 

júní 1869. Þau voru að mestu byggð á dönsku hegningarlögunum, Almindelig Borgerlig 

Straffelov, frá 1866.
55

 Í hegningarlögunum frá 1869 var í fyrsta sinn sett fram flokkun 

kynferðisbrota eftir því hvaða verknaðaraðferð var beitt við brotið. Ákvæðin um kynferðisbrot 

voru mun ítarlegri en áður, en þau var að finna í 16. kapítula laganna er nefndist Afbrot á móti 

skírlífi. Í 168. -173. gr. laganna var að finna brot gegn kynfrelsi fólks en sú verknaðaraðferð 

sem gerandi beitti við brotið réði því undir hvaða ákvæði brotið féll.
56

 Ákvæði um nauðgun 

var að finna í 169. gr. en þar sagði:
 57

 

 

Hver, sem þröngvar kvennmanni, er ekki hefur neitt óorð á sjer, til samræðis við sig með ofbeldi 

eða hótunum um ofbeldi þegar í stað, sem henni myndi búinn lífsháski af, skal sæta 

hegningarvinnu ekki skemur en 4 ár, eða lífláti ef mjög miklar sakir eru. Sje slík meðferð höfð á 

kvennmanni, sem óorð er á, þá skal beitt vægari hegningu að tiltölu, ekki samt vægari en 2 ára 

betrunarhúsvinnu.  

 

Samkvæmt lagaákvæðinu var það skilyrði þess að um nauðgun væri að ræða að 

verknaðaraðferð sú sem beitt var við brotið væri ofbeldi eða hótun um ofbeldi sem þolanda 

bjó lífshætta af. Þolandi gat eingöngu verið kona. Það sem vekur athygli hér er að á þessum 

tíma var gerður munur á refsingu fyrir nauðgun eftir því hvort kona sem brotið var gegn hafði 

óorð á sér eður ei. Brot gegn konum sem taldar voru hafa óorð á sér var ekki talið jafn 

alvarlegt. Kynferðisleg æra kvenna var verndarandlag brotanna.
58

 Full refsivernd var því 

samkvæmt ákvæðinu takmörkuð við konur er ekki höfðu neitt óorð á sér. Ef kona uppfyllti 

ekki þau skilyrði var skylt til að beita vægari refsingu.
59

  

                                                 
54

 Ragnheiður Bragadóttir. Kynferðisbrot, bls. 13  
55

 Sama heimild, bls. 14. 
56

 Ragnheiður Bragadóttir. „Er þörf á sérákvæði um aðra ólögmæta kynferðisnauðung?“ í Eyvindur G. 
Gunnarsson (ritstj.) Rannsóknir í félagsvísindum VII: lagadeild: erindi flutt á ráðstefnu í október 2006. 
(Félagsvísindadeild Háskóla Íslands 2006) 221-222. 
57

 Lagasafn handa alþýðu (Ísafoldarprentsmiðjan 1887-1910) 185  
58

 Ragnheiður Bragadóttir. „Er þörf á sérákvæði um aðra ólögmæta kynferðisnauðung?“, bls. 222. 
59

 Jónatan Þórmundsson. „Um kynferðisbrot“, bls. 23.  
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Í 170. gr. hegningarlaganna var í fyrsta sinn fjallað um ólögmæta kynferðisnauðung. Þar 

var mælt fyrir um refsingu fyrir verknað þar sem gerandi kom vilja sínum fram með hótunum 

um annað en það sem 169. gr. tók til. Þá var í 171. gr. laganna fjallað um brot framin með 

misneytingu. Þar sagði:
 60

  

 

Hver, sem kemst yfir kvennmann, sem er í því ástandi, að hún er svipt sjálfræði sínu eða að hún 

ekki getur staðið á móti samræðinu, skal sæta sömu refsingu og sett er í 169. gr., ef hann hefur 

komið henni í þetta ástand til þess að komast yfir hana; að öðrum kosti varðar það hegningarvinnu 

allt að 8 árum, eða fangelsi við vatn og brauð ef óorð er á konu og málsbætur eru. 

Þá var auk framangreindra ákvæða að finna ákvæði um refsingu fyrir að ná fram kynmökum 

með svikum.
61

 Fyrstu hegningarlögin giltu í rúm 70 ár, þau þóttu vel og skilmerkilega samin 

og mikil réttarbót. Á þessum sjötíu árum urðu hins vegar miklar breytingar á íslensku þjóðlífi. 

Íslenskur refsiréttur hafði auk þess breyst mikið og þótti því tími til kominn að breyta 

lögunum.
62

 

4. Almenn hegningarlög nr. 19 frá 12. febrúar 1940 

Fyrirmynd gildandi hegningarlaga, Almennu hegningarlaganna nr. 19 frá 12. febrúar 1940, 

voru hegningarlög Danmerkur frá 15. apríl 1930. Með lögum nr. 19/1940 voru allar 

líkamsrefsingar bannaðar og eingöngu heimilaðar tvær tegundir refsinga, fjársektir og 

refsivist.
63

 Ákvæði um kynferðisbrot, sem upphaflega hét skírlífisbrot, var að finna í XXII. 

kafla laganna. Ákvæði um nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi kvenna var að finna í 194. – 

199. gr. og 202 gr. Í 194. gr. var kveðið á um afbrotið nauðgun, en það var svohljóðandi: 64 

 

Ef kvenmanni er þröngvað til holdlegs samræðis með ofbeldi eða frelsissviptingu, eða með því að 

vekja henni ótta um líf, heilbrigði eða velferð hennar sjálfrar eða náinna vandamanna hennar, þá 

varðar það fangelsi ekki skemur en 1 ár og allt að 16 árum eða æfilangt.  

Sömu refsingu skal sá sæta, sem kemst yfir kvenmann með því að svipta hana sjálfræði sínu 

 

Ef skoðuð er 195. gr. laganna má sjá af verknaðarlýsingu ákvæðisins og refsimörkum að það 

byggir á 171. gr.  hegningarlaganna frá 1869, um misneytingu en það hljóðaði svo: 65
   

                                                 
60

 Lagasafn handa alþýðu (1887), bls. 185  
61

 Sama heimild. 
62

 Greinargerð með frumvarpi laga nr. 19/1940 . Tekin upp úr bókinni Almenn hegningarlög (Reykjavík 1947) 65.  
63

 Sama heimild, bls. 68-69. 
64

 Ákvæði almennra hegningarlaga nr. 19 12. febrúar 1940. Tekið úr bókinni Almenn Hegningarlög, bls. 49.  
65

 Sama heimild. 
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Hver, sem hefur samræði utan hjónabands við kvennmann, sem er geðveik eða fáviti, eða þannig 

er ástatt um, að hún getur ekki spornað við samræðinu eða skilið þýðingu þess, skal sæta fangelsi 

allt að 8 árum.  

 

Í 196. gr. laganna var kveðið á um annars konar ólögmæta nauðung. Þær breytingar urðu þó, 

með nýju lögunum, að ákvæðið var rýmkað með þeim hætti að mun fleiri tegundir hótana 

heyrðu undir það: 66
   

 

Ef maður neyðir kvenmann til holdlegs samræðis með því að hóta henni ofbeldi, frelsissviptingu, 

sakburði um refsiverða eða vansæmandi háttsemi hennar, eða öðru verulegu óhagræði, þá skal 

hann sæta fangelsi allt að 6 árum, enda varði brotið ekki við 194. eða 195. gr.  

 

Hegningarlögunum frá 1940 var ekki breytt fyrr en undir lok síðustu aldar, nánar tiltekið með 

lögum nr. 40/1992 um breytingar á almennum hegningarlögum, nr 19 12. febrúar 1940. 

5. Breytingarlög nr. 40/1992 

5.1. Almennt um lögin 

Upphaf þeirra breytinga sem lög nr. 40/1992 fólu í sér má rekja alllangt aftur í tímann. Í 

kringum 1970 hófst mikil barátta kvenna fyrir jafnrétti en jafnt og þétt tóku konur meiri þátt í 

hinu opinbera lífi.
67

 Vorið 1984 varð mikil vakning í samfélaginu varðandi afbrotið nauðgun 

og réttarstöðu brotaþola. Upphaf þess sem á eftir kom má rekja til nauðgunarbrota sem framin 

höfðu verið í Reykjavík um miðjan maí 1984. Fyrir Sakadómi hafði verið farið fram á 

gæsluvarðhald yfir manni sem játaði að hafa framið nauðgun og gert tilraun til nauðgunar 

með stuttu millibili að næturlagi. Sakadómur synjaði gæsluvarðhaldskröfunni með þeim 

rökum að lagaskilyrði um rannsóknarhagsmuni og líklega refsingu fyrir brotin væru ekki 

uppfyllt. Í kjölfarið braust út mikil reiði í samfélaginu. Fjöldi kvenna stóð saman og safnaði 

undirskriftum til þess að mótmæla úrskurði Sakadóms.
68

 Þá var meðferð nauðgunarmála í 

réttarkerfinu gagnrýnd harðlega. Úrskurði Sakadóms var skotið til Hæstaréttar sem sneri 

honum við sbr. Hrd. 17. maí 1984 í máli nr. 91/1984. Margir voru á þeirri skoðun að 

Hæstiréttur hefði með þessu látið undan þeim þrýstingi og þeirri miklu reiði sem varð í 

                                                 
66

 Sama heimild. 
67

 Ragnheiður Bragadóttir. Kynferðisbrot, bls. 16. 
68

 Sjá frétt í DV frá 16. maí 1984. Á forsíðu DV þann 18. maí 1984 segir frá því að hópur kvenna hafi afhent Jóni 
Helgasyni, þáverandi dómsmálaráðherra, árla þann morgun undirskriftir 11.059 manns sem mótmæltu því að 
Sakadómur hefði hafnað kröfu um gæsluvarðhald yfir manni sem um síðustu helgi hefði játað tvö 
nauðgunarafbrot.  
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samfélaginu í kjölfar niðurstöðu Sakadóms.
69

 Eftirmálar þessa urðu að samþykkt var 

þingsályktunartillaga á Alþingi 22. maí 1984 þar sem Alþingi fól dómsmálaráðherra að skipa 

fimm manna nefnd sem hafði það verkefni að kanna hvernig rannsókn og meðferð 

nauðgunarmála var háttað hér á landi. Jafnframt var nefndinni ætlað að leggja fram tillögur til 

úrbóta í þeim efnum.
70

  

5.2. Nauðgunarmálanefndin og skýrsla hennar 

Hin fræðilega könnun nefndarinnar skiptist í þrjá megin hluta. Í fyrsta lagi könnun á 

réttarreglum, í öðru lagi könnun á rannsókn og meðferð nauðgunarmála og skyldra brotamála 

á árunum 1977-83 og að lokum könnun á tíðni, einkennum og afleiðingum brotanna, auk 

athugunar á einkennum og högum sakborninga og brotaþola.
71

 Í nóvember 1988 lauk nefndin 

störfum og skilaði skýrslu sinni, Skýrslu um meðferð nauðgunarmála, til dómsmálaráðherra.
72 

Nefndin lagði fram tillögur til úrbóta sem skipta mátti í fjóra meginþætti: Í fyrsta lagi að kafla 

hegningarlaganna um skírlífisbrot yrði breytt, í öðru lagi að lög um meðferð opinberra mála 

yrðu endurskoðuð og þeim sömuleiðis breytt, í þriðja lagi að neyðarmóttöku fyrir þolendur 

yrði komið á fót og í fjórða og síðasta lagi að námskeið yrði haldið fyrir lögreglumenn og 

starfsfólk heilbrigðisþjónustunnar og það yrði þjálfað og frætt um þessi mál.
73

 Á næstu árum 

var hafist handa við að hrinda í framkvæmd flestum þeim tillögum sem 

nauðgunarmálanefndin lagði til.
 74

 

5.3. Helstu breytingar laga nr. 40/1992 

Árið 1992 var ákvæðum XXII. kafla hegningarlaganna breytt verulega með lögum nr. 

40/1992. Tekið var upp heitið kynferðisbrot í stað skírlífisbrot. Sú ástæða var gefin fyrir þeim 

breytingum, í greinargerð með frumvarpi sem varð að lögum nr. 40/1992, að það væri 

eðlilegra að miða frekar við einkenni háttseminnar, í stað þess að miða við þau áhrif sem hún 

hefði á brotaþola.
75

 Eldra heiti kaflans, skírlífisbrot, vísaði til þess að kona sem hefði orðið 

fyrir brotinu væri ekki lengur skír, það er að segja væri ekki lengur hrein, heldur flekkuð á 

einhvern hátt og þar af leiðandi ekki jafngóð.
76

 Þá varð sú grundvallarbreyting með lögum nr. 

                                                 
69

 Ragnheiður Bragadóttir. Kynferðisbrot, bls. 16-17. 
70

 Sama heimild. 
71
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40/1992 að ákvæði kynferðisbrotakaflans voru gerð ókynbundin. Sú breyting var í samræmi 

við þá réttarþróun sem hafði átt sér stað á hinum Norðurlöndunum. Auk þess gætti breyttra 

viðhorfa í þjóðfélaginu varðandi þessi brot. Allt fram að lagabreytingunni voru það einungis 

konur og stúlkur sem gátu verið þolendur og notið refsiverndar laganna. Jafnframt gátu 

karlmenn einir verið gerendur. Breytingin hafði þær afleiðingar að konur jafnt sem karlar gátu 

verið gerendur sem og þolendur. Þá áttu ákvæðin einnig jafnt við ef gerandi og þolandi voru 

samkynja. Í greinargerð með frumvarpi sem varð að lögum nr. 40/1992 kom fram að þrátt 

fyrir að kynferðisbrot hefðu í tímanna rás bitnað nær eingöngu á konum, þá myndi víðtækara 

orðalag ekki hafa áhrif á réttarstöðu kvenna.
77

  

Ákvæði hegningarlaganna byggðu á því, fyrir lagabreytinguna 1992, að samræði þyrfti 

að hafa átt sér stað til þess að um væri að ræða brot gegn 190. Gr. og 194. - 201. gr. hgl. Við 

skilgreiningu á hugtakinu samræði var gerð sú krafa fyrir breytingarnar 1992, að 

getnaðarlimurinn væri allur kominn inn í konuna og samfarahreyfingar væru hafnar.
78

 Í 

greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 40/1992 var talið nægilegt að 

getnaðarlimur karlmanns væri kominn að nokkru leyti eða öllu inn í fæðingarveg konunnar til 

að samræði væri talið hafa átt sér stað. Kröfurnar um nákvæma skilgreiningu á fullfrömdu 

samræði urðu hins vegar ekki eins mikilvægar með nýju lögunum. Ástæðan var sú að með 

lögum nr. 40/1992 var samþykkt sú réttarbót að svonefnd önnur kynferðismök, sem áður hafði 

verið kveðið á um í 202. gr. hgl., yrðu lögð að jöfnu við samræði. Fyrir breytinguna höfðu 

önnur kynferðismök varðað lægri refsingu en fullframið samræði.
79

 Nú leit löggjafinn jafn 

alvarlegum augum á brot, hvort sem um var að ræða samræði eða önnur kynferðismök. Í 

greinargerð með frumvarpi sem varð að lögum nr. 40/1992 var tekið fram að skýra skyldi 

hugtakið önnur kynferðismök með því að þrengja áður víðtæka merkingu þess. Til þess taldist 

kynferðisleg misnotkun á líkama annarrar manneskju sem kæmi í stað hefðbundins samræðis 

eða hefði gildi sem slíkt. Um væri að ræða athafnir sem veittu eða væru líklegar til að veita 

geranda kynferðislega fullnægingu.
80

  

Með lögum nr. 40/1992 voru felldar undir nauðgunarhugtakið allar refsiverðar 

ofbeldishótanir. Ekki var lengur sett það skilyrði að hótun þyrfti að vekja ótta um „líf, 

heilbrigði og velferð“ eins og áður hafði verið gerð krafa um allt frá 1940. Hér að neðan má 

sjá hvernig ákvæðið breyttist. 
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194. gr. eftir breytingar: 

Hver sem með ofbeldi eða hótun um ofbeldi þröngvar manneskju til holdlegs samræðis eða annarra 

kynferðismaka skal sæta fangelsi allt að 10 árum. Til ofbeldis telst svipting sjálfræðis með innilokun, lyfjum 

eða öðrum sambærilegum hætti. 

Hafi hættuleg aðferð verið notuð við verknaðinn eða sakir eru miklar að öðru leyti skal refsing vera fangelsi 

ekki skemur en 1 ár og allt að 16 árum.  

 

Með lögum nr. 40/1992 voru almenn refsimörk nauðgunarákvæðisins milduð. Hámarksrefsing 

var ákveðin 10 ára fangelsi en hafði áður verið ævilangt. Þá var viðmiðið, með lögum 

40/1992, almennt refsilágmark samkvæmt 34. gr. hgl., 30 daga fangelsi. Í 2. mgr. ákvæðisins 

var þó að finna refsihækkunarástæðu sem heimilaði við sérstakar aðstæður að beita hærri 

refsingu eða að hámarki 16 ára fangelsi. Ef skilyrði 2. mgr. voru uppfyllt var lágmarksrefsing 

einnig hærri, eða eins árs fangelsi.
81

 

6. Breytingarlög nr. 61/2007 

Í maí 2005 fór þáverandi dóms- og kirkjumálaráðherra þess á leit við Ragnheiði Bragadóttur, 

prófessor við lagadeild Háskóla Íslands, að hún semdi frumdrög að frumvarpi um breytingar á 

kynferðisbrotakafla hegningarlaganna. Eins og fram kom í greinargerð með frumvarpi því 

sem varð að lögum nr. 61/2007 hafði, á þeim árum sem lög nr. 40/1992 höfðu verið í gildi, 

vitneskjan um þessi brot, einkenni þeirra og afleiðingar, eflst gríðarlega. Öll 

þjóðfélagsumræða var opinskárri og samfélagið var uggandi yfir því hve kynferðisbrot voru 

algeng í raun og hversu alvarlegar afleiðingar þau hefðu á brotaþola, sem og samfélagið í 

heild. Þá var fundið að því hve sakfellingardómar voru hlutfallslega fáir og þóttu dómar of 

vægir, sérstaklega þeir er lutu að börnum. Gagnrýni á ákvæði laganna um kynferðisbrot jókst 

og þóttu þau ekki veita brotaþolum næga réttarvernd. Enn aðrir voru á þeirri skoðun að í 

ákvæðunum væru ríkjandi úrelt viðhorf í afstöðu til kvenna og að skilgreining nauðgunar væri 

ekki í samræmi við almenna réttarvitund manna.
82

 Frumvarpið var lagt fyrir Alþingi á 133. 

löggjafarþingi 2006-2007, þar sem það var samþykkt og tóku hin nýju lög gildi 4. apríl 2007. 

6.1. Helstu nýmæli 

Með lögum nr. 61/2007 voru gerðar allnokkrar breytingar á kynferðisbrotakafla 

hegningarlaganna. Má þar meðal annars nefna að með 2. gr. laganna var gerð sú 
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grundvallarbreyting að hugtakið nauðgun var rýmkað verulega og undir það fellt annars vegar 

önnur kynferðisnauðung, sem áður var kveðið á um í 195. gr. hgl., og hins vegar misneyting, 

sem áður var kveðið á um í 196. gr. hgl. Breytingarnar höfðu í för með sér að refsimark 

annarrar kynferðisnauðungar og misneytingar breyttist og varða slík brot nú fangelsi frá einu 

ári að 16 árum. Með 2. gr. laga nr. 61/2007 var einnig þvingunarskilyrðið sem áður hafði 

verið að finna í nauðgunarákvæðinu fellt úr lögunum. Ákvæðið hljómaði áður svo: „Hver sem 

með ofbeldi eða hótun um ofbeldi þröngvar manni til holdlegs samræðis... ” en hljómar nú 

svo: „Hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við mann með því að beita ofbeldi eða 

hótunum.“ Samkvæmt ummælum í greinargerð með frumvarpi er varð að lögum nr. 61/2007 

höfðu norrænir fræðimenn verið á þeirri skoðun að skilyrðið þröngva í lagaákvæði um 

nauðgun, gæti haft þær afleiðingar að of mikil áhersla yrði lögð á það í nauðgunarmálum að 

sanna viðbrögð þolanda, t.d. hvort hann hafi veitt virka mótspyrnu. Með því geti háttsemi 

geranda fallið í skuggann. Í greinargerð var vísað í dóm Hæstaréttar, Hrd frá 4. mars 2004 í 

máli nr. 416/2003 þar sem megi sjá að framangreint eigi sér stað.  

 

Í dóminum varð 22 ára karlmaður ákærður fyrir brot gegn 194. gr. og 196. gr. hgl. með því að hafa 

þröngvað 14 ára frænku sinni til annarra kynferðismaka en samræðis með því að þrýsta höfði 

hennar að getnaðarlim sínum, troða lim uppí hana og halda höfði hennar föstu á meðan hann 

hreyfði liminn til og frá og að hafa sumpart notfært sér það, að hún gat ekki spornað við 

verknaðinum sökum ölvunar. Dómurinn féllst á að ákærði hefði beitt yfirburðum aldurs og stöðu 

sem eldri frændi og trúnaðarvinur stúlkunnar, en taldi vafasamt hvort þvingun hefði átt sér stað og 

því var ákærði sýknaður.
83

  

Í umfjöllun um 2. gr. í greinargerð með frumvarpi sem varð að lögum nr. 61/2007 segir að 

gerð sé krafa um að orsakasamband verði að vera á milli kynmakanna annars vegar og 

ofbeldisins og hótananna hins vegar. Ef gerandi nái fram vilja sínum með því að beita ofbeldi 

eða hótunum felist í því ótvíræð þvingun, þó svo að það sé ekki lengur tekið fram sérstaklega 

í ákvæðinu. Þá segir jafnframt að helstu rökin á bakvið þessar breytingar hafi verið þau að 

með breytingunum sé nú aðaláherslan lögð á hina ólögmætu hegðun gerandans, sem væri 

þungamiðja brotsins. Sönnun ætti ekki að snúast um það hvort að þolandinn hafi verið 

þvingaður til kynmakanna né heldur hvort hann hafi varist árásinni.
84

  

Með 3. gr. laga nr. 61/2007 var lögfest sérstök refsihækkunarheimild í 

nauðgunarmálum, sem er að finna í 195. gr. hgl. Samkvæmt ákvæðinu eru þrjú atriði sem 
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dómara ber skylda til að virða til þyngingar refsingar. Í fyrsta lagi ef þolandi er barn undir 18 

ára aldri. Í öðru lagi ef ofbeldi geranda er stórfellt og í þriðja lagi ef brotið er framið á 

sérstaklega sársaukafullan og meiðandi hátt. Með 11. gr. laga nr. 61/2007 var fellt niður eldra 

ákvæði 205. gr. um niðurfellingu refsingar fyrir kynferðisbrot ef aðilar sem mökin hafa gerst á 

milli halda áfram sambúð, taka upp óvígða sambúð eða ganga í hjónaband. Í 205. gr. var 

lögfest nýtt ákvæði um ítrekunaráhrif. Slíkt ákvæði hafði ekki verið áður í hgl. en með því eru 

nú ítrekunartengsl á milli allra kynferðisbrota. Maður sem gerist brotlegur fyrir kynferðisbrot 

á ný, eftir að hafa verið dæmdur sekur áður, getur átt von á því að fyrri dómur hans hafi 

ítrekunaráhrif og leiði til refsiþyngingar fyrir hann. Dómara er þó ekki skylt að virða það til 

þyngingar, eins og skilyrt er í 195. gr., heldur er það heimilt.
 85

  

Þá var refsimörkum fyrir samræði og önnur kynferðismök gegn börnum breytt með 

lögunum og eru þau nú hin sömu og fyrir nauðgun, þ.e. fangelsi frá einu ári og allt að 16 

árum. Fram kom í greinargerð með frumvarpi sem varð að lögum nr. 61/2007 að með því að 

breyta refsimörkunum væri lögð áhersla á alvarleika þessara brota sem beinast að börnum. Þá 

var lögfest með 10. gr. laga nr. 61/2007 heimild til refsilækkunar eða refsibrottfalls hjá aðila, 

sem er sekur um samræði eða önnur kynferðismök gagnvart barni yngra en 14 ára, í þeim 

tilvikum þar sem hann er sjálfur á svipuðum aldri og þroskastigi og barnið. Þá var einnig 

upphaf fyrningarfrests kynferðisbrota lengdur í 18 ára aldur, en hann var áður miðaður við 14 

ára aldur brotaþola.
86
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IV.  

194. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 

 

1. Almennt um 194. gr. hgl. 

Mörg ákvæði almennu hegningarlaganna eru á þann veg að þau lýsa ekki einstökum 

verknaðaraðferðum heldur lýsa verknaði almennt og þá jafnan með megináherslu á afleiðingar 

hans. Í öðrum ákvæðum hgl. eru taldar upp verknaðaraðferðir sem ekki eru tæmandi, 

eingöngu í dæmaskyni. Þá eru einnig ákvæði í hgl. sem tilgreina verknaðaraðferðir á tæmandi 

hátt og fellur 194. gr. hgl. þar undir.
87

 Samkvæmt ákvæðinu er eingöngu um nauðgun að ræða 

ef aðferðin sem beitt er við brotið fellur undir verknaðaraðferðir þær sem 194. gr. kveður á 

um. Með lögum nr. 61/2007 var nauðgunarhugtakið, eins og áður hefur komið fram, rýmkað 

verulega og undir afbrotið nauðgun var, auk nauðgunar í hefðbundnum skilningi laganna, 

felld ólögmæt kynferðisnauðung, sem áður var kveðið á um í 195. gr. hgl., og misneyting, sem 

áður var kveðið á um í 196. gr. hgl. Hugsunin með þessum breytingum var að hið nýja ákvæði 

tæki til aðstæðna þar sem kynmök færu fram án þess að fyrir lægi samþykki þolanda enda 

væri það undirliggjandi skilyrði að samþykki skorti til kynmakanna.
88

 Þá var það í fyrsta sinn 

með lögum nr. 61/2007 að hugtakið nauðgun kom fram í ákvæðinu sjálfu og var skilgreint í 

hverju nauðgun felst. Ákvæðið hljómar nú þannig: 

 

1. mgr. 194. gr. 

Hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við mann með því að beita ofbeldi eða hótunum gerist 

sekur um nauðgun og skal sæta fangelsi ekki skemur en 1 ár og allt að 16 árum. Til ofbeldis telst svipting 

sjálfræðis með innilokun, lyfjum eða öðrum sambærilegum hætti. 

 

2. mgr. 194. gr. 

Það telst einnig nauðgun og varðar sömu refsingu og mælt er fyrir um í 1. mgr. að notfæra sér geðsjúkdóm 

eða aðra andlega fötlun manns til þess að hafa við hann samræði eða önnur kynferðismök, eða þannig er ástatt 

um hann að öðru leyti að hann getur ekki spornað við verknaðinum eða skilið þýðingu hans. 

 

Samkvæmt 1. og 2. mgr. 194. gr. er refsivert að beita hinum mismunandi ólögmætu aðferðum 

til þess að hafa samræði eða önnur ólögmæt kynferðismök við þolanda brots gegn vilja hans. 

Nauðgunarbrotið er tjónsbrot sem telst fullframið þegar kynferðislegu takmarki þess, samræði 
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eða öðrum kynferðismökum, er náð.
89

 Mikilvægt er því að skilgreina þessi grundvallarhugtök, 

samræði eða önnur kynferðismök. 

1.1. Samræði og önnur kynferðismök 

Fyrir lagabreytinguna árið 1992 var hvorki að finna skilgreiningu á hugtakinu holdlegt 

samræði
90

 í hegningarlögunum sjálfum né í greinargerð með þeim. Í réttarframkvæmd var 

stuðst við þrönga skýringu á hugtakinu og litið svo á að um fullframið samræði væri að ræða 

þegar getnaðarlimur karlmanns væri kominn inn í fæðingarveg konu og samfarahreyfingar 

hafnar.
91

 Ef framangreindu skilyrði var ekki fullnægt var um tilraun að ræða, að því skilyrði 

uppfylltu að hægt væri að sanna að ásetningur hafi verið til fullframins brots.
92

 Nú nægir það 

eitt að  getnaðarlimur karlmanns sé kominn inn í fæðingarveg konu að nokkru leyti eða öllu. 

Sáðlát þarf ekki að hafa átt sér stað og meyjarhaft þarf ekki að hafa rofnað.
93

 Nákvæm 

skilgreining á fullfrömdu samræði er hins vegar ekki eins mikilvæg í dag, og áður var, þar 

sem önnur kynferðismök
94

 voru með lögum nr. 40/1992 lögð að jöfnu við samræði og sama 

refsing liggur nú við þeim.
95

  

 Hugtakið önnur kynferðismök er skýrt þröngt, sbr. ummæli í greinargerð með 

frumvarpi sem varð að lögum nr. 40/1992. Í því felst kynferðisleg misnotkun á líkama 

annarrar manneskju, er kemur í stað hefðbundins samræðis eða hefur gildi sem slíkt.
96

 Undir 

ákvæðið falla því allar athafnir sem veita hinum brotlega kynferðislega fullnægingu, eða væru 

til þess fallnar almennt.
97

 Ekki er að finna nánari leiðbeiningar um það í greinargerðinni hvaða 

athafnir þetta gætu verið. Í grein sinni „Um kynferðisbrot“ nefnir Jónatan Þórmundsson 

lagaprófessor að undir hugtakið önnur kynferðismök geti fallið kynferðisathafnir sem beinist 

að öðrum hlutum líkamans en kynfærum eða athafnir sem framkvæmdar eru með verkfærum. 

Þá heyri einnig undir hugtakið hvers konar kynferðisleg misnotkun á líkama annars manns 
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sem komi í stað samræðis eða hafi gildi sem slíkt.
98

 Í grein sinni „Slægð eða ofbeldi?“ telur 

Ragnheiður Bragadóttir lagaprófessor að undir hugtakið önnur kynferðismök falli munnmök 

og endaþarmsmök, sem og sú háttsemi að setja hluti eða fingur í leggögn eða endaþarm og 

sleikja og sjúga kynfæri.
99

 Í Hrd 12. maí 2010 í máli nr. 502/2009, reyndi á skýringu 

hugtaksins önnur kynferðismök en þar sagði í dómsniðurstöðu:  

Ákærði neyddi sambúðarkonu sína með hótunum og beinu ofbeldi til kynmaka við aðra karla, 

ljósmyndaði athæfi þeirra og tók upp á myndband. Af hálfu ákæruvaldsins er því haldið fram að 

ekkert geti skýrt þessa háttsemi ákærða annað en það að þessi kynmök annarra hafi haft 

kynferðislegt gildi fyrir hann og komið í staðinn fyrir eða bætt upp hefðbundið samræði, jafnvel 

þótt hann hafi sjálfur iðulega tekið þátt í þessum athöfnum. Athæfið, sem hann neyddi 

sambúðarkonu sína til að taka þátt í, falli því undir önnur kynferðismök í merkingu 1. mgr. 194. 

gr. almennra hegningarlaga. Fallist verður á þessa skýringu ákæruvaldsins og eru brot ákærða 

samkvæmt 7. til 12. lið ákæru því réttilega heimfærð þar til refsiákvæðis.  

 

Hæstiréttur gekk hér enn lengra en áður og felldi undir hugtakið önnur kynferðismök þá 

háttsemi ákærða að neyða konu sínu til kynmaka við aðra karla og taka af því myndir. 

1.2. Önnur kynferðismök eða kynferðisleg áreitni ? 

Með 7. gr. laga nr. 61/2007 var  lögfest almennt ákvæði um kynferðislega áreitni í 199. gr. 

hgl. Í ákvæðinu sjálfu kemur fram skilgreining á því hvað sé kynferðisleg áreitni en það 

hljómar svo:  

199. gr. 

Hver sem gerist sekur um kynferðislega áreitni skal sæta fangelsi allt að 2 árum. Kynferðisleg 

áreitni felst m.a. í því að strjúka, þukla eða káfa á kynfærum eða brjóstum manns innan klæða sem 
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 Skýrsla nauðgunarmálanefndar, bls. 114. 
99

 Vísar hún því til stuðnings í greinargerð með frumvarpi til laga nr. 40/1992 og til norskra ákvæða. Í fyrrnefndri 
greinargerð með frumvarpi til laga nr. 40/1992 segir að hugtökin samræði og önnur kynferðismök svari hvort 
tveggja nokkurn veginn til hugtaksins utuktig omgang, sem var á þeim tíma að finna í 192. gr. norsku hgl. 
Kynferðisbrotakafla norsku hegningarlaganna var breytt allmikið með lögum nr. 76/2000. Nú er í norsku 
hegningarlögunum greint á milli þriggja grundavallarhugtaka sem lúta að kynferðisbrotum. Þau eru seksuell 
omgang (áður nefnt utuktig omgang), seksuell handling (samsvarar kynferðislegri áreitni í ísl. rétti) og seksuelt 
krenkende eller annen uanstendig atferd (samsvarar broti gegn blygðunarsemi í ísl. rétti). Það fyrst nefnda 
seskuell omgang er alvarlegasta kynferðisbrotið en undir það fellur samleie (samræði), en samræði varðar 
þyngri refsingu en önnur brot sem falla þar undir. Í 206. gr. norsku hgl. er að finna skilgreiningu á hugtakinu 
samleie, en það hugtak er mun rýmra en hugtakið samræði samkvæmt ísl. lögum. Undir samleie fellur samræði 
hvort sem er í leggögn eða endaþarm. Þá er það lagt að jöfnu við samræði að setja lim í munn eða endaþarm, 
sjúga og sleikja kynfæri, nudda kynfæri, hvort sem gerandi gerir það sjálfur eða þvingar þolanda til þess, og 
líkamleg snerting kynfæra með eða án kynfærahreyfinga. Þá hefur það verið talið til seksuell omgang ef hinn 
brotlegi setur nakinn lim sinn milli læra konu og heldur honum þar eða hreyfir þar til hann fær sáðlát. Það sama 
gildir um samfarahreyfingar á nöktum maga eða bakhluta brotaþola. Sjá nánar umfjöllun í grein Ragnheiðar 
Bragadóttur, „Slægð eða ofbeldi“ á bls. 279. 
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utan, enn fremur í táknrænni hegðun eða orðbragði sem er mjög meiðandi, ítrekað eða til þess 

fallið að valda ótta. 

 

Þrátt fyrir hið nýja ákvæði héldust eldri ákvæði laganna um kynferðislega áreitni gegn 

börnum í 200. – 202. gr. óbreytt. 199. gr. hgl. tekur því á kynferðislega áreitni gagnvart öðrum 

en börnum. Í umfjöllun um 7. gr. í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 

61/2007 segir að greina þurfi efri mörk áreitninnar þ.e. mörkin milli kynferðislegrar áreitni og 

annarra kynferðismaka. Kynferðisleg áreitni feli í sér að strjúka, þukla eða káfa á kynfærum 

eða brjóstum þolanda innan klæða sem utan, sbr. skilgreiningu lagaákvæðisins. Slík háttsemi 

geti þó á ákveðnu stigi verið það áköf eða langvarandi að um önnur kynferðismök sé að ræða. 

Sem dæmi megi nefna að ef fingri sé stungið inn í leggöng sé um önnur kynferðismök að 

ræða. Í tveimur nýlegum dómum Hæstaréttar hefur reynt á það hvar mörk þessi liggja. 

Í Hrd. 1. október 2009 í máli nr. 141/2009  var J ákærður fyrir nauðgun með því að hafa haft 

önnur kynferðismök en samræði við A gegn vilja hennar með því að nudda kynfæri hennar með 

kynlífstæki og setja tæki inn í leggöng hennar. Við kynferðismökin notfærði J sér það að A gat 

ekki spornað við þeim sökum andlegra annmarka. Háttsemin var talin varða við 2. mgr. 194. gr. 

almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Í héraðsdómi, sem staðfestur var af Hæstarétti með vísan til 

forsendna hans, þótti sannað að ákærði hefði í greint sinn nuddað kynfæri A og að það hefði hann 

gert með fingrunum. Hins vegar taldist sönnun ekki komin fram um að ákærði hefði beitt 

kynlífstæki í því skyni eða stungið því eða fingri inn í kynfæri hennar. Brotið þótti rétt heimfært til 

refsiákvæða í ákæru.  

Í Hrd. 28. maí 2009 í máli nr. 67/2009 var X meðal annars ákærður fyrir að nauðga þáverandi 

unnusti sinni A með því að hafa sett fingur upp í kynfæri hennar, og við það sumpart notfært sér 

það að hún gat ekki spornað við verknaðinum sökum ölvunar. Háttsemin var talin varða við 1. og 

2. mgr. 194. gr. hgl. Í Hæstarétti kom fram að X  hafi viðurkennt að hafa þreifað á kynfærum A en 

kvað hana hafa samþykkt það með því að vera í ástarsambandi við hann. X var sakfelldur en brot 

hans talið varða 199. gr. almennra hegningarlaga.   

1.3. Dómur Hæstaréttar 31. janúar 2013 nr. 521/2012 
 

Mikil reiði braust út í samfélaginu nýverið þegar dómur Hæstaréttar, Hrd. 31. janúar 2013 

nr. 521/2012 féll.
100

 Ástæða þess var að meirihluti Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að 

sýkna bæri fjóra einstaklinga sem ákærðir höfðu verið fyrir kynferðisbrot. Málavextir voru 

                                                 
100

 Sjá til að mynda frétt af vefmiðlinum mbl.is frá 4. febrúar sl. sem ber heitið „Skúrað út úr“ Hæstarétti. 
Samkvæmt henni voru allir þeir sem uppþvottahanska gátu valdið hvattir til að taka til hendinni við Hæstarétt 
þar sem efnt var til morgunmótmæla vegna dómsins. Vefslóð: 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2013/02/04/skurad_ut_ur_haestaretti/  (skoðað 4 febrúar 2013) 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2013/02/04/skurad_ut_ur_haestaretti/
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þeir að ákærðu höfðu ruðst í heimildarleysi inn á heimili brotaþola A og veist að B sem þar 

var staddur í heimsókn og þvingað hann með ofbeldi út úr íbúðinni. Því næst réðust ákærðu á 

brotaþola, spörkuðu meðal annars í höfuð hennar, skáru í fingur hennar með hnífi og slógu 

hana með leðurkylfu. Að því loknu stakk einn ákærðu fingrum upp í endaþarm og leggöng 

brotaþola og klemmdi þar á milli. Í niðurstöðu Hæstaréttar segir:  

Fram er komið að þessi háttsemi þeirra hafði þann tilgang að meiða brotaþola og þegar litið er til 

atvika málsins telst hún ekki til samræðis eða annarra kynferðismaka í skilningi 1. mgr. 194. gr. 

almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Á hinn bóginn var hér um að ræða afar illyrmislega 

líkamsárás sem fellur undir 2. mgr. 218. gr. laganna, bæði þegar litið er til aðferðar og afleiðinga 

árásarinnar. 

 

Einn hæstaréttardómari skilaði sératkvæði og var sammála meiri hluta dómenda um 

annað en niðurstöðu hans er varðaði háttsemi ákærða að stinga fingrum upp í endaþarm 

brotaþola og leggöng og klemma þar á milli. Í niðurstöðu sinni kom dómarinn inn á það að 

með lögum nr. 40/1992 og nr. 61/2007 hafi ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga um 

kynferðisbrot verið breytt þar sem gildandi lög um þau brot þóttu ekki veita þolendum 

nægilega réttarvernd. Áhersla væri lögð á að tryggja friðhelgi, sjálfsákvörðunarrétt, kynfrelsi 

og athafnafrelsi brotaþola. Markmiðið með breytingunum væri meðal annars að færa 

reglurnar til nútímalegs horfs og auka vernd barna og kvenna gegn kynferðisbrotum. Þá sagði 

enn frekar að með lögum nr. 40/1992 hefði ákvæði 194. gr. verið rýmkað verulega meðal 

annars á þann veg að undir það féllu svonefnd önnur kynferðismök. Í athugasemdum við 

frumvarp sem varð að lögum nr. 40/1992 segði meðal annars að hugtakið „önnur 

kynferðismök“ yrðu lögð að jöfnu við samræði og bæri að skýra fremur þröngt þannig að átt 

væri við kynferðislega misnotkun á líkama annarrar manneskju, er kæmi í stað hefðbundins 

samræðis eða hefði gildi sem slíkt. Þetta væru athafnir sem veittu eða væru almennt til þess 

fallnar að veita hinum brotlega kynferðislega fullnægju. Um hugtakið „önnur kynferðismök“ 

segði síðan í athugasemdum við frumvarp sem varð að lögum nr. 61/2007 að undir það teldist 

meðal annars falla sú háttsemi að setja fingur eða hluti í leggöng eða endaþarm. Þetta hefði 

verið staðfest meðal annars með dómum Hæstaréttar, Hrd. 10. júní 2010 í máli nr. 421/2009, 

Hrd. 16. febrúar 2012 í máli nr. 624/2011 og Hrd. 16. maí 2012 í máli nr. 572/2011. 

Komst dómarinn því að þeirri niðurstöðu að með fyrrgreindum verknaði hafi ákærði beitt 

brotaþola grófu kynferðislegu ofbeldi og brotið freklega gegn kynfrelsi hennar. Þá segir 

jafnframt í sératkvæðinu:  
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Er fallist á með ákæruvaldinu að þessi háttsemi hafi verið af kynferðislegum toga og afar 

niðurlægjandi fyrir brotaþola. Skiptir ekki máli hvort tilgangur ákærða hafi verið einhver annar 

en að veita sér kynferðislega fullnægju, enda nægir að verknaður sé almennt til þess fallinn. 

Taldi dómarinn brotið varða við 1. mgr. 194. gr. almennra hegningarlaga, og að með liðsinni 

sínu hefðu einnig tveir af ákærðu verið hlutdeildarmenn í brot ákærða, sbr. 22. gr. hgl. 

 Ragnheiður Bragadóttur, prófessor í refsirétti við Háskóla Íslands, höfundur frumvarps 

þess er varð að lögum nr. 61/2007 svaraði Hæstarétti í grein sem birtist í Fréttablaðinu 6. 

febrúar sl. Í greininni fer hún yfir dóm héraðsdóms og meirihluta Hæstaréttar. Þá fer hún yfir 

sératkvæði minnihlutans sem að hennar mati er mjög skýrt og  telur hún að allir dómarar 

Hæstaréttar hefðu átt að vera sammála um þá niðurstöðu. Ragnheiður gagnrýnir niðurstöðu 

meirihluta Hæstaréttar og vísar til þess að þó svo að það sé mat hverju sinni hvað falli undir 

hugtakið önnur kynferðismök þá sé enginn vafi á því að þar undir falli m.a. athafnir sem 

beinist að kynfærum, eins og það að setja fingur í leggöng eða endaþarm þolanda. Það sé til 

að mynda sérstaklega tilgreint í greinargerð með lögunum frá 2007 og spyr hvernig þetta geti 

verið skýrara. Þá vísar Ragnheiður í það að hvöt að verknaði, þ.e. hvað ákærða hafi gengið til, 

skipti almennt ekki máli varðandi refsinæmi verknaði. Þær hafi fyrst og fremst gildi þegar 

kemur að ákvörðun refsingar. Ragnheiður heldur enn frekar áfram og vísar til þess að þegar í 

greinargerð með lögunum sé talað um athafnir sem veiti geranda kynferðislega fullnægingu 

eða séu almennt til þess fallnar sé verið að afmarka athafnirnar hlutrænt séð. Með því sé átt 

við afhafnir sem séu þess eðlis að þær geti veitt kynferðislega fullnægingu eins og það er 

orðað en það sé ekki skilyrði að þær geri það. Því sé nefnd í dæmaskyni í athugasemdum með 

frumvarpinu sem varð að lögum nr. 61/2007 sú háttsemi að setja fingur í leggöng eða 

endaþarm. Þetta sé sama túlkun og beitt sé í norskum rétti og þau lög hafi verið höfð til 

hliðsjónar við samningu frumvarpsins. Máli sínu enn frekar til stuðnings vísar Ragnheiður í 

norskan dóm þar sem reyndi á það álitaefni hvort að í hugtakinu samræði og önnur 

kynferðismök fælist jafnframt krafa um „seksuell motivasjon“. Í málinu var ákærði sakaður 

um að hafa stungið einum eða fleiri fingrum upp í leggöng þolanda til að leita að einhverju 

sem hann taldi að brotaþoli hefði tekið af honum ófrjálsri hendi. Ljóst var að engar 

kynferðislegar hvatir lágu að baki verknaðinum. Hæstaréttur sakfelldi ákærða fyrir 

kynferðisbrot. 101  

 Ragnheiður endar grein sína á umfjöllun um það að með lögunum 2007 hafi verið 

leitast við að tryggja, eins og mögulegt væri með löggjöf, að persónulegt frelsi og friðhelgi og 
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 Ragnheiður Bragadóttir. „Hvað er nauðgun“ Fréttablaðið (Reykjavík 6. febrúar 2012) 13 
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þar með sjálfsákvörðunarréttur, athafnafrelsi og kynfrelsi einstaklingsins væri virt. Með 

lögunum hafi verið lögð áhersla verið lögð á einstaklinginn sem fyrir broti hafi orðið og vernd 

hans gegn kynferðislegu ofbeldi. Þá segir Ragnheiður:102 

 

Grundvallarmarkmið 194. gr. hgl. um nauðgun er að vernda kynfrelsi fólks og í því sambandi 

skiptir engu máli fyrir þolanda hvort gerandi sækist eftir kynferðislegri fullnægju eða ei. Því er 

ekki annað hægt en að líta á dóm meirihluta Hæstaréttar sem alvarleg mistök sem ekki geta haft 

fordæmisgildi.  

2. Ákvæði 1. mgr. 194. gr. hgl. 
 

Samkvæmt 1. mgr. 194. gr. hgl. er það nauðgun og varðar fangelsi ekki skemur en 1 ár og allt 

að 16 árum að hafa samræði eða önnur kynferðismök við mann með því að beita ofbeldi eða 

hótunum. Fyrir lagabreytinguna árið 2007 var helsti munurinn á 194. og 195. gr. hgl. sá að ef 

gerandi beitti ofbeldi eða hótun um ofbeldi var um nauðgun að ræða og brotið fellt undir 194. 

gr. hgl., en ef gerandi beitti hótun um annað en ofbeldi var um að ræða aðra ólögmæta 

kynferðisnauðung og brotið fellt undir 195. gr. hgl. Ljóst er þó að markmiðið með 

aðferðunum báðum var hið sama, að þvinga manneskju til kynmaka.
103

 Þá var með lögum nr. 

61/2007 ekki lengur skilyrði að efni hótunar samkvæmt 194. gr. væri ofbeldi. Eins og fram 

hefur komið var ákvæði 195. gr. eldri laga um ólögmæta kynferðisnauðung fellt undir 1. mgr. 

194. gr. Samkvæmt 1. mgr. er nú refsivert að beita hótunum. Þar af leiðandi falla nú allar 

hótanir, sem áður féllu undir 194. og 195. gr. hgl., undir 1. mgr. 194. gr. hgl. 

2.1.  Ofbeldi samkvæmt 1. mgr. 194. gr. hgl. 

Það er viðurkennd lögskýringarregla, sem fylgt hefur verið í réttarframkvæmd, að 194. gr. 

tæmi sök gagnvart líkamsárásum sem myndu að öllu jafna heyra undir 217. gr. hgl, sbr. 

ummæli Hæstaréttar í Hrd. frá 13. Desember 2001 í máli nr. 290/2001.
104

 Ef ofbeldið heyrir 

hins vegar undir 218. gr. hgl. er ákært fyrir bæði 194. og 218. gr. hgl.
105

 og um svokallaða 

brotasamsteypu að ræða.
106

 Skýring á ofbeldishugtakinu er þó ekki háð 217. og 218. gr. hgl 
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 Ragnheiður Bragadóttir. „Hvað er nauðgun“ Fréttablaðið (Reykjavík 6. febrúar 2012) 13 
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 Alþt. 2006-2007, A-deild, þskj. 20 – 20. mál, athugasemdir við lagafrumvarpið III. kafli. (2.p.)    
104

 Í niðurstöðu Hæstaréttar sagði: „Brot ákærða 31. ágúst 1999 er réttilega heimfært til 194. gr. almennra 
hegningarlaga, sbr. 2. gr. laga nr. 40/1992. Það ákvæði tæmir hins vegar sök gagnvart 217. gr. laganna og 
verður henni ekki beitt samhliða við refsiákvörðun.“  
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 Sjá t.d. dóm  Hrd. 31. janúar 2008 í máli nr. 380/2007.  Þar var ákærði sakfelldur fyrir nauðgun, 
frelsissviptingu og líkamsárás og var háttsemin talin varða við 1. mgr. 226. gr., 2. mgr. 218. gr. og 194. gr. hgl. 
Refsing ákærða var ákveðin 5 ára fangelsi. 
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 Alþt. 2006-2007, A-deild, þskj. 20 – 20. mál, athugasemdir um 2. gr. 
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enda er ekki gerð krafa um heilsutjón í 194. gr. Samkvæmt ákvæðinu er ekki gerð krafa um 

neitt tjón af árásinni annað en samræðið, sem stefnt er að með því að beita ofbeldinu.
107

 Í 

greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum nr. 61/2007 er tekið fram að ofbeldi sé skýrt 

með sama hætti í hinu nýja ákvæði og hefur áður tíðkast. Hugtakið ofbeldi sé mjög víðtækt og 

skuli túlka rúmt, þ.e. um sé að ræða hvers konar beitingu valds til þess að yfirvinna viðnám, 

sem er alvarlega meint.
108

 Ýmis konar ofbeldi getur heyrt undir ákvæðið. Það getur verið 

svonefnt ofbeldi í þrengri merkingu, þar sem gerandinn notfærir sér að hann er sterkari eða 

öflugri en þolandinn, til dæmis þegar kona er tekin hálstaki eða kverkataki og hún getur 

ekkert gert sér til bjargar. Þá heyra undir ofbeldishugtakið ýmis konar högg, barsmíðar, spörk 

og hrindingar. Ofbeldið þarf ekki að vera stórfellt, það er að segja að aðstæður þurfa ekki að 

vera með þeim hætti að þolandinn sé svo illa farinn að hann sé bjargarlaus. Þvert á móti er 

sérstaklega tekið fram í greinargerð með frumvarpi sem varð að lögum nr. 61/2007 að ekki 

þurfi að vera sjáanlegir líkamlegir áverkar á þolanda,
109

 sbr. Hrd. 1. apríl 2004 í máli nr. 

431/2003 og Hrd. 14. febrúar 2008 í máli nr. 74/2008.  

 

Í Hrd. 1. apríl 2004 í máli nr. 431/2003 var M sakfelldur fyrir nauðgun með því að hafa þvingað 

Z til holdlegs samræðis á heimili hennar en hún gat ekki spornað við verknaðinum eða veitt virka 

mótspyrnu þar sem ákærði beitti hana aflsmunum og hún varð skelfingu lostin, lömuð af hræðslu 

og fraus. Héraðsdómur, sem staðfestur var í Hæstarétti með vísan til forsendna hans, taldi 

framburð Z stöðugan frá upphafi í öllum meginatriðum en framburð M hins vegar óstöðugan. M 

hafði í fyrstu neitað að hafa haft samfarir við Z og hafði ekki viðurkennt það fyrr en DNA- 

rannsókn sýni að sæði frá honum fannst í líkama hennar.  Ekki sáust ytri áverkar á líkama eða 

kynfærum þolanda. 

 

Í Hrd. 14. febrúar 2008 í máli nr. 74/2008 var talið að skýring héraðsdóms á hugtakinu ofbeldi í 

skilningi 1. mgr. 194. gr. fengist ekki staðist í ljósi dómaframkvæmdar og vísaði Hæstiréttur meðal 

annars til Hrd. 8. mars 2007 í máli nr. 589/2006 og Hrd. 31. maí 2007 í máli nr. 48/2007. Í 

héraðsdómi sagði að ef framburður Y um atvik máls væri lagður til grundvallar væri hlutrænt séð 

ekki um ofbeldi að ræða í skilningi 1. mgr. 194. gr. eins og það hugtak hefði verið skýrt í refsirétti 

og langri dómaframkvæmd og það eitt nægði til sýknu. Samkvæmt framburði Y hafði ákærði ýtt 

henni inn í klefa og byrjað að kyssa og káfa á henni. Hún hafi við það fengið sjokk og frosið 

algjörlega. Hann hafi síðan haft við hana mök. Vegna andlegs áfalls kallaði hún hvorki á hjálp né 

veitti mótspyrnu fyrr en hún fann fyrir nístandi sársauka og gat þá ýtt ákærða af sér og komist í 
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burtu. Dómur héraðsdóms var ómerktur
110

 og máli vísað heim í hérað til meðferðar á ný þar sem 

niðurstöður dómsins voru ekki taldar reistar á viðhlítandi grunni.
 
 

 

Það sem skiptir máli afleiðingar ofbeldisins, það er að segja, að kynmökin fari fram. Þar 

af leiðandi eru engin skilyrði sett fram um eðli árásar eða ákveðnar afleiðingar af árásinni.
111

 

Þá beitir gerandi gjarnan ofbeldi og hótun um ofbeldi til dæmis með því að beita vægu ofbeldi 

og hóta því að meira ofbeldi verði beitt láti þolandinn ekki undan vilja hans. Þá getur ofbeldi 

líka virkað sem hótun um meira ofbeldi. Gerandi beitir þá þolandann ofbeldi og þolandinn má 

ætla út frá ofbeldinu sem hann hefur nú þegar orðið fyrir að meira ofbeldi muni fylgja láti 

hann ekki undan, án þess þó að gerandinn segi það berum orðum. Það getur því leitt til þess 

að þolandinn lætur undan þar sem hann sér ekki annan kost í stöðunni.
112

 Má segja að atvik 

hafi meðal annars verið með þeim hætti í Hrd. 12. maí 2010 í máli nr. 502/2009, sem á sér 

enga hliðstæðu í réttarframkvæmd hér á landi, sbr. ummæli héraðsdóms við ákvörðun 

refsingar: 

 

 Ákærði hefur hér að framan verið sakfelldur fyrir fjölmargar líkamsárásir og fimmtán alvarleg 

kynferðisbrot gagnvart þáverandi sambýliskonu sinni. Brot ákærða eru slík að þau eiga sér enga 

hliðstæðu í réttarframkvæmd. Braut ákærði markvisst niður mótstöðuafl sambýliskonu sinnar og 

gerði hana sér undirgefna. Af ótta við barsmíðarnar tók hún þátt í kynlífsathöfnum með 

fjölmörgum mönnum sem hún ekki þekkti. Var háttsemi ákærða einkar ófyrirleitin. Á ákærði sér 

engar málsbætur. Með vísan til alls þessa, sbr. og 1., 2., 3., 7. og 8. tl. 1. mgr. og 3. mgr. 70. gr. 

laga nr. 19/1940 er refsing ákærða ákveðin fangelsi í 8 ár. 

  

Fyrir Hæstarétti, sem staðfesti að mestu leyti dóm héraðsdóms, var X sakfelldur fyrir 

endurteknar líkamsárásir gegn þáverandi sambúðarkonu sinni og voru brot hans heimfærð 

undir 1. mgr. 217. gr. og 2. mgr. 218. gr. hgl. Þá var X sakfelldur fyrir ítrekuð kynferðisbrot 

með því að hafa neytt A með hótunum um ofbeldi eða annars konar ólögmætri nauðung til 

samræðis og annarra kynferðismaka með öðrum körlum, en X ýmist ljósmyndað kynmökin 

eða tók þau upp á myndband og tók iðulega þátt í þeim. Var háttsemi X talin önnur 

kynferðismök í merkingu 1. mgr. 194. gr. hgl. Við ákvörðun refsingar var litið til þess að X 

hefði gerst sekur um fjölmargar líkamsárásir og sérlega gróf og alvarleg kynferðisbrot gegn 

þáverandi sambúðarkonu sinni. Brotin stóðu yfir um árabil og afleiðingar þeirra fyrir 
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brotaþola væru alvarlegar. Þá var jafnframt litið til b. og c. liðar 195. gr. hgl. Var X gert að 

sæta fangelsi í átta ár. 

Þá geta líkamlegir áverkar, sérstaklega á kynfærum, verið það miklir að ekki fer á milli 

mála að nauðgun hafi átt sér stað, sbr. Hrd. 13. desember 2001 í máli nr. 290/2001. Þá geta 

einnig komið upp tilvik þar sem áverkar eftir líkamsárás eru ljósir, en ekki þykir sannað að 

skilyrði nauðgunar hafi verið uppfyllt. Má í þessu vísa annars vegar til  Hrd. 15. nóvember 

2007 í máli nr. 243/2007 en þar þóttu ekki færðar fram sönnur fyrir því að ákærði hefði reynt 

að nauðga brotaþola. Ákærði var því sakfelldur fyrir brot gegn 2. mgr. 218., en sýknaður af 

broti gegn 194. gr. sbr. 20. gr. (tilraun).  

Ofbeldi og hótanir beinast oftast að þolandanum sjálfum. Það hefur verið litið svo á að 

ef ofbeldið eða hótanirnar beinist að þriðja manni, sem er nákominn þolanda, þá eigi ákvæðið 

við ef ofbeldið og hótanirnar hafa sömu áhrif á þolandann og ef það beindist að honum 

sjálfum. Í almennu hegningarlögunum nr. 19, 12 febrúar 1940 var kveðið á um þetta 

sérstaklega. Með 2. gr. laga nr. 40/1992 var þessi regla hins vegar tekin út úr lögunum. Í 

ummælum um 2. gr. í greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum nr. 40/1992 var tekið 

fram að þrátt fyrir breytt orðalag ákvæðisins væri ekki útilokað að ofbeldishótanir gætu beinst 

að einhverjum nákomnum brotaþola eða þá að þeim væri ætlað að bitna á honum, til dæmis 

barni brotaþola.
113

 Í ummælum um 2. gr. í greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum 

nr. 61/2007, kemur fram að sömu sjónarmið eigi við hið nýja ákvæði. Þá er jafnframt komið 

inn á það að það sé athugunarefni hvort að ákvæðið eigi ekki jafnan við þótt aðili sem hótunin 

eða ofbeldið beinist gegn sé óskyldur eða ótengdur þolanda nauðgunarinnar, t.d. nágranni 

þolandans eða kunningjakona. Það sem meginmáli skiptir við slíkt mat hljóti að vera það að 

hótunin eða ofbeldið sem slíkt hafi þau áhrif að þolandinn lætur undan vilja gerandans. Ef að 

ofbeldið eða hótunin hefur sömu þvingunaráhrif og ef um nákominn væri að ræða þyki 

eðlilegt að þeir geti verið hótunarþolar skv. 194. gr.
114

  

Það er skýrt tekið fram í greinargerð með frumvarpi sem varð að lögum 61/2007 að 

engin krafa sé gerð um það að þolandi veiti virka mótspyrnu.
115

 Á árum áður var lögð mikil 

áhersla á það við sönnun sakamáls hvort þolandi veitti virka mótspyrnu og hvort ummerki 

væru á vettvangi sem bentu til þess að átök hefðu átt sér stað. Þá var til að mynda litið til þess 

hvort föt hefðu rifnað og má sjá af dómaframkvæmd allt fram undir byrjun árs 1990 að slíkt 
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var tíundað þegar metið var hvort nauðgun hefði átt sér stað. Í dómi Hrd. 1. apríl 1992 í máli 

nr. 118/1992, sem sneri við ákvörðun héraðsdóms um sakfellingu, segir meðal annars:  

 

Samkvæmt framansögðu voru aðstæður á vettvangi, ásigkomulag og fatnaður kæranda með þeim 

hætti, að ekki veitir sérstaka vísbendingu um, að nauðung hafi verið beitt. Er varhugavert að telja 

sannað, að ákærði hafi gerst sekur um þann verknað er í ákæru greinir [. . . ] 

 

Þetta er athyglisverð niðurstaða í ljósi þess að í Skýrslu nauðgunarmálanefndarinnar, sem var 

birt 1989, kom fram að í rannsókn sem fór fram á þeirra vegum, þar sem rannsökuð voru 126 

brot gegn kynfrelsi kvenna sem skráð höfðu verið hjá rannsóknarlögreglu ríkisins á tímabilinu 

1. júlí 1977 til 31. desember 1983, hafði tæplega helmingur kvennanna, eða 48%, enga 

líkamlega mótspyrnu veitt við verknaðinn. Í 26% tilfella var mótspyrnan aðallega fólgin í að 

verja sig og mótmæla verknaðinum. Þá var einnig frá því greint að rúmur helmingur 

kvennanna hlaut litla sem enga áverka og hjá um þriðjungi þeirra var um minniháttar sýnilega 

áverka að ræða sem fólust þá einna helst í marblettum, rispum og þrota á húð. Einungis í 10% 

tilvika voru umtalsverðir líkamlegir áverkar sjáanlegir á brotaþola.
116

 Má ætla að þessi dómur 

sé einn af þeim síðustu þar sem niðurstaðan er byggð meðal annars á því hvort brotaþoli hafi 

veitt virka mótspyrnu.  

2.2. Hótun samkvæmt 1. mgr. 194. gr. hgl.  

Gildandi hótunarskilyrði er mun víðtækara en það var áður og getur efni hótunar verið margs 

konar. Í greinargerð með frumvarpi sem varð að lögum nr. 61/2007 er tekið fram að bæði sé 

hægt að hóta löglegu athæfi, til dæmis með hótun um að kæra þolanda fyrir þjófnað sem 

gerandi getur sannað að þolandi hafi framkvæmt, eða einhverju sem sé ólöglegt, til dæmis 

með því að hóta ofbeldi, eignaspjöllum eða ærumeiðingum. Hver sem hótunin er, er það 

skilyrði að orsakasamband sé á milli hótunarinnar og kynmakanna á þann hátt að geranda 

tekst að hafa kynmök við brotaþola vegna hótunarinnar.
117

 Til að átta sig betur á þessu er rétt 

að skoða muninn á hótun um ofbeldi, sem áður féll undir 194. gr. og hótun um annað en 

ofbeldi, sbr. áður 195. gr.  

                                                 
116

 Hildigunnur Ólafsdóttir. „Nauðgunarmál – um afbrotið nauðgun, kærða, konur og málsmeðferð.“ Skýrsla 
nauðgunarmálanefndar (Dómsmálaráðuneytið 1989) 137 og 149-151. 
117

 Alþt. 2006-2007, A-deild, þskj. 20 – 20. mál, athugasemdir um 2. gr. 



32 
 

2.2.1. Hótun um ofbeldi 

Fyrir lagabreytinguna árið 1992 varð hótunin samkvæmt 194. gr. að vekja konunni ótta um líf, 

heilbrigði eða velferð hennar sjálfrar eða náinna vandamanna hennar. Með lögum nr. 40/1992 

var ákvæðið rýmkað og náði það yfir allar ofbeldishótanir. Þá var afnumið skilyrði eldra 

ákvæðisins varðandi ótta um líf, heilbrigði eða velferð, þar sem talið var að hótanir sem fælu í 

sér ofbeldi væru það alvarlegar að óþarfi væri að slíkt skilyrði kæmi fram.
118

 

Í dag hafa fræðimenn túlkað ákvæði 194. gr. á þann hátt að ofbeldinu sem hótað sé verði 

að vera beitt þegar í stað en ekki síðar. Þá er talið að hótanir geti birst með orðum jafnt sem 

hegðun og hefur verið litið svo á að hótun geti jafnvel átt sér stað með þögninni einni. Þá 

nægir hótun um minniháttar ofbeldi til að brot falli undir ákvæðið.
119

 Af danskri 

dómaframkvæmd
120

 má sjá að litlar kröfur eru gerðar til hótunar um ofbeldi ef að aðstæður 

eru þannig að þær benda til þess að þolandi hafi verið í neyð.
121

 Á Íslandi hafa fallið 

allnokkrir dómar þar sem beitt hefur verið hótunum um ofbeldi til að ná fram kynmökum 

gegn vilja brotaþola. Má þar á meðal nefna dóm Hrd. 12. maí 2010 í máli nr. 502/2009 en 

þar segir:   

 

Fallist verður á það með héraðsdómi að hafið sé yfir allan skynsamlegan vafa að sú ógn, sem A 

stóð af ákærða og líkamlegt ofbeldi hans, hafi legið því til grundvallar að hún hafi tekið þátt í 

þeim kynlífsathöfnum með öðrum körlum, sem greinir í ákæru. Verður því staðfest niðurstaða 

héraðsdóms að sannað sé að ákærði hafi neytt A með hótunum um líkamleg ofbeldi til þeirra 

athafna. 

2.2.2 Hótun um annað en ofbeldi 

Fyrir lagabreytinguna 1992 var verknaðarlýsing ólögmætar kynferðisnauðungar, sem þá var 

að finna í 196. gr. hgl., þannig að kona var þvinguð til holdlegs samræðis með því að hóta 

henni ofbeldi, frelsissviptingu, sakburði um refsiverða eða vansæmandi háttsemi hennar eða 
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öðru verulegu óhagræði. Þá var gerð sú krafa að hótunin beindist að konunni sjálfri. Eftir 

1992 töldu fræðimenn hins vegar að samkvæmt orðalagi ákvæðisins gæti nauðungin bitnað á 

öðrum en konunni en þó er sett það skilyrði að þvingunaráhrifin væru þau sömu gagnvart 

öðrum og ef þau beindust að þolanda kynferðismakanna sjálfum.
122

 Ekki var litið jafn 

alvarlegum augum á hótanir samkvæmt 195. gr. eins og hótanir sem féllu undir 194. gr.
123

 Í 

greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 40/1992 sagði að hafa mætti til 

hliðsjónar hið almenna ákvæði hegningarlaganna um ólögmæta nauðung sem var að finna í 

225. gr. laganna, þegar metið væri hvort um aðra ólögmæta kynferðisnauðung væri að ræða 

samkvæmt 195. gr. Ákvæði 225. gr. væri þó engan veginn tæmandi. Í greinargerð með 

frumvarpi því sem varð að lögum nr. 61/2007 kom fram að frá árinu 1977 og fram að gerð 

frumvarpsins hafi einungis verið sakfellt í fjórum málum í Hæstarétti fyrir brot gegn 195. gr. 

hgl, sbr. Hrd. 31. október 1984 í máli nr. 43/198, Hrd. 11. apríl 1995 í máli nr. 22/1995, 

Hrd. 10. október 1996 í máli nr. 158/1996 og Hrd. 15. janúar 2004 í máli nr. 372/2003. 

Dómarnir áttu það sameiginlegt að ákærði beitti einhvers konar yfirburðum til að ná fram vilja 

sínum með því að þvinga þolanda til kynmaka. Um var að ræða yfirburði geðsjúks, ölvaðs 

ungs manns undir lyfjaáhrifum gagnvart gamalli konu og yfirburði miðaldra karlmanns 

gagnvart 16 ára stúlku. Þá var einnig um að ræða tilvik þar sem gerendur voru fleiri saman og 

aðstæður þar sem að þolandi var einn með geranda fjarri öðru fólki.
124

  

Í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 61/2007 var  þessi skipting á 

milli hótunar sem fæli í sér ofbeldi og annarra hótana gagnrýnd harðlega. Fram kom að ekki 

væri réttlætanlegt að slík brot féllu undir ólík refsiákvæði með mismunandi refsimörkum. 

Ekki væri sjáanlegur munur á þeim brotum sem 195. gr. tæki til og hinum þar sem beitt væri 

lágmarksofbeldi við nauðgun skv. 194. gr.
125

 Þá var bent á það að ýmis rök bentu til þess að í 

þeim tilfellum þar sem dæmt hefði verið fyrir brot gegn 195. gr. hefði brotið vel getað fallið 

undir 194. gr. Ekki sé gerð krafa skv. 194. gr. um  að ofbeldinu sé beitt heldur eingöngu að 

því sé hótað. Þá kom enn fremur fram að hótanir um annað en ofbeldi væru fremur 

óraunhæfar og að það yrði að teljast ólíklegt að hægt væri að þvinga konu til kynmaka með 

hótunum um eignaspjöll og ærumeiðingar. Ef slíkt ætti sér þó stað væri ekki að sjá nein rök 

fyrir því að kynmök fengin með slíkri þvingun væru vægara brot en kynmök fengin með 

hótun um ofbeldi, allavega væri ekki slíkur munur þar á að það réttlætti það að slík brot 
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teldust ekki til nauðgunar.
126

 Markmiðið væri það sama hvorri aðferðinni sem beitt væri að 

þvinga manneskjuna til kynmaka.
127

 Í þessu ljósi var ákvæðunum breytt. 

Frá gildistöku laga nr. 61/2007 hefur þrisvar verið sakfellt fyrir nauðgun þar sem beitt 

var bæði ofbeldi og annarri ólögmætri nauðung, sbr. Hrd. 4. nóvember 2010 í máli nr. 

323/2010, Hrd. 10. júní 2010 í  máli nr. 421/2009 og Hrd. 12. maí 2010 nr. í máli nr. 

502/2009. Í öllum dómunum var ákært og sakfellt fyrir báðar verknaðaraðferðirnar, ofbeldi og 

ólögmæta kynferðisnauðung. Engan dóm er að finna í dómasafni Hæstaréttar þar sem 

eingöngu er ákært fyrir ólögmæta nauðung. Dómarnir verða nú reifaðir: 

Í Hrd. 4. nóvember 2010 í máli nr. 323/2010 var X sakfelldur fyrir kynferðisbrot með því að 

hafa, með ólögmætri nauðung og ofbeldi, þröngvað fyrrverandi eiginkonu sinni B til  samræðis í 

bifreið í kjölfar ökuferðar sem þau höfðu farið í. Þá hefði hann farið með hana nauðuga á afvikinn 

stað og notfært sér yfirburðastöðu sína gagnvart henni vegna aflsmunar og það að hún var ein með 

honum í bifreiðinni fjarri öðrum.  

Í Hrd. 10. júní 2010 í máli nr. 421/2009 var X sakfelldur fyrir kynferðisbrot gegn A, sem þá var 

14 ára gömul, með því að hafa í bifreið sem hann hafði lagt við verksmiðjuhúsnæði, sett fingur í 

leggöng hennar, látið hana nudda lim sinn og haft við hana samræði. Fyrir héraðsdómi, sem 

staðfestur var af Hæstarétti,  var talið sannað að X hefði beitt A ofbeldi og annars konar ólögmætri 

nauðung til að ná fram kynferðismökunum. Þar sagði: „Samkvæmt því sem að framan hefur verið 

rakið hefur ákærði, sem þá var 32 ára, verið fundinn sekur um að hafa haft þau kynferðismök við 

brotaþola sem hann er ákærður fyrir, en hún var þá 14 ára. Það er niðurstaða dómsins að ákærði 

hafi haft yfirburðastöðu gagnvart brotaþola, bæði vegna aldurs og aflsmunar. Að þessu virtu og 

að öðru leyti með vísan til þess sem að framan var rakið um mat dómsins á framburði brotaþola, 

telur dómurinn sannað að ákærði hafi beitt brotaþola ólögmætri nauðung við kynferðismökin.“  

Hrd. 12. maí 2010 nr. í máli nr. 502/2009 sem reifaður er nánar í kaflanum hér að framan um 

önnur kynferðismök, var  X sakfelldur fyrir ítrekuð kynferðisbrot með því að hafa neytt A með 

hótunum um ofbeldi eða annars konar ólögmætri nauðung til samræðis og annarra kynferðismaka 

með öðrum körlum. 

 

3. Ákvæði 2. mgr. 194. gr. hgl. 

Með lögum nr. 61/2007 voru misneytingarbrot, sem féllu áður undir 196. gr. í fyrsta sinn 

skilgreind sem nauðgun og felld undir 2. mgr. 194. gr. hgl. Fyrir lagabreytingarnar vörðuðu 

slík brot fangelsi frá 30 dögum til 6 ára en varða nú sömu refsingu og nauðgun með ofbeldi 
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eða hótunum, þ.e. fangelsi frá 1 ári allt að 16 árum. Sú leið sem farin var hér á landi, að rýmka 

nauðgunarhugtakið, var sú sama og hafði verið farin í Noregi árið 2000. Með norsku 

breytingarlögunum nr. 76/2000 var það talið nauðgun að hafa kynmök við meðvitundarlaust 

og annað bjargarlaust fólk.
128

 Í b. lið 192. gr. norsku hegningarlaganna. nr. 10/1902, sbr. lög 

nr. 76/2000 segir nú: 

B. liður 192. gr.  

Den som . . . b) har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av 

stand til å motsette seg handlingen ... straffes for voldtekt med fengsel inntil 10 år.  

 

Þá skal einnig, samkvæmt ákvæðinu, líta til þess við ákvörðun refsingar hvort einstaklingur sá 

er brotið var gegn sé yngri en 14 ára. Þá er lágmarks refsing ef samræði hefur átt sér stað  

þriggja ára fangelsi.  

Verndarhagsmunir 2. mgr. 194. gr. eru þeir sömu og voru í 196. gr., það er að segja 

kynfrelsi fólks, en brotið felst í ákveðinni misnotkun á aðstöðu fólks, sem hefur ekki sömu 

möguleika og fullorðið fólk hefur almennt til að verjast árásum.
129

 Í ákvæðinu er ekki gerð 

krafa um það hversu gróf misnotkunin þarf að vera til að falla undir ákvæðið. Það er því í 

höndum dómstóla að meta hverju sinni. Við slíka ákvörðun er byggt á heildarmati á aðstæðum 

beggja aðila. Þá geta komið upp aðstæður þar sem aðili, sem haldinn er geðsjúkdómi eða 

annarri andlegri fötlun, hefur samþykkt kynmökin af fúsum og frjálsum vilja. Í slíkum 

tilvikum getur reynst torvelt fyrir dómstóla að meta hvort kynmökin hafi þrátt fyrir samþykkið 

falið í sér misnotkun á ástandi aðila. Algengara er hins vegar að slíkt sé ljóst þegar metnar 

hafa verið heildaraðstæður beggja aðila.
130

 

3.1. Geðsjúkdómar og önnur andleg fötlun 

Samkvæmt ákvæði 195. gr. fyrir lagabreytinguna árið 1992 var kveðið á um að það væri 

refsivert að hafa samræði við kvenmann sem var geðveik eða fáviti. Með lögum nr. 40/1992 

var orðalaginu hins vegar breytt og í 196. gr. var talað um að þolandinn væri geðveikur eða 

haldinn öðrum andlegum annmörkum. Orðalag, „öðrum andlegum annmörkum“ var 

víðtækara og almennara en eldra ákvæðið. Með lögum nr. 61/2007 var orðalaginu enn á ný 

breytt og er nú samkvæmt 2. mgr. 194. gr. hgl. talað um að notfæra sér geðsjúkdóm eða aðra 

andlega fötlun manns. Í greinargerð með frumvarpi sem varð að lögum nr. 61/2007 kemur 

fram að breytingar þær sem lögin fólu í sér séu ekki líklegar til að hafa mikil áhrif á beitingu 
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hins nýja ákvæðis heldur hafi tilgangur breytinganna fyrst og fremst verið að gera ákvæðið 

nútímalegra. Hugtakið geðsjúkdómur sé í lögunum notað með sömu merkingu og hugtakið 

geðveiki í eldri lögum. Hugtakið sé háð skýringum geðlæknisfræðinnar á hverjum tíma og 

gæti því í dag verið rýmra en áður hefði tíðkast. Hugtakið andleg fötlun sé hins vegar þrengra 

hugtak en hugtakið andlegir annmarkar en þar undir geta fallið meðal annars þroskaheftir 

einstaklingar. Þá geta einnig heyrt þar undir ýmsar sálrænar truflanir en þær verða að vera á 

því stigi að þær teljist vera fötlun. Ef það skilyrði er ekki uppfyllt gæti ástandið þó verið þess 

háttar að það falli undir 2. ml. 2. mgr. 194. gr. hgl. þar sem fram kemur að ástand brotaþola sé 

þess eðlis að hann geti ekki spornað við verknaðinum eða skilið þýðingu hans.
131

  

Í tveimur nýlegum dómum Hrd. 7. apríl 2011 í  máli nr. 570/2010 og Hrd. 19. maí 

2011 í máli nr. 571/2010 voru annars vegar faðir A og hins vegar föðurbróðir A ákærðir fyrir 

kynferðislega háttsemi gagnvart A, með því að hafa notfært sér að það að A gat ekki spornað 

við verknaðinum sökum andlegra annmarka. Þá var föðurbróðir A einnig ákærður fyrir að 

hafa haft frammi kynferðislega háttsemi gagnvart B, bróðursyni sínum og um leið notfært sér 

það að B gat ekki spornað við verknaðinum sökum andlegra annmarka. Í þessum dómum má 

greina hversu viðkvæm og erfið viðfangs þessi mál geta orðið. Í síðari dómnum má finna 

lýsingu A á háttsemi föður síns en þar segir: 

Staðhæfði hún að ákærði hefði haft samfarir við sig, þ.e. „farið uppá hana“ og bar að hann hefði 

gert mest af öllum:  „Já og mest F og pabbi og þeir, aðallega þeir þrír, það er engir annar sko, 

það eru bara þeir í fjölskyldunni.“  Nánar lýsti hún athæfi ákærða þannig:  „Hann fór til dæmis 

upp á mig ... ég var sextán ára ... ég var að fara að sofa um nóttina eða kvöldið, þá náttúrulega 

notaði hann tækifærið út af því að ég bað um að fá að sofa hjá honum, bara út af því þú veist að ég 

var eitthvað þú veist, ekki þú veist að líða vel, þá gerðist þetta.“ Þá sagði og nánar: „Þá kvað hún 

ákærða hafa haft samfarir við sig í fimm eða sex skipti, en að auki hefði hann sleikt og nuddað 

brjóst hennar og sleikt ,,budduna.“  Bar hún að síðastnefnda athæfið hefði ákærði gert í þrjú 

skipti.  Þá kvað hún ákærða í eitt skipti hafa sett typpið í munn hennar og sagði að það hefði verið 

ógeðslegt.  Hún kvaðst hafa fundið til í klofinu þegar ákærði fór upp á hana og staðhæfði að í eitt 

skipti hefði blætt úr henni.  [. . .] Hún kvað ákærða, líkt og föðurafa hennar og föðurbróður, hafa 

sagt að háttsemin væri eðlileg og bar að þeir hefðu jafnframt haft á orði:  „Margir gera svona“. 

 

 Faðir A var sýknaður af framangreindum ásökunum á þeim forsendum með þeim rökum að 

gegn neitun hans hefði ákæruvaldinu ekki tekist að færa fram nægjanlega sönnun um sök hans 

sem ekki verði vefengd með skynsamlegum rökum. Í fyrra málinu var ákærði sakfelldur brot 

sín gagnvart A og bróður hennar B. Þótti sannað að X hefði haft samræði og munnmök við A, 
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látið B vera viðstaddan á meðan brotunum stóð og í kjölfar þeirra þvingað A og B til að hafa 

samræði og munnmök.  

3.2. Að geta ekki spornað við verknaði eða skilið þýðingu hans 

Í seinni ml. 2. mgr. 194. gr. hgl. er það refsivert að hafa samræði við aðila sem þannig er ástatt 

um að hann getur ekki spornað við verknaðinum eða skilið þýðingu hans. Samkvæmt 

greinargerð með frumvarpi sem varð að lögum nr. 61/2007 fellur hér undir ýmis konar 

„vanmáttarástand sem getur átt við ýmiss konar skammvinnar truflanir“
132

 sem brotaþoli getur 

hafa verið í. Sem dæmi um þetta er rænuleysi vegna áfengisneyslu eða fíkniefnaneyslu, svefn, 

dáleiðsluástand, yfirlið eða annað meðvitundarleysi, t.d. af völdum deyfilyfja. Þá er jafnframt 

tekið fram í frumvarpinu að ástand brotaþola þurfi ekki að vera komið til vegna geranda, það 

er að segja, gerandi þarf ekki sjálfur komið brotaþola í þetta ástand, heldur notfærir hann sér 

það ástand sem brotaþoli er í.
133

 Ef gerandi hefur sjálfur komið brotaþola í ástandið, til dæmis 

með að gefa honum róandi/svæfandi töflur svo dæmi sé nefnt, fellur slíkt undir 2. ml. 1. mgr. 

194. gr. 

Dómum þar sem reynir á þetta ákvæði fer fjölgandi. Fjölmargir dómar hafa fallið síðan 

lög 61/2007 tóku gildi þar sem ákærði er talinn hafa notfært sér það ástand að brotaþoli gat 

ekki spornað við verknaðinum eða skilið þýðingu hans. Í Hrd. 16. júní 2011 í máli nr. 

602/2010 þótti sannað að ákærði hefði notfært sér það að A gat ekki spornað við 

kynferðismökum sökum svefndrunga og ölvunar. Sömu sögu var að segja í Hrd. 12 maí 2011 

í máli nr. 543/2010 og Hrd. 21. apríl 2010 í máli nr. 660/2009. Í Hrd. 6. desember 2008 í 

máli nr. 265/2008 var ákærði hins vegar sýknaður af ákæru um að hafa notfært sér ástand A. 

Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu meirihluta héraðsdóms um sýknu með vísan til forsendna 

hans. Í meirihluta héraðsdóms var talið að af framburði vitna, niðurstöðu alkóhólrannsóknar, 

svo og af framburði Y sjálfrar, yrði að telja að ölvunarástand Y og svefndrungi gæti ekki skýrt 

það hvers vegna hún spornaði ekki við athöfnum X og kallaði á hjálp. Samkvæmt gögnum 

málsins hefði X því mátt ætla að Y hefði verið meðvituð um atlot hans og ekki verið þeim 

mótfallin. Með vísan til 45. gr. laga nr. 19/1991 þótti ákæruvaldið ekki hafa fært fullnægjandi 

sönnur fyrir því að X hefði af ásetningi framið þau brot sem honum var gefið að sök.  

Í Hrd. 20. maí 2010 í máli nr. 620/2009 reyndi hins vegar á það hvort að sá 

verknaður að X fór inn í  myrkvað herbergi þar sem A var sofandi og hafði samfarir við hana, 
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en A taldi að um annan mann væri að ræða þar sem hún hafði nýlega haft samfarir við þann 

mann og hann skotist frá, gæti fallið undir 2. mgr. 194. gr. Í héraðsdóminum segir:  

Eins og fyrr var rakið voru engar efnisbreytingar gerðar á misneytingarákvæðinu sem flutt var úr 

196. gr. yfir í 2. mgr. 194. gr. Með hliðsjón af því, sem og öðru því sem hér hefur verið rakið um 

framangreindar lagabreytingar, og í því sambandi sérstaklega afnám ákvæðis 1. mgr. 199. gr. sem 

náði til slíkrar háttsemi sem hér um ræðir, verður ekki séð að sú háttsemi ákærða sem lýst er í 

ákæru, og sannað er að hann hafi viðhaft gagnvart kæranda, falli undir brotalýsingu 2. mgr. 194. 

gr. almennra hegningarlaga. Verður háttsemin því ekki talin varða við það refsiákvæði. Hins 

vegar verður háttsemi ákærða talin brot gegn blygðunarsemi stúlkunnar og felld undir ákvæði 

209. gr. almennra hegningarlaga eins og varakrafa ákæruvalds hljóðar upp á.  

Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms um sakfellingu ákærða og heimfærslu brots hans 

til refsiákvæðis. Hann lengdi hins vegar refsingu X úr 6 mánuðum fangelsi í tvö ár. 

 

4.Réttarstaðan í Noregi, Svíþjóð og Danmörku 
 

Yfirlitið hér á eftir sýnir samanburð, á ákvæðum norsku, sænsku og dönsku hegningarlaganna 

um nauðgun, við íslenskan rétt. 

 

Tafla 1. Samanburður á refsihámarki hegningarlaganna á Íslandi, Noregi, Danmörku 

og Svíðþjóð fyrir nauðgun og gróft nauðgunarbrot, auk kynferðislegs lágmarksaldurs. 

 

 Ísland Noregur Danmörk Svíþjóð 

Nauðgun 1-16 ár 3-10 ár Allt að 8 ár 2-6 ár 

Gróft 

nauðgunarbrot 

16 ár 21 ár 12 ár 4-10 ár 

Kynferðislegur 

lágmarksaldur 

15 ár 16 ár 15 ár 15 ár 

 

Yfirlit þetta segir þó ekkert um það hversu þungar refsingar eru í löndunum fjórum er í raun, 

en segir þó til um það hverjar séu  lágmarks og hámarks refsingar í löndunum fjórum. Inntak 

ákvæðanna mótast nánar af lagaframkvæmd í heild, einkum dómaframkvæmd. Til að mynda 

má sjá að í Noregi er refsiramminn fyrir nauðgun 3-10 ár samanborið vð 1-16 ár hér á land. 

Þrátt fyrir að lögin kveði á um þyngri refsimörk á Íslandi þýðir það ekki að refsingar í Noregi 

séu vægari en hér. Þvert á móti hafa dómar verið að þyngjast í Noregi síðustu árin og 

lágmarksrefsing fyrir nauðgun, þar sem samræði eða önnur kynferðismök eiga sér stað, er 3 

ár. Hér á landi má hins vegar finna dóma, sbr. t.d. Hrd. 16. júní 2011 í máli nr. 602/2010 þar 
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sem sakfellt var fyrir nauðgun (samræði og önnur kynferðismök) og hæfileg refsing var talin 

fangelsi í 2 ár og 6 mánuði.  
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V.  

Nauðgun af gáleysi 
 

Saknæmisskilyrðin eru tvö í íslenskum rétti, ásetningur og gáleysi, sbr. 18. og 19. gr. hgl. 

Samkvæmt 18. gr. er ásetningur meginskilyrði laganna um saknæmi. 18. gr. er almennt 

ákvæði og á því bæði við um þau ákvæði hegningarlaganna sem tilgreina ásetning sem og þau 

sem koma ekki inn á saknæmisskilyrði. Í þeim ákvæðum þar sem ekki er vikið að 

saknæmisskilyrðum þarf ásetningur til brots að vera fyrir hendi. Gáleysi dugir ekki.
134

 Í 18. 

gr. hgl. segir að verknaður sem refsing sé lögð við í hegningarlögum sé ekki saknæmur nema 

hann sé unninn af ásetningi eða gáleysi. Þá segir jafnframt að fyrir gáleysisbrot skuli aðeins 

refsa ef sérstök heimild sé til þess í lögum. Það þarf því að vera tekið sérstaklega fram í 

ákvæðum hgl. ef refsa á fyrir í gáleysisbrot. 

1. Saknæmisskilyrði 194. gr. hgl.  
 

Í 194. gr. hgl. er ekki vikið sérstaklega að saknæmisskilyrðum. Samkvæmt framangreindu er 

nauðgun ekki refsiverð samkvæmt íslenskum lögum nema hún sé framin af ásetningi.
135

 Öll 

stig ásetnings eiga við hvort sem um er að ræða beinan ásetning, líkindaásetning eða lægsta 

stig ásetnings (dolus eventualis).
136 

Nauðgunarákvæði 194. gr. er tjónsbrot, en það eru þau 

brot sem teljast fullframin á því tímamarki þegar verknaður hefur haft í för með sér ákveðna 

afleiðingu eða þegar markmiðið sem stefnt var að með verknaðinum telst fullnað. Sem dæmi 

um þetta má nefna að ekki er nægilegt til refsingar að hóta því að ætla að nauðga konu, heldur 

þarf hótunin að hafa borið árangur til að brot teljist fullframið samkvæmt 194. gr. Þá gildir sú 

grundvallarregla um saknæmisskilyrði tjónsbrota að ásetningur, og gáleysi þegar það á við, 

verður að ná til allra efnisþátta verknaðar.
137

 Með öðrum orðum þá verður ásetningurinn að ná 

til verknaðaraðferðarinnar sem beitt var (ofbeldi, hótun, misneyting), til kynmakanna og til 

þess orsakasambands sem er á milli verknaðaraðferðarinnar og afleiðinga hennar.
138 

Sem 

dæmi má nefna að ef um brot gegn 2. mgr. 194. gr. væri að ræða þyrfti ásetningur hins 
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brotlega því að taka til ástands brotaþola og til þess að notfæra sér það til að eiga kynmök við 

hann.
139

  

Títt er að ákærði neiti þeim sökum sem bornar eru á hann. Þá standa dómstólar frammi 

fyrir því að meta huglæga afstöðu hans til brotsins, hverju hann hafi hlotið að gera sér grein 

fyrir, og getur slíkt oft verið torvelt. Við slíkt mat tvinnast því oft saman sakarmat og 

sönnunarmat. Þá koma jafnan fyrir dómstóla mál þar sem gerandi og brotaþoli eru sammála 

um að kynmök hafi farið fram. Þeir eru hins vegar ósammála um hvort að samþykki þolanda 

hafi verið til staðar. Þegar svo er stendur á veltur niðurstaða dómstóla á mati á trúverðugleika 

aðilanna með hliðsjón af öðrum sönnunargögnum í málinu.
140

  

2. Nauðgun af gáleysi 

Fyrir tæpum þremur áratugum hófst mikil umræða um það á Norðurlöndum hvort að breyta 

ætti saknæmisskilyrði nauðgunarákvæðis hegningarlaganna, þannig að nauðgun af gáleysi 

yrði refsiverð. Helstu sjónarmiðin á bak við þær tillögur voru að auka réttarvernd kvenna í 

tilfellum þar sem ásetningur geranda var dulinn og hann hélt því fram að hann hefði ekki 

skilið að þolandinn væri andvígur kynmökunum. Það var jafnframt skoðun margra að sýknu í 

nauðgunarmáli mætti aðallega rekja til þess að ekki væri sannað að gerandinn hafi skilið að 

þolandinn þyrði ekki að láta andstöðu sína í ljós eða að gerandinn hafi ekki gert sér grein fyrir 

að þolandanum var full alvara með andstöðu sinni. Þá þótti sannað, að í mörgum þeirra mála, 

þar sem helst myndi reyna á gáleysið, þegar brotaþoli sýndi litla sem enga mótspyrnu og/eða 

jafnvel fraus eða lamaðist af ótta við geranda, hefði verið unnt að sanna gáleysi geranda þar 

sem hann hefði haft hugboð eða grun um að þolandinn var ekki samþykkur kynmökunum eða 

að gerandinn hefði átt að gera sér grein fyrir því. 
141

  

Umræðan leiddi til þess að með breytingarlögunum norsku nr. 76/2000 var lögfest í 4. 

mgr. 192. gr. norsku hegningarlaganna nr. 10/1902 ákvæði um að nauðgun af stórkostlegu 

gáleysi yrði refsiverð. Ákvæðið hljómar svo:  

 

4. mgr. 192. gr.  

Den som ved grov uaktsomhet gjør seg skyldig i voldtekt etter første ledd, straffes med fengsel 

inntil 5 år. Foreligger omstendigheter som nevnt i tredje ledd, er straffen fengsel inntil 8 år. 
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Ekkert annað Norðurlandanna hefur kosið að fara sömu leið og Norðmenn. Við samningu 

frumvarps þess sem varð að breytingarlögum nr. 61/2007 var því velt upp hvort að lögleiða 

ætti slíkt ákvæði í íslensku hegningarlögin. Niðurstaðan varð sú að gera það ekki. Sú 

ákvörðun var meðal annars byggð á því að reynsla Norðmanna af ákvæðinu væri sú að það 

hefði ekki haft eins mikil áhrif og vonir stóðu til. Hefði til að mynda verið lagt til í skýrslu 

norsku hegningarlaganefndarinnar frá 2002, NOU 2002:4 að ákvæðið yrði afnumið úr 

norskum lögum.
142

  

Helstu gagnrýnendur þess, að lögleiða nauðgun af gáleysi, hafa bent á það að 

ákæruvaldið þurfi þrátt fyrir slíkt ákvæði að sanna að kynmökin hafi átt sér stað með ofbeldi, 

hótunum eða misneytingu. Ef ákæruvaldinu takist sú sönnun leiði það yfirleitt til þess að það 

geti sýnt fram á það að ákærða hafi verið ljóst eða hlotið að vera ljóst að langlíklegast væri að 

kynmökin færu fram án þess að vilji þolanda væri til staðar. Ásetningur til brotsins væri því til 

staðar. Ýmis önnur rök, þá sérstaklega þau sem lúta að sönnunarvanda, hafa verið færð fram 

gegn ákvæði um nauðgun af gáleysi. Þá hefur einnig verið bent á það að ákvæði um nauðgun 

af gáleysi hafi í raun andstæðar afleiðingar fyrir réttarvernd kvenna og veiki hana þar sem að 

slíkt ákvæði setji sönnun um hegðun þeirra í öndvegi.
143

 

3. Reynsla Norðmanna af ákvæðinu 

Þann 11. ágúst 2000 tóku í gildi í Noregi lög nr. 76/2000 um breytingar á hegningarlögunum. 

Með þeim lögum varð nauðgun af stórkostlegu gáleysi fyrst refsiverð í Noregi. Upphaf þeirra 

breytinga má rekja til þess að árið 1996 var sett á laggirnar nefnd sem hafði það hlutverk að 

endurskoða kynferðisbrotakafla hegningarlaganna. Nefndin var sérstaklega beðin um að 

skoða hvort að lögleiða ætti ákvæði um refsingu fyrir nauðgun af gáleysi. Nefndin skilaði 

niðurstöðum sínum í skýrslu, NOU 1997:23 Seksuallovbrudd. Nefndin var ekki einróma en 

meirihlutinn taldi að ekki væri tilefni til að taka upp slíkt ákvæði. Nefndin byggði niðurstöðu 

sína meðal annars á því að hún hefði ekki fundið raunhæf dæmi í athugun sinni þar sem  hægt 

var að líta svo á að gerandinn hefði eingöngu sýnt af sér gáleysi við brotið en ekki brotið af 

sér af ásettu ráði.
144

 Ráðuneytið, sem fékk málið síðar til meðferðar, var ekki sammála 
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niðurstöðu nefndarinnar og í greinargerð (Ot.prp.28(1999-2000)) lagði það til að nauðgun af 

gáleysi yrði refsiverð. Ráðuneytið svaraði gagnrýni nefndarinnar á eftirfarandi hátt:
145

   

Det er vanskelig å si sikkert hvor mange grovt uaktsomme voldtekter man må regna med. Etter 

departmentets syn er enhver grov uaktsom voldtekt en voldtekt for mye, og en straffebestemmelse 

vil fylle et behov  selv om antallet nye domfellelser i forhold til i dag måtte bli lite  

Ráðneytið hafnaði þeim rökum að lögfesting slíks ákvæðis hefði í för með sér 

„nedsubsumering“ þ.e.a.s. að mál þar sem sakfellt hefði verið fyrir nauðgun af ásetningin yrðu 

dæmd nauðgun af gáleysi þar sem að auðveldara væri að færa sönnur fyrir því að slíkt brot 

hefði átt sér stað. Ráðuneytið taldi að ekki væri sýnt fram á að mikil hætta væri á því að slíkt 

ætti eftir að eiga sér stað. Enn fremur taldi ráðuneytið í rökstuðningi fyrir ákvörðun sinni að 

lögleiðing slíks ákvæðis mynda styrkja réttarvernd brotaþola. Þá lægi það í augum uppi að 

refsa ætti fyrir nauðgun af gáleysi. Konur sem yrðu fyrir svo miskunnarlausri háttsemi sem 

nauðgun af gáleysi væri ættu rétt á þeim stuðningi og þeirri vernd sem hegningarlögin veita. 

Þá væri lögleiðing slíks ákvæðis skilaboð um það að samfélagið sætti sig ekki við þess háttar 

verknað.
146

  

Eins og fram kom í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 61/2007  

lagði norska hegningarlaganefndin til í skýrslu sinni frá 2002, NOU 2002:4, að ákvæðið yrði 

afnumið úr norskum hegningarlögunum.
147

 Því var þó ekki fylgt eftir. Þá kom jafnframt fram í 

greinargerðinni að reynsla Norðmanna af ákvæðinu hafi ekki verið góð. Þrátt fyrir það er 

ákvæðið enn að finna í lögunum, tæpum 13 árum eftir lögfestingu þess. Jafnframt verður 

ákvæðið enn að finna í 294. gr. hegningarlaga Norðmanna frá 2005, en lögin hafa ekki öll 

tekið gildi.
148

 Við endurskoðun laganna var tekið til athugunar hvort að ákvæðið um nauðgun 

ætti að standa áfram. Í röksemdum fyrir niðurstöðu sinni sagði ráðuneytið að reynslan hafi 

sýnt að ákvæðið geti haft þýðingu í reynd. Ef ákvæðið um nauðgun af gáleysi yrði afnumið 

hefði það þau áhrif að alvarleg brot gegn friðhelginni væru útilokuð frá refsiábyrgð. Þrátt fyrir 

að það liti út fyrir að það reyndi ekki mikið á ákvæðið þá segi það ekkert um mikilvægi 
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þess.
149

 Þess í stað hélt ráðuneytið því fram að refsingar fyrir nauðgun af gáleysi væru of 

vægar og vísaði í dóm Hæstaréttar Noregs Rt. 2004 bls. 1553 því til stuðnings. Í því máli 

hefði Hæstiréttur lýst yfir að refsingar fyrir nauðgun af gáleysi ættu að vera mun vægari en 

þegar um væri að ræða nauðgun af ásettu ráði. Að mati ráðuneytisins var munurinn á refsingu 

fyrir þessi tvö brot of mikill og lýsti því yfir að refsing fyrir nauðgun af gáleysi ætti að vera 

nálægt vægustu refsingu fyrir nauðgun af ásetningi.
150

 Áhugavert verður að sjá hver þróunin 

verður þegar  lögin taka gildi og hvort að refsingar fyrir nauðgun af gáleysi muni þyngjast.   

Ragnhild Hennum, lagaprófessor við Háskólann í Osló, fjallar um nauðgun af gáleysi í 

grein sinni „Virker bestemmelsen om grovt uaktsom voldtekt?“ Hennum kemst að þeirri 

niðurstöðu að rétt sé að kveða á um að nauðgun af gáleysi sé refsiverð með svipuðum rökum 

og ráðuneytið gerir, þ.e. að konur sem verði fyrir nauðgun af gáleysi hafi rétt á þeim stuðningi 

og þeirri vernd sem hegningarlögin gefa þeim. Með því að lögleiða ákvæði um refsingu fyrir 

nauðgun af gáleysi séu einnig send mikilvæg skilaboð til samfélagsins um að slík hegðun 

verði ekki liðin.
151

 Aina Mee Ertzeid bendir í grein sinni „Straffelovens 192 om voldtekt – et 

supplement til pensum i spesiell strafferett“ sem birtist í Jussens Venner árið 2006 á að 

munurinn á 1. og 4. mgr. 192. gr. sé ekki alvarleiki brotanna heldur „gjerningsmannens grad 

av skyld“.
152

 Hennum tekur í sama streng og bendir á það að þessi munur endurspeglist síðan í 

refsimörkum ákvæðanna þar sem refsing fyrir nauðgun af gáleysi sé fangelsi allt að 5 árum, 

og allt að 8 árum við sérstakar þyngjandi aðstæður. Refsing fyrir nauðgun sé hins vegar 

fangelsi allt að 10 árum og allt að tuttugu og einu ári við ákveðnar þyngjandi aðstæður. Þá sé 

lágmarksrefsing fyrir nauðgun einnig þrjú ár (var tvö ár þegar greinin var skrifuð en er þrjú ár 

í dag) þegar  brotið felur í sér samræði eða önnur kynferðismök.
153

  

Í grein Hennum kemur fram að eingöngu lítill hluti af kærum fyrir nauðgun séu kærur 

þar sem um er að ræða nauðgun af gáleysi. Enn færri mál séu síðan höfðuð með útgáfu ákæru. 

Þegar greinin var skrifuð (2009) hafi þó a.m.k. fjögur mál, þar sem ákært var fyrir nauðgun af 
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gáleysi, farið fyrir Hæstarétt frá því að ákvæðið tók gildi. Þá höfðu um 20 mál farið fyrir lægri 

dómstig Noregs, Lagmannsrett.
154

 Hennum gagnrýndi þau rök sem oft hafa heyrst að þar sem  

svo fá mál séu höfðuð sé ekki nauðsynlegt að hafa slíkt ákvæði. Hún benti á það að í 

frumvarpi með breytingarlögunum árið 2000 hafi ráðuneytið strax sagt að það sæi ekki fram á 

að það yrðu mörg mál þar sem reyndi á nauðgun af gáleysi og sú varð raunin. Staðreyndin sé 

hins vegar sú að það hafi fallið dómar þar sem sakfellt hafi verið fyrir nauðgun af gáleysi. 

Hvort  þeir séu fáir eða margir fari eftir því frá hvaða sjónarhorni sé litið á málið. Þá sagði 

Hennum enn frekar að þeir sem hafa haldið því fram að það væri ekki „praktisk behov“ fyrir 

ákvæði um nauðgun af gáleysi hafi ekki haft rétt fyrir sér. Reynslan sýni annað. Upp komi 

tilfelli þar sem nauðgun af gáleysi sé að ræða.
155

 Hún neitar því ekki að það geti fallið dómar 

þar sem það lítur út fyrir að um „nedsubsumering“ sé að ræða og vísar í dóm Hæstaréttar 

Noregs, RT. 2006 bls. 471
156

. Erfitt sé þó að segja til um það hver niðurstaðan hefði orðið í 

þeim málum þar sem sakfellt hefur verið fyrir nauðgun af gáleysi. Ekki sé hægt að fullyrða 

það að hægt hefði verið að sanna það að ásetningur hafi verið til staðar og hún segir jafnframt: 

157 

 

Etter mitt skjønn er det ikke mulig å finne empirisk holdbart belegg for påstanden om 

nedsubsumering. Det kan hende det skjer, men det er altså helt umulig å påvise/belegge empirisk. 

 

Þá segir Hennum enn frekar að það sé ekki grundvöllur fyrir því að fullyrða að það sé ekki 

þörf á ákvæðinu sem og að það sé ekki heldur grundvöllur fyrir því að fullyrða að slíkt ákvæði 

feli í sér „nedsubsumering“. Eftir standi sú spurning hvort það sé skoðun fólks að refsa eigi 

fyrir nauðgun af gáleysi eða ekki.
158
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hennar. Vinkona B hjálpaði brotaþola inn í rúm og lagði hana fullklædda á það. Hún læsti á eftir sér og fór aftur 
niður í miðbæ. A hafði hins vegar beðið beðið vin sinn um að lána sér smokk, fór út úr bílnum og faldi sig á bak 
við bílskúrinn á meðan vinkonan var inni. Þegar allir voru farnir fór hann inn í húsið í gegnum opinn glugga og 
fann B sofandi í rúminu. Hann klæddi hana úr og hafði samræði við hana. Þegar smokkurinn sprakk, tók hann 
hann af sér og fékk sáðfall yfir kynfæri hennar og maga. Að því búnu klæddi hann sig, fór inn í stofu, fékk sér 
bjór og hringdi í vininn og bað hann að ná í sig. Þegar hann fór tók hann með sér gsm síma sem brotaþoli átti. 
Brotið komst upp þegar  vinkonurnar komu tilbaka.  
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 Ragnhild Helene Hennum. „Virker bestemmelsen om grovt uaktsom voldtekt?“ bls. 58 
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 Sama heimild.  
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VI. 

Refsingar fyrir brot gegn 2. mgr. 194. gr. hgl. í breyttu lagaumhverfi 

1. Inngangur 

Að framan hefur verið farið yfir helstu lagabreytingar á kynferðisbrotakafla 

hegningarlaganna, sbr. lög nr. 61/2007. Ein af þeim breytingum sem varð með nýju lögunum 

var að  áðurgildandi 196. gr. var felld undir nauðgunarákvæði 194. gr. og refsirammi 

ákvæðisins þyngdur. Sá gjörningur verður ekki skilinn á annan hátt en að með honum hafi 

löggjafinn verið að senda þau skilaboð til dómstóla að líta bæri á þær aðstæður sem nauðgun, 

þ.e. þær aðstæður þar sem aðili notfærir sér geðsjúkdóm eða andlega fötlun manns eða annars 

konar ástand sem aðili er í, sem gerir það að verkum að hann getur ekki spornað við verknaði 

eða skilið þýðingu hans, til að hafa við hann samræði eða önnur kynferðismök, jafn 

alvarlegum augum og þegar um nauðgun með líkamlegu ofbeldi eða þvingun er að ræða.  

Hér verða skoðaðar niðurstöður úr dómum Hæstaréttar frá árinu 2007-2012, þar sem 

sakfellt hefur verið fyrir brot gegn 2. mgr. 194. gr. hgl. Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna 

hvort það hafi haft áhrif á niðurstöðu Hæstaréttar við ákvörðun refsingar fyrir brot gegn 

núverandi 2. mgr. 194. gr. að refsiramminn var þyngdur frá því að vera 30 daga til 6 ára 

fangelsi, eins og hann var, til eins árs allt að 16 ára fangelsis eins og hann er í dag. Þá verður 

gerð grein fyrir eldri dómarannsóknum um 196. gr. hgl. og niðurstöður þeirra bornar saman 

við þá þróun sem hefur átt sér stað síðan lög nr. 61/2007 tóku gildi. 

2. Refsingar fyrir brot samkvæmt áðurgildandi 196. gr. hgl.  

Fyrir breytingarnar á kynferðisbrotakaflanum árið 2007 varðaði brot gegn 196. gr. (nú 2. mgr. 

194. gr.) fangelsi frá 30 dögum
159

 allt að 6 árum. Refsing fyrir brot gegn 196. gr. hgl. var í 

framkvæmd dæmd neðarlega í refsimörkunum. Í dómarannsókn Ragnheiðar Bragadóttur 

prófessors, sem birtist í dómabók hennar Kynferðisbrot árið 2009, kom fram að fyrir árið 

2000 hafi refsing fyrir brot gegn 196. gr. hgl. ekki farið yfir 12 mánaða fangelsi, að einu máli 

undanskildu, sbr. Hrd. 19. október 1995 í máli nr. 248/1995.
160

 Í því máli var ákærði 

sakfelldur fyrir tilraun til brots gegn 196. gr. hgl. og dæmdur í þriggja ára fangelsi. Hann var 

einnig sakfelldur fyrir frelsissviptingu, en auk þess var litið til langs sakaferils ákærða, sbr. 

72. gr. hgl. en ákærði hafði áður hlotið 28 dóma fyrir margskonar brot, þar á meðal sex dóma 

fyrir kynferðisbrot gegn börnum eða unglingum. 
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 Hið almenna lágmark 34. gr. hgl.  
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 Ragnheiður Bragadóttir, Kynferðisbrot: dómabók (Codex 2009) 426. 
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Upp úr aldamótunum 2000 fóru refsingar fyrir brot gegn 196. gr. að þyngjast og vakti 

Ragnheiður athygli á því, í fyrrnefndri dómarannsókn, að þessi breyting hafi átt sér stað áður 

en lögunum var breytt árið 2007. Í rannsókn Ragnheiðar voru athugaðir allir 

sakfellingardómar Hæstaréttar á 17 ára tímabili, 31 talsins, frá árinu 1992-2008. Tímabilinu 

var skipt í tvennt, annars vegar í tímabilið 1992-2002 og hins vegar í tímabilið 2003-2008. Þá 

vakti athygli að dómar fyrir brot gegn 196. gr. höfðu ekki bara þyngst heldur hafði þeim 

fjölgað. Á tímabilinu 1992-2002 féllu eingöngu 0-2 dómar á ári en samtals féllu 11 dómar á 

þessum 11 árum, þ.e. að meðaltali einn dómur á ári. Árið 2003 mátti hins vegar sjá verulega 

aukningu en það ár féllu 5 dómar fyrir brot gegn 196. gr. hgl. Á tímabilinu 2003-2008 féllu að 

meðaltali rúmlega 3 dómar á ári eða samtals 20 dómar í heildina. Helstu niðurstöður 

dómarannsóknarinnar varðandi refsilengd dómanna voru þær að refsingar fyrir brot gegn 196. 

gr. höfðu verið að þyngjast smátt og smátt. Í upphafi tímabilsins hafði refsing verið að 

meðaltali 8 mánaða fangelsi en í lok tímabilsins var hún orðin 20 mánaða fangelsi. Ef einstök 

ár voru skoðuð nánar mátti sjá að fyrstu árin var refsingar að meðaltali 6-9 mánuðir. Árið 

2003 hafi hins vegar fallið 5 dómar og meðaltal þeirra var um 14 mánuðir. Árin 2006 og 2007 

hafi 3 dómar fallið hvort árið um sig. Árið 2006 hafi meðalrefsing verið 15 mánaða fangelsi 

en meðalrefsingin verið tveimur mánuðum þyngri eða 17 mánaða fangelsi árið 2007. Árið 

2008 var sakfellt í 7 málum. Í 5 þeirra var refsingin 12-24 mánaða fangelsi. Í hinum tveimur 

var refsingin annars vegar þriggja og hálfs árs fangelsi og hins vegar fjögurra ára fangelsi. 

Meðalrefsingin árið 2008 var 25 mánaða fangelsi, eða rúmlega tvö ár.
 161

 

3. Dómar Hæstaréttar á árunum 2007-2012 þar sem ákært var fyrir 2. mgr. 
194. gr.hgl. 

Á því 6 ára tímabili sem rannsóknin tekur til, árin 2007-2012, féllu í Hæstarétti 23 dómar þar 

sem ákært var fyrir brot gegn 2. mgr. 194. gr. Í tveimur málum var sýknað, einn héraðsdómur 

var ómerktur og í þremur málum heimfærði Hæstiréttur brotin undir önnur ákvæði 

hegningarlaganna en 2. mgr. 194. gr. Alls var sakfellt fyrir brot gegn 2. mgr. 194. gr. í 17 

dómum, eða í rúmlega þremur málum á ári. Það er svipuð þróun og var fyrir lagasetninguna, 

en eins og áður hefur komið fram féllu að meðaltali rúmlega 3 sakfellingardómar á ári á 

tímabilinu 2003-2008. Athyglisvert er hins vegar að ef eingöngu eru skoðuð síðustu fjögur ár, 

2009-2012, má sjá að sakfellingardómum hefur fækkað á ný. Árið 2010 var sakfellt í tveimur 

málum og árið 2011 í þremur málum. Árin 2009 og 2012 var hins vegar eingöngu sakfellt 

fyrir brot gegn 2. mgr. 194. gr. í einu máli hvort árið um sig. Meðaltal síðustu fjögurra ára er 
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því tæplega tveir dómar á ári. Hér verða sakfellingardómarnir 17 skoðaðir nánar og einnig sú 

þróun sem hefur átt sér stað á þessum tíma. 

3.1. Dómarannsóknin 

3.1.1. Lagaskil 

Óhjákvæmilegt er annað en að það líði þó nokkur tími frá því að nauðgun á sér stað og 

þangað til dómur er kveðinn upp í Hæstarétti. Þegar lög nr. 61/2007 tóku gildi skapaðist það 

ástand að fjölmörg dómsmál komu fyrir Hæstarétt er vörðuðu háttsemi sem hafði átt sér stað 

fyrir gildistöku laga nr. 61/2007. Því reis það álitaefni eftir hvaða lögum skyldi dæma. Í 2. gr. 

hgl. kemur fram að hafi refsilöggjöf breyst frá því að verknaður var framinn og til þess að 

dómur gengur skuli dæma eftir nýrri lögunum, bæði um refsinæmi verknaðar og refsingu. 

Ekki má þó dæma refsingu nema heimild hafi verið til þess í lögum þegar verknaðurinn var 

framinn og ekki þyngri refsingu en orðið hefði eftir þeim lögum. Á þetta átti eftir að reyna 

fyrir dómstólum og verður fjallað um það nánar hér á eftir  

3.1.2. Árið 2007 

Áður en lög nr. 61/2007 tóku gildi, 4. apríl 2007, féllu tveir dómar í Hæstarétti sama daginn 

þ.e. 1. febrúar 2007, Hrd. í máli nr. 243/2006 og Hrd. í máli nr. 102/2006 þar sem sakfellt 

var fyrir brot gegn þágildandi 196. gr. hgl. Í fyrra málinu var ákærði dæmdur í 15 mánaða 

fangelsi en í því seinna í 12 mánaða fangelsi. Þegar þessir tveir dómar eru skoðaðir má sjá að 

refsingin í þeim er áþekk því sem kom fram í dómarannsókn Ragnheiðar. Refsing fyrir brot 

gegn 196. gr. var á bilinu 12-18 mánaða fangelsi. Í báðum tilfellum voru brotin framin gegn 

vilja brotaþola og notfærðu ákærðu sér að brotaþolar gátu ekki spornað við kynferðisbrotinu 

sökum ölvunar og svefndrunga. Athyglisvert er þó að í báðum þessum málum hafði dráttur 

orðið á rannsókn málsins og var horft til þess við ákvörðun refsingar. Í hvorugum dómnum 

þótti þó tilefni til að skilorðsbinda refsinguna. Í síðara málinu fann Hæstiréttur að því að 

dráttur hefði orðið á málinu sem ekki hafði verið skýrður. Komst rétturinn að því að slíkur 

dráttur bryti í bága við meginreglu 1. mgr. 133. gr. laga nr. 19/1991 um meðferð opinberra 

mála (nú 171. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála) og væri í andstöðu við 70. gr. 

stjórnarskrárinnar, sbr. 1. mgr. 6. gr. MSE. Hæstiréttur taldi þó að staðfesta bæri ákvörðun 

héraðsdóms um refsingu sem hafði verið ákveðin 12 mánaða fangelsi. Í rökstuðningi 

refsiákvörðunar í héraði segir:  
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Ákærði er fæddur í september 1975. Hefur hann í tvígang gerst sekur um umferðarlagabrot og 

gengist undir sektargreiðslur í febrúar 2004 og mars 2005 af þeim ástæðum. Brot hans nú er 

hegningarauki við fyrri brot og verður litið til þess við ákvörðun refsingar. Ákærði á sér engar 

málsbætur. Með vísan til 1. og 7. tl. 1. mgr. 70. gr. laga nr. 19/1940 er refsing hans ákveðin 

fangelsi í 12 mánuði. 

Í því fyrra er refsiákvörðun dómsins rökstudd á eftirfarandi hátt:  

Refsing ákærða þykir hæfilega ákveðin fangelsi í 15 mánuði. Í niðurstöðu héraðsdóms er því 

réttilega lýst að dráttur hafi orðið á rannsókn málsins sem er aðfinnsluverður. Þegar horft er til 

brots ákærða og dómafordæma verður þessi dráttur á rannsókn málsins og meðferð þess hjá 

ákæruvaldinu þó ekki talinn svo verulegur að hann réttlæti að refsing ákærða verði bundin 

skilorði. 

Fyrsti dómurinn sem féll eftir að lög nr. 61/2007 tóku gildi var Hrd. 31. maí 2007 í 

máli nr. 666/2006. Ekki verður séð að lagabreytingin hafi haft nokkur áhrif á refsiákvörðun 

hans. Nauðgunarbrotið átti sér stað fyrir lagabreytinguna 2007 og var eingöngu komið inn á 

það að lögunum hafi verið breytt þegar fjallað var um heimfærslu til refsiákvæða í dóminum. 

Athyglisvert er að ekkert er fjallað um lagaskil, þ.e. hvaða lögum eigi að dæma eftir og má 

velta því upp hvort slíkt hefði ekki verið eðlilegt í ljósi þeirra miklu breytinga á lögunum sem 

höfðu átt sér stað. Um ákvörðun refsingar segir nánar: 

 Ákærði hefur ekki áður verið sakfelldur fyrir refsiverða háttsemi. Brot hans var alvarlegt og er 

sérstök þörf á að einstaklingar sem brotaþoli lifi í vernduðu umhverfi. Af héraðsdómi verður ráðið 

að dómendur hafa við úrlausn sína miðað við að ákærði væri nálægt meðallagi í færni. Af gögnum 

þeim sem lögð hafa verið fyrir Hæstarétt og að framan eru rakin verður þó ráðið að nokkuð skorti 

þar á og að félagsleg hæfni hans sé slæm. Við ákvörðun refsingar verður engu að síður að taka 

tillit til þess að hann starfaði við að leiðbeina brotaþola og misnotaði það traust sem hún bar til 

hans vegna starfa hans. Þegar alls þessa er gætt er refsing ákærða hæfilega ákveðin í hinum 

áfrýjaða dómi. Vegna alvarleika brots ákærða eru ekki efni til að skilorðsbinda refsinguna. 

3.1.3. Árið 2008  

Á árinu 2008 var níu málum er vörðuðu brot á 2. mgr. 194. gr. áfrýjað til Hæstaréttar. Hvorki 

fyrr né síðar hafa jafn mörg mál fyrir brot gegn 2. mgr. 194. gr. verið til meðferðar í 

Hæstarétti. Sakfellt var í sjö málum. Í einum dómi var ákærði sýknaður og í öðrum var 

héraðsdómur ómerktur. Í öllum sakfellingardómunum, að Hrd. 29. maí 2008 í máli nr. 

185/2008 undanskildum, gerðust atvik málsins sér stað fyrir lagabreytinguna. Í Hrd. 8 maí 

2008 í máli nr. 446/2007 fjallaði hvorki héraðsdómur né meirihluti Hæstaréttar um það í 

rökstuðningi fyrir refsiákvörðun hvaða lögum skyldi dæmt eftir. Hæstiréttur sakfelldi ákærða 
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og var refsing hans ákveðin tveggja ára fangelsi. Tveir dómarar skiluðu sératkvæði þar sem 

þeir voru sammála meirihlutanum um annað en refsingu. Í sératkvæðinu var hins vegar farið 

ítarlega yfir þróun refsinga í kynferðisbrotamálum. Þar kom fram að refsingar fyrir 

kynferðisbrot hafi almennt verið að þyngjast í dómum Hæstaréttar síðustu árin og eigi það 

jafnt við um brot gegn 196. gr. hgl, sbr. nú 2. mgr. 194 gr. hgl. Refsingar fyrir slík brot hafi í 

dómum réttarins á rúmum áratug hækkað frá því að vera almennt 6 til 9 mánaða fangelsi í 

fangelsi í 12 til 15 mánuði og í einstaka alvarlegum tilvikum 18 mánaða fangelsi. Þá segir 

jafnframt:  

Brotið sem ákærði er nú sakfelldur fyrir var framið fyrir gildistöku laga nr. 61/2007, en með þeim 

var kveðið á um lágmark fangelsisrefsingar fyrir slík brot og hámarksrefsing fyrir þau þyngd til 

muna. Getur sú lagabreyting engin áhrif haft á refsingu ákærða í þessu máli, sbr. til hliðsjónar 1. 

mgr. 2. gr. almennra hegningarlaga. 

Þótti í þessu ljósi og með vísan til forsendna hins áfrýjaða dóms rétt að staðfesta ákvörðun 

héraðsdóms um 18 mánaða óskilorðsbundna fangelsisrefsingu ákærða. 

Í Hrd. 5 júní 2008 í máli 94/2007 sá dómurinn heldur ekki tilefni til að fjalla um 

lagabreytinguna. Fram kom að við ákvörðun refsingar væri litið til þess að brotið væri 

alvarlegt og beindist að persónufrelsi ungrar stúlku, sem hafi virst bera traust til ákærða vegna 

fjölskyldutengsla. Á hinn bóginn var horft til þess að engin viðhlítandi gögn lágu fyrir um 

hvaða afleiðingar verknaðurinn hafi haft fyrir stúlkuna, en auk þess hafi orðið dráttur á 

lögreglurannsókn sem engar skýringar höfðu verið gefnar á. Þá var litið til þess að ákærði 

hafði ekki áður gerst sekur um refsiverða háttsemi. Hvergi var minnst á hvort fara skyldi eftir 

eldri lögunum eða hinum nýju við refsimat í hæstaréttardómnum sem er athyglisvert þar sem 

héraðsdómurinn fjallaði um þetta álitaefni. Þar segir orðrétt:  

Eftir að brot ákærða var framið hefur refsilöggjöf breyst og ber því í samræmi við ákvæði 1. mgr. 

2. gr. almennra hegningarlaga að dæma eftir nýrri lögunum, bæði um refsinæmi verknaðar og 

refsingu.  Þó er ekki heimilt að dæma þyngri refsingu en orðið hefði eftir þeim lögum sem í gildi 

voru þegar brot var framið. 

 

Með hliðsjón af dómaframkvæmd þótti refsing ákærða hæfilega ákveðin 15 mánaða fangelsi.  

 

Það var fyrst í Hrd. frá 11. desember 2011 í máli 284/2008 að Hæstiréttur fjallaði um 

þetta álitaefni. Þar hafði héraðsdómur, sem síðar var áfrýjað til Hæstaréttar, komist að sömu 

niðurstöðu og héraðsdómur í Hrd. 5 júní 2008 í máli nr. 94/2007 en þar sagði:  
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Eftir að brot ákærðu voru framin hefur refsilöggjöf breyst og ber því í samræmi við ákvæði 1. mgr. 

2. gr. almennra hegningarlaga að dæma eftir nýrri lögunum, bæði um refsinæmi verknaðar og 

refsingu. Þó er ekki heimilt að dæma þyngri refsingu en orðið hefði eftir þeim lögum sem í gildi 

voru þegar brot ákærða voru framin.  

Hæstiréttur var þessu hins vegar ekki sammála. Dómurinn fór ítarlega yfir þróun refsinga 

vegna brota gegn áðurgildandi 196. gr. hgl. Þar kom fram að refsingar fyrir slík brot hafi í 

dómum réttarins hækkað á rúmum áratug frá því að vera almennt 6 til 9 mánaða fangelsi í 

fangelsi í 12 til 15 mánuði og í einstaka alvarlegum tilvikum 18 mánaða fangelsi. Þegar þeirri 

yfirferð er lokið kemur dómurinn inn á það álitamál hvaða lög skyldu fara eftir og segir: 

Brotin, sem ákærði er nú sakfelldur fyrir, voru sem fyrr greinir framin fyrir gildistöku laga nr. 

61/2007, en með þeim var kveðið á um lágmark fangelsisrefsingar fyrir slík brot og 

hámarksrefsing fyrir þau þyngd til muna. Getur sú lagabreyting engin áhrif haft á refsingu ákærða 

í þessu máli, sbr. 1. mgr. 2. gr. almennra hegningarlaga. 

Dómurinn klofnaði hins vegar í niðurstöðu sinni og skiluðu tveir dómarar sératkvæði. Þar 

voru þeir sammála meiri hluta dómenda um annað en refsingu og miskabætur. Í rökstuðningi 

þeirra fyrir refsiákvörðun kom fram að ákærði hafi verið á fimmtugsaldri og hafi brotið í 

tvígang svívirðilega gegn þroskaheftri 17 ára stúlku sem gat ekki spornað við brotum hans. 

Honum hafi verið trúað fyrir að aka stúlkunni frá heimili hennar í skóla, sem hún sótti á 

námsbraut fyrir þroskaheft börn. Þá segir jafnframt í sératkvæðinu:  

Þegar til þessa er litið og annarra forsendna héraðsdóms um ákvörðun refsingar þykir okkur rétt 

að staðfesta niðurstöðu hans bæði um refsingu ákærða og greiðslu miskabóta. 

Verður þessi niðurstaða minnihlutans ekki skilin á annan veg en að þeir hafi verið sammála 

héraðsdómunum tveimur um að fara skyldi eftir nýju lögunum, þó þeim með þeim 

takmörkunum að ekki væri dæmd þyngri refsing en hefði orðið samkvæmt eldri lögunum.  

Oftar en einu sinni hefur verið deilt um fyrrgreint álitaefni fyrir norskum dómstólum. Í 

dómi Hæstaréttar Noregs, Rt. 1993 bls. 993, reyndi á hvort lagabreytingar árið 1992, þar 

sem refsingar fyrir að hafa samræði eða önnur kynferðismök (n. seksuell omgang) við barn 

undir 14 ára aldri hefðu verið þyngdar, gætu haft áhrif á refsingar í málinu. Þar komst 

rétturinn að þeirri niðurstöðu að ekki væri hægt að líta fram hjá sjónarmiðum löggjafans um 

þyngri refsingar, þrátt fyrir að atvik máls hafi átt sér stað fyrir lagabreytingar. Þessi niðurstaða 

var gagnrýnd af norrænum fræðimönnum. Í bókinni Spesiell Strafferet eftir Andenæs og 
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Bratholm frá 1996
162

 er niðurstaða réttarins gagnrýnd með þeim rökum að í henni felist 

einhvers konar form af afturvirkni laga.
163

 Gagnrýni Andenæs og Bratholm fékk hljómgrunn í 

síðari dómi Hæstaréttar Noregs, Rt. 2001 bls. 1674. Þar reyndi á ný á álitaefnið en málið 

varðaði einnig samræði eða önnur kynferðismök (n. seksuell omgang) við barn sem var yngra 

en 14 ára. Brotið átti sér stað áður en lögunum var breytt árið 2000, en með þeim 

lagabreytingum var refsilágmarkið meðal annars hækkað. Í greinargerð með lögunum kom 

auk þess fram skýr vilji löggjafans um þyngri refsingar. Niðurstaða réttarins í málinu var að 

lögin og álit löggjafans gætu ekki haft áhrif á niðurstöðu málsins.
164

 

Enn á ný reyndi á þetta álitaefni fyrir Hæstarétti Noregs í dómum Hæstaréttar Noregs 

Rt. 2009 bls. 1412
165

 og Rt. 2009 bls. 1423. Málin voru tekin fyrir saman og kveðinn upp 

dómur í þeim báðum sama dag, 13. nóvember 2009 af fullskipuðum Hæstarétti, 11 manna 

dómi (storkammer). Í báðum málunum reyndi á hvort heimilt væri að líta til laga frá 19. júní 

2009 nr. 74 og enn frekar hvort heimilt væri að líta til álits löggjafans í greinargerð með 

frumvarpi til laganna við ákvörðun refsingar fyrir brot sem hafði átt sér stað áður en lögin 

tóku gildi. Í greinargerðinni kom fram skýr vilja löggjafans um þyngri refsingar í 

nauðgunarmálum og leiðbeiningar um hvað teldist hæfileg refsing fyrir tiltekin brot. 

Undirréttur í Noregi hafði áður komist að þeirri niðurstöðu að heimilt væri að líta til 

leiðbeininganna. Í fullskipuðum Hæstarétti, 11 manna dómi (storkammer), komst meirihlutinn 

(10-1) að því að vilji löggjafans um að þyngja refsingar í nauðgunarmálum sem kom fram í 

greinargerðinni gæti ekki haft sjálfstæð áhrif á refsimat í dómunum.
166

 Dómurinn fjallaði um 

það álitaefni að með því að líta til vilja löggjafans við ákvörðun refsingar gætu vaknað 

spurningar um hvort að rétturinn væri að færa sig inn á svæði þar sem taka bæri tillit til 97. gr. 

stjórnarskrár Noregs og 7. gr. MSE. Dómurinn fór yfir rökin að baki ákvæði 

stjórnarskrárinnar og 7. gr. MSE og hver væri tilgangur þeirra. Dómurinn komst að þeirri 

niðurstöðu að vegna sjónarmiða um afturvirkni væri varhugavert að dómstólar  þyngdu 

refsingar af fullum krafti strax og taldi að ekki væri heimilt að líta til greinargerðarinnar og 

laganna við ákvörðun refsingar í málinu. Einn hæstaréttardómari var þessu ósammála. Hann 
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 Andenaes, Johannes  og Bratholm, Anders, Spesiell strafferett (Universitetsforlaget 1996) 118–119. 
163

 ”Når loven ikke kan skjerpe straffen med tilbakevirkende kraft, bør lovgiveren heller ikke kunne gjøre det ved 

motivuttalelser. De reelle argumenter som taler for en skjerpet praksis, f.eks. ny viten om skadevirkningene av 

seksuelle overgrep, kan man naturligvis gjøre bruk av, men det gjelder uansett om de er presentert i lovmotiver 

eller på annen måte.”  
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 Dómur Hæstaréttar Noregs Rt. 2001 bls. 1674: „På samme måte som selve endringsloven ikke kan tillegges 

tilbakevirkende kraft til skade for domfelte, kan heller ikke forarbeidene i seg selv tillegges slik virkning“. 
165

 http://www.domstol.no/upload/HRET/Avgj%C3%B8relser/2009/saknr2009-

1354(anonymisert).pdf 
166

 Dómur Hæstaréttar Noregs Rt. 2009 bls. 1412 liður 33. 

http://www.domstol.no/upload/HRET/Avgj%C3%B8relser/2009/saknr2009-1354(anonymisert).pdf
http://www.domstol.no/upload/HRET/Avgj%C3%B8relser/2009/saknr2009-1354(anonymisert).pdf
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komst að þeirri niðurstöðu að í greinargerðinni væri einungis að finna sjónarmið löggjafans 

sem áður hefðu komið fram og að heimilt væri að líta til vilja löggjafans við ákvörðun 

refsingar. Þá taldi hann að slíkt bryti ekki gegn 97. gr. stjórnarskrárinnar og 7. gr. MSE þar 

sem að einungis væri um að ræða þyngri refsingu sem rúmaðist innan refsimarka 

ákvæðisins.
167

   

Hrd. 29. maí 2008 mál nr. 185/2008 var fyrsti dómurinn sem féll þar sem að 

nauðgunarbrot hafði átt sér stað eftir lagabreytinguna. Í málinu var sakfellt fyrir 1. og 2. mgr. 

194. gr. hgl. og refsing ákærða ákveðin fjögurra ára fangelsi. Ekki var komið inn á nýju lögin 

við ákvörðun refsingar og var röksemd fyrir refsimati mjög stutt. Hæstiréttur komst að þeirri 

niðurstöðu að refsing ákærða væri hæfilega ákveðin í héraði. Þar kom til refsiþyngingar að um 

hrottafengna árás gegn kynfrelsi brotaþola var að ræða og afleiðingarnar voru mjög 

alvarlegar. Þá var litið til þess að ákærði hafði ekki áður sætt refsingu og taldi dómurinn 

fjögurra ára refsingu hæfilega. Í tveimur dómum, Hrd. 22. maí 2008 í máli nr. 545/2007 og 

Hrd. 25. september 2008 í máli nr. 96/2008, var hins vegar refsing skilorðsbundin að hluta 

til vegna óútskýrðs dráttar sem hafði orðið á málunum. Í fyrri dómnum var refsingin ákveðin 

12 mánuðir og þar af voru 9 mánuðir skilorðsbundnir. Í síðari dómnum var refsingin 15 

mánuðir og þar af 12 mánuðir skilorðsbundnir. Athyglisvert er að á þessum tveimur árum eru 

fimm mál sem koma fyrir réttinn þar sem meðferð málanna þykir ábótavant og hafði þau áhrif 

í tveimur málanna að rétt þótti að skilorðsbinda hluta refsingarinnar. 

3.1.4. Tímabilið 2009-2010 

Á árunum 2009 og 2010 féllu sex dómar í Hæstarétti þar sem ákært var fyrir 2. mgr. 194. gr. 

hgl. Í Hrd. 28. maí 2009 í máli nr. 67/2009 var brot ákærða talið varða við 199. gr. hgl. og í 

Hrd. 20. maí 2010 í máli nr. 620/2009 var brot ákærða heimfært undir 209. gr. hgl. Í þriðja 

dóminum, Hrd. 16. september 2010 í máli nr. 93/2010, var talið ósannað að ákærði hefði 

gerst sekur um brot gegn 2. mgr. 194. gr. hgl. Hann var hins vegar sakfelldur fyrir brot gegn 

197. gr. hgl. og refsing hans talin hæfilega ákveðin 9 mánuðir. Í hinum þremur dómunum var 

sakfellt fyrir brot gegn 2. mgr. Í Hrd. 1. október 2009 í máli nr. 141/2009 staðfesti 

Hæstiréttur niðurstöðu héraðsdóms um 15 mánaða fangelsi. Við ákvörðun refsingar í héraði 
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 Dómur Hæstaréttar Noregs Rt. 2009 bls. 1412, liður 50: „Det er imidlertid sikker rett at den beskyttelse som 

disse bestemmelsene [Grunnloven § 97 og EMK artikkel 7] gir mot straffskjerpelse, er knyttet til strafferammene, 

og ikke til det straffnivå som måtte være etablert. Bestemmelsene er derfor ikke til hinder for at domstolene 

innenfor de fastsatte strafferammer skjerper straffnivået. Domstolene pådømmer bare handlinger som er begått, 

og når domstolene skjerper straffnivået, skjer det således alltid med tilbakevirkende kraft“. 
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kom fram að ákærði hafði ekki áður gerst sekur um refsiverðan verknað sem áhrif gat haft á 

ákvörðun refsingar og þótti 15 mánaða fangelsi því hæfileg refsing. 

Í Hrd. 21. apríl 2010 í máli nr. 660/2009 staðfesti meirihluti Hæstaréttar forsendur 

hins áfrýjaða dóms, en einn dómari skilaði sératkvæði og taldi að sýkna bæri ákærða. Í 

rökstuðningi refsiákvörðunar í héraði var litið til þess að ákærði hafði ekki áður sætt refsingu 

og þótti hún hæfilega ákveðin 18 mánaða fangelsi. Í Hrd. 21. desember 2010 í máli nr. 

573/2010 sakfelldi meirihluti Hæstaréttar ákærða. Einn hæstaréttardómari skilaði sératkvæði 

og taldi að ákæruvaldinu hefði ekki tekist að sýna fram á sekt ákærða. Við ákvörðun refsingar 

taldi meirihlutinn hana hæfilega ákveðna tveggja ára fangelsi. Héraðsdómur hafði áður komist 

að þeirri niðurstöðu að hæfileg refsing væri 18 mánaða fangelsi. Í ákvörðun refsingar í héraði 

kemur fram að ákærði sé á miðjum sextugsaldri. Hann hafi ekki áðu sætt refsingu og því þyki 

refsing hans að málsatvikum virtum og með tilliti til refsimarka 2. mgr. 194. gr. hæfilega 

ákveðin fangelsi í 18 mánuði. Hæstiréttur rökstyður með engu þá ákvörðun sína að þyngja 

dóm héraðsdóms heldur segir: „Refsing ákærða er hæfilega ákveðin fangelsi í tvö ár og eru 

ekki efni til að skilorðsbinda refsinguna.“ Hvorki er komið inn á atriði sem eru til 

refsiþyngingar né atriði sem eru ákærða til málsbóta, svo sem að hann hafi ekki áður sætt 

refsingum.  

 

3.1.5. Tímabilið 2011-2012  

Á árunum 2011 og 2012 féllu fimm dómar. Sakfellt var í fjórum en sýknað í einum, Hrd. 19. 

maí 2011 í máli nr. 571/2010.  Í sakfellingardómunum fjórum var refsing ákærða allt frá 

tveggja ára fangelsi upp í 8 ára fangelsi. Á árinu 2011 féllu þrír af sakfellingardómunum 

fjórum. Í Hrd. 7. apríl 2011 í máli nr. 570/2010 var refsing ákærða talin hæfileg þriggja ára 

fangelsi en héraðsdómur hafði áður dæmt ákærða í fjögurra ára fangelsi. Í dómnum kemur 

fram að ákærði hafi verið sakfelldur fyrir gróf kynferðisbrot gegn fötluðum bróðurbörnum 

sínum, sem báru traust til hans og honum hafði verið trúað fyrir og vísað til 3. mgr. 70. gr. til 

refsiþyngingar. Þá var ákærði auk þeirra brota sakfelldur fyrir vörslu á miklum fjölda af 

grófum barnaklámmyndum. Ákærði átti sér engar málsbætur. Héraðsdómur taldi upp sömu 

atriði við refsimat en taldi auk þessa að tiltaka ætti refsingu samkvæmt reglum 77. gr. hgl. Þá 

bæri að líta til 1. og 3. tl. 1. mgr. 70. gr. og virða það til refsiþyngingar að ákærða var ljóst að 

ungmennin áttu við erfiðleika að stríða.  

Í Hrd. 12. maí 2011 í máli nr. 543/2010 staðfesti Hæstiréttur niðurstöðu héraðsdóms 

um tveggja ára fangelsi með vísan til forsendna hans. Við ákvörðun refsingar í héraði var til 

þess litið að ákærði var með hreint sakavottorð. Hann var hins vegar ekki talinn eiga sér 
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neinar málsbætur og horfði til refsiþyngingar að hann braut gróflega gegn stúlku sem var 

aðeins 17 ára að aldri. Í Hrd. 16. júní 2011 í máli nr. 602/2010 var ákærði sakfelldur fyrir 

brot gegn 1. og 2. mgr. 194. gr. hgl. og refsing ákærða ákveðin fangelsi í tvö ár og 6 mánuði. 

Á árinu 2012 féll eingöngu einn dómur, Hrd. 19. janúar 2012 í máli nr. 562/2011, þar 

sem sakfellt var fyrir 2. mgr. 194. gr. Í málinu var refsing ákærða töluvert þyngri en í öðrum 

málum fyrir brot gegn 2. mgr. eða 8 ár, enda um brot gegn fleiri ákvæðum kynferðisbrotakafla 

hgl. að ræða. Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 1. og 2. mgr. 194. gr. , 1. og 2. mgr. 201. 

gr., 1. og 2. mgr. 202. gr., 209. gr. og 4. mgr. 210. gr. hgl. Ákærði var fundinn sekur um brot 

gegn þremur stúlkum og fyrir vörslu á barnaklámi. Í niðurstöðu Hæstaréttar segir:  

Ákærði, sem hefur ekki áður gerst sekur um refsiverða háttsemi, er hér sakfelldur fyrir 

kynferðisbrot gagnvart þremur börnum á aldrinum sjö til ellefu ára og vörslur á miklu magni af 

grófu barnaklámefni. Brot ákærða samkvæmt A. og B. kafla ákærunnar eru mjög gróf og alvarleg 

og brot hans gagnvart brotaþola í síðarnefnda ákærukaflanum auk þess margendurtekin, þar af 

sex nauðgunarbrot. Þá voru brot ákærða gagnvart brotaþolum í A. og B. kafla ákærunnar framin í 

skjóli þess trúnaðartrausts sem skapaðist milli ákærða og brotaþola vegna náins sambands hans 

og mæðra þeirra um árabil sem ákærði notfærði sér. Ákærða verður metið til refsiþyngingar að 

hann tók í mörgum tilvikum hreyfimyndir og ljósmyndir af athæfi sínu gagnvart brotaþola í B. 

kafla ákærunnar, en af því verður ráðið að vilji hans til að fremja brotin hafi verið mjög styrkur 

og einbeittur. Ákærði á sér engar málsbætur. Samkvæmt framansögðu og með hliðsjón af 77. gr. 

og 1., 2., 3., 6. og 7. tölulið 1. mgr. 70. gr., 3. mgr. sama ákvæðis og a. lið 195. gr. almennra 

hegningarlaga er refsing ákærða hæfilega ákveðin fangelsi í 8 ár. Frá refsingunni ber að draga 

með fullri dagatölu gæsluvarðhald sem ákærði hefur sætt frá 25. júní 2011.“ 

4.  Hafa refsingar fyrir brot gegn 2. mgr. 194. gr. þyngst í kjölfar þeirra 
breytinga sem áttu sér stað með lögum nr. 61/2007?  

Samkvæmt framangreindum dómum má sjá að refsingar fyrir brot gegn 2. mgr. 194. gr. hgl. 

eru frá því að vera 12 mánaða fangelsi (þar af 9 mánuðir skilorðsbundnir) upp í 8 ára fangelsi. 

Til að átta sig betur á því hvernig refsingar hafa þróast er gott að setja niðurstöðurnar upp 

sjónrænt.
168
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 Hrd. 19. janúar 2012 í máli nr. 562/2011 var ekki tekinn með í þessa rannsókn enda hafði þar áhrif á 

ákvörðun refsingar að brotið var gegn fleiri ákvæðum kynferðisbrotakafla hgl. Vegna þess hve fáir dómar eru á 

Íslandi hefði það valdið mikilli skekkju og ekki gefið raunhæfar niðurstöður að taka þann dóm með inn í 

meðaltalsreikninga.  
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Hér má sjá að refsingar fyrir brot gegn 2. mgr. hafa þyngst, en þó tiltölulega lítið frá 

lagabreytingunni árið 2007. Í öllum dómunum frá árunum 2007 og 2008, að einum 

undanskildum, var sakfellt fyrir verknað sem átti sér stað fyrir lagabreytinguna 2007. Ekki er 

að sjá á línuritinu að refsingar þyngist sérstaklega þegar farið er að dæma samkvæmt 

refsimörkum laga nr. 61/2007. Þvert á móti lækka refsingar í byrjun árs 2009 en þyngjast á ný 

í árslok 2010 og árið 2011. Þegar meðalrefsing þessara 16 dóma er skoðuð má sjá að 

meðalrefsing fyrir árið 2007 er 17 mánuðir. Árið 2008 féllu óvenjumargir dómar miðað við 

hin árin, eða sjö samtals. Meðalrefsingin árið 2008 var 25 mánuðir. Árið 2009 var eingöngu 

sakfellt í einum dómi og var refsing í honum ákveðin 15 mánuðir. Árið 2010 var sakfellt fyrir 

brot gegn 2. mgr. í tveimur málum og var refsingin í þeim málum tvö ár annars vegar og 18 

mánuðir hins vegar, eða 21 mánuður að meðaltali. Árið 2011 var sakfellt í þremur málum þar 

sem refsingin var þrjú ár, tvö ár og tvö ár og 6 mánuðir, eða að meðaltali tvö ár og 6 mánuðir. 

Meðal refsing þessara 16 dóma er því rúmir 23 mánuðir eða tæp tvö ár.  

Ef að dómarnir eru skoðaðir enn frekar má sjá að í þeim dómum þar sem eingöngu er 

um að ræða brot gegn 2. mgr. 194. gr. og engin önnur brot er um að ræða er algengasta 

refsingin 18 mánuðir eða tveggja ára fangelsi og ræðst það af því hvort ákærði hafi einhverjar 

málsbætur eða hvort einhver atriði séu metin til refsiþyngingar. Þyngsta refsingin fyrir brot 

sem eingöngu varðar við 2. mgr. 194. gr. er tveggja ára fangelsi. Í þeim málum þar sem um 

þyngri refsingar er að ræða er alltaf sakfellt fyrir fleiri en eitt brot og refsingin því eðlilega 

þyngri.  

Eins og komið hefur fram höfðu refsingar fyrir 2. mgr. eða áðurgildandi 196. gr. verið 

að þyngjast. Sú þróun átti sér stað strax upp úr aldamótunum 2000 og höfðu refsingar því 

hægt og rólega verið að færa sig frá því að vera almennt 6-9 mánuðir í að vera almennt 12-15 

Series 1; 30 

Series 2; 0 Series 3; 0 0
10
20
30
40
50
60

1
.2

.2
0

0
7

1
.5

.2
0

0
7

1
.8

.2
0

0
7

1
.1

1
.2

0
0

7

1
.2

.2
0

0
8

1
.5

.2
0

0
8

1
.8

.2
0

0
8

1
.1

1
.2

0
0

8

1
.2

.2
0

0
9

1
.5

.2
0

0
9

1
.8

.2
0

0
9

1
.1

1
.2

0
0

9

1
.2

.2
0

1
0

1
.5

.2
0

1
0

1
.8

.2
0

1
0

1
.1

1
.2

0
1

0

1
.2

.2
0

1
1

1
.5

.2
0

1
1

R
e

fs
in

g 
í m

án
u

ð
u

m
 

Refsingar fyrir brot gegn 2. mgr. 194. gr. hgl.  
tímabilið 2007-2012 



57 
 

mánuðir og jafnvel 18 mánaða fangelsi í allra alvarlegustu málunum. Þessi rannsókn sýnir að 

meðalrefsing í dag fyrir brot gegn 2. mgr. 194. gr. hgl. er fangelsi í 18 mánuði til tveggja ára. 

Eftir að lögunum var breytt hefur eingöngu einn dómur fallið þar sem refsing var undir 18 

mánuðum, sbr. Hrd. 1. október 2009 mál nr. 141/2009.  

Þá verður ekki framhjá því litið að með því að fella verknaðarlýsingu 196. gr. undir 

nauðgunarákvæði hegningarlaganna og breyta refsihámarki fyrir þess háttar brot úr sex árum í 

16 ár og refsilágmarkið úr 30 dögum í  eitt ár hafi löggjafinn verið að senda þau skilaboð til 

dómstóla landsins að hann teldi slík brot jafn alvarleg og önnur nauðgunarbrot. Niðurstaða 

Ragnheiðar Bragadóttur í fyrrgreindri dómarannsókn var sú að refsing fyrir brot gegn 2. mgr. 

194. gr. væri nær tveimur árum.
169

 Árin 2007 og 2008 voru tekin með í þá rannsókn en á þeim 

árum var nær eingöngu um að ræða brot sem áttu sér stað áður en lög nr. 61/2007 tóku gildi. 

Það má því sjá að í raun hafa dómar ekki verið að þyngjast eingöngu út af lagabreytingunni og 

kröfu um þyngri refsingar fyrir brot gegn. 2. mgr. 194. gr. hgl. Lagabreytingin hefur því í raun 

eingöngu haft þau áhrif að staðfesta þá þróun refsinga sem þegar átti sér stað. Framkvæmdin 

kom á undan lögunum sem kváða á um þyngri refsingar. Hvort það var vilji löggjafans eða 

hvort löggjafinn hafi með lagabreytingunni viljað þyngja refsingar fyrir þessi brot enn meira 

er erfitt að segja til um. Hafi hið síðarnefnda  verið vilji löggjafans hefur löggjafinn þó  þann 

möguleika að fara fram á þyngri refsingar með aðgerðum eins og að hækka refsilágmark 

ákvæðisins enn frekar og kveða á um kröfur um þyngri refsingar í greinargerð með lögunum, 

eins og raunin hefur til dæmis verið í Noregi þar sem löggjafinn gaf út leiðbeiningar fyrir 

dómstóla um það hvað væru hæfilegar refsingar í nauðgunarmálum. 
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VII. 
 

Er munur á refsingum fyrir nauðgun eftir verknaðaraðferð? 
 

1. Inngangur 

ins og fram kom í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 61/2007 var E

samkvæmt þágildandi lögum einblínt á verknaðaraðferðina sem beitt var til að brjóta gegn 

kynfrelsi fólks. Ofbeldi var þar metin lang alvarlegasta aðferðin og töldust þau brot eingöngu 

nauðgun þar sem  beitt var ofbeldi eða hótun um ofbeldi við verknaðinn. Slík aðgreining eftir 

verknaðaraðferð hafði ekki bara fest rætur sínar til lengri tíma í íslenskum rétti, heldur var 

stuðst við hana í germönskum rétti.
170

 Í frumvarpinu var þessi aðgreining eftir 

verknaðaraðferð gagnrýnd. Þar kom fram að það væri álitaefni hvort rétt væri að gera þann 

mikla greinarmun sem gerður var í þágildandi lögum eftir verknaðaraðferðum þar sem slíkt 

gæti valdið því að „þungamiðjan í brotunum“, þ.e. brotið sjálft gegn kynfrelsi fólks, félli í 

skuggann. Þar sagði jafnframt: 171   

„Aðalatriði kynferðisbrots er að brotið hefur verið gegn sjálfsákvörðunarrétti fólks varðandi 

kynlíf og frelsi þess og friðhelgi og það er alvarlegast fyrir þolendur. Í samræmi við það 

sjónarmið er lagt til í frumvarpi þessu að dregið verði úr núgildandi áherslu á verknaðaraðferðir 

og megináhersla lögð á það að með brotunum eru höfð kynmök við þolanda án þess að samþykki 

hans sé fyrir hendi og þannig brotið gegn sjálfsákvörðunarrétti og athafnafrelsi hans í kynlífi“  

Þá sagði enn fremur í frumvarpinu að brot gegn 196. gr. (nú 2. mgr. 194. gr.) væru alvarleg 

afbrot sem fælu í sér mikla misgerð við brotaþola. Nauðgunarbrot sem framin væru með 

ofbeldi eða hótunum væru þrátt fyrir það litin alvarlegri augum bæði af löggjafanum og í 

dómaframkvæmd. Þá sagði: 172   

Það er þó erfitt að rökstyðja hvers vegna samræði sem komið er fram með ofbeldi sé alvarlegra 

afbrot en samræði við rænulausa manneskju, sem jafnvel er sofandi í eigin rúmi og á sér einskis 

ills von, eða þroskahefta konu, sem er varnarlaus og getur enga björg sér veitt. 

Það var mat löggjafans að slík áhersla á ofbeldi sem verknaðaraðferð væri úrelt og 

endurspeglaði með engum hætti það sem þolendur kynferðisbrota upplifa. Það alvarlegasta 

við kynferðisbrot væri að með verknaðinum væri brotið gegn kynfrelsi fólks, athafnafrelsi 
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 Sbr. þýskum og norrænum rétti. 
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 Alþt. 2006-2007, A-deild, þskj. 20 – 20. mál, athugasemdir við lagafrumvarpið III. kafli. (1.p) 
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 Sama heimild. 
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þess og sjálfsákvörðunarrétti í kynlífi. Í því fælist ofbeldi í víðtækari merkingu þess orðs, 

ofbeldi sem væri alvarlegra en ofbeldi samkvæmt verknaðaraðferð 1. mgr. 194. gr. 

Niðurstaðan varð því sú að ekki væri lengur rétt að gera þann greinarmun sem hefði verið 

gerður fram að þessu eftir því hvaða verknaðaraðferð væri beitt við nauðgun. Þá sagði: 173   

Kynferðisbrot gegn geðveiku, þroskaheftu, sofandi og meðvitundarlausu fólki eru jafnalvarleg 

afbrot og nauðgun skv. 194. gr. hgl. Sú staðreynd þarf að endurspeglast í löggjöfinni. 

Þá sagði jafnframt um refsingar fyrir brot gegn 2. mgr. 194. gr. hgl: 174
   

Lagt er til að hugtakið nauðgun verði rýmkað mjög frá því sem nú er. Gert er ráð fyrir að önnur 

kynferðisnauðung (nú 195. gr.) og misnotkun á bágu andlegu ástandi og því að þolandi getur ekki 

spornað við verknaðinum eða skilið þýðingu hans (nú 196. gr.) teljist nauðgun. Við það munu brot 

þessi varða mun þyngri refsingu en nú er, eða fangelsi frá 1 ári og allt að 16 árum, í stað fangelsis 

allt að 6 árum.  

Samkvæmt framangreindu liggur vilji löggjafans ljós fyrir. Það er viðfangsefni þessa 

kafla að skoða hvort vilji löggjafans endurspeglist í dómum Hæstaréttar sem fallið hafa frá því 

að lög nr. 61/2007 tóku gildi. Í VI. kafla er farið yfir þróun refsinga samkvæmt 2. mgr. 194. 

gr. hgl. Niðurstöður þeirrar athugunar verða nú bornar saman við þróun refsinga fyrir brot 

samkvæmt 1. mgr. 194. gr. hgl. frá því að breytingarlögin nr. 61/2007 tóku gildi og til dagsins 

í dag. Athugað verður hvort Hæstiréttur lítur  brot gegn 1. og 2. mgr. jafn alvarlegum augum 

og hvort  munur sé að refsingum á tímabilinu 2007-2012 eftir því hvort um er að ræða 

nauðgun með verknaðaraðferð skv. 1. mgr., ofbeldi eða hótunum eða nauðgun með 

verknaðaraðferð skv. 2. mgr., misneytingu. 

2. Þróun refsinga fyrir brot gegn 1. mgr. 194. gr. hgl. 

2.1. Eldri dómarannsóknir 

Ragnheiður Bragadóttir kannaði í dómarannsókn sinni, sem birtist í bók hennar Kynferðisbrot 

dómabók, alla sakfellingardóma fyrir brot gegn 1. mgr. 194. gr á tímabilinu 1992-2008. Á 

þeim 17 árum féllu 47 sakfellingardómar í Hæstarétti þar sem sakfellt var fyrir nauðgun sem 

framin var með ofbeldi eða hótun um það. Ragnheiður skipti árunum 17 í tvö tímabil, annars 

vegar 1992-2003 og hins vegar 2004-2008. Á fyrra tímabilinu, sem spannaði 12 ár, féllu 27 

sakfellingardómar eða rúmlega tveir dómar á ári. Á seinna tímabilinu, sem var fimm ár, féllu 

20 sakfellingardómar eða um fjórir á ári. Niðurstöður Ragnheiðar voru þær að á fyrra 
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tímabilinu hafi mátt greina mun meiri einsleitni í refsiákvörðun Hæstaréttar. Í öllum 

dómunum, að einum undanskildum, var dæmd refsing fangelsi í 1-3 ár. Í 13 dómum af 25, eða 

í rúmlega helmingi dómanna, var refsingin tveggja ára fangelsi. Í fjórum dómum var um 

þyngri refsingu að ræða og í átta dómum var refsingin vægari. Meðalrefsingin 1992-2003 var 

rétt undir tveggja ára fangelsi. Það var því niðurstaða Ragnheiðar að á þessu tímabili hafi 

refsingin verið 2 ár +/- 1 ár. Á síðari tímabilinu sem rannsóknin náði yfir mátti sjá að 

breytingar voru farnar að eiga sér stað í ákvörðun refsinga hjá Hæstarétti fyrir brot gegn 1. 

mgr. 194. gr. og greina mátti meiri sveiflur. Af 20 sakfellingardómum sem féllu þetta tímabil 

var það eingöngu í þremur dómum sem refsingin var tvö ár. Refsingar voru farnar að þyngjast 

og í 13 dómum var refsingin þyngri en tveggja ára fangelsi. Þar af voru 4 dómar sem féllu þar 

sem refsingin var 5 ára fangelsi. Þeir dómar féllu fyrst og fremst á síðustu tveimur árum 

tímabilsins, þ.e. 2007 og 2008. Meðalrefsingin á þessu 5 ára tímabili var rétt undir þriggja ára 

fangelsi en meðalrefsingin í dómunum árin 2007 og 2008 var tæplega þriggja og hálfs árs 

fangelsi. 

Ragnheiður velti upp þeirri spurningu hvort fyrrgreind hækkun ætti sér þá útskýringu 

að refsingar fyrir nauðgun væru almennt að þyngjast eða hvort brotin væru alvarlegri. 

Niðurstaða hennar var að vissulega væri í nokkrum dómunum sem fallið höfðu fjallað um 

mjög gróf brot og þar af leiðandi væri eðlilegt að refsingin væri þung. Af samanburði yngri 

dóma við eldri dóma vildi hún ekki meina að þyngri refsingar skýrðust eingöngu af því að 

brotin virtust vera orðin grófari heldur virtust refsingar vera þyngri en áður fyrir sömu brot.
175

 

2.2. Dómar Hæstaréttar á árunum 2007-2012 

Á árunum 2007 – 2012 féll samtals 31 dómur í Hæstarétti þar sem ákært var fyrir 1. mgr. 194. 

gr. hgl. Í sjö þeirra átti nauðgunin sér stað áður en lög nr. 61/2007 tóku gildi. Í einu máli var 

sýknað, sbr. Hrd. 10. maí 2012 í máli nr. 672/2011 og í þremur málum voru dómar 

héraðsdóms ómerktir, sbr. Hrd. 13. nóvember 2008 í máli nr. 214/2008, Hrd. 27. nóvember 

2007 í máli nr. 203/2007 og Hrd. 15. nóvember 2007 í máli nr. 243/2007. Málið frá 13. 

nóvember 2008 var tekið fyrir á ný fyrir Hæstarétti í Hrd. 28. maí 2009 í máli nr. 67/2009. 

Þar komst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að brotið skyldi heimfært undir 199. gr. hgl. en 

ákært hafði verið fyrir 1. og 2. mgr. 194. gr. hgl. Hin tvö ómerkingarmálin komu ekki aftur 

fyrir Hæstarétt. Í hinum 26 dómunum var sakfellt fyrir brot gegn 1. mgr. 194. gr. hgl. eða í 

rúmum 5 málum á ári. Má því sjá að sakfellingardómum í Hæstarétti heldur áfram að fjölga.  
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Í þessum 26 sakfellingardómum spannaði refsingin allt frá 15 mánaða fangelsi fyrir 

tilraun til tveggja dóma þar sem refsingin var talin hæfileg 8 ára fangelsi. Ef hvert ár fyrir sig 

er skoðað má sjá að árið 2012 féllu sjö dómar þar sem ákært var fyrir brot gegn 1. mgr. Í einu 

máli var sýknað en sakfellt í hinum sex. Refsingin í þessum sex málum var mjög sveiflukennd 

eða allt frá því að vera 18 mánuðir til 8 ára fangelsisvistar. Meðalrefsing var rúm fjögur ár. 

Árið 2011 féll eingöngu einn dómur í Hæstarétti. Í málinu var ákærði sakfelldur fyrir brot 

gegn 1. og 2. mgr. 194. gr. og var refsing ákveðin fangelsi í tvö ár og 6 mánuði. Árið 2010 

féllu fimm dómar þar sem ákært var fyrir brot gegn 1. mgr. 194. gr. Í öllum málunum var 

ákærði sakfelldur og var refsingin allt frá því að vera fangelsi í tvö ár og 6 mánuði í 8 ára 

fangelsi. Meðalrefsing þessara fimm dóma var rúm fjögur ár. Árið 2009 féllu fjórir dómar. Í 

einu máli var brotið heimfært undir 199. gr. hgl. en ákært hafði verið m.a. fyrir brot með vísan 

í 1. og 2. mgr. 194. gr. hgl. Í hinum þremur málunum var sakfellt fyrir brot gegn 1. mgr. 194. 

gr., en í einu málinu var um tilraun að ræða og þótti refsing hæfilega ákveðin 15 mánaða 

fangelsi. Í hinum tveimur málunum var refsingin ákveðin fjögur ár og sex mánuðir. Meðal 

refsing í þessum þremur dómum var þrjú ár og 5 mánuðir. Árin 2008 og 2007 féllu samanlagt 

14 dómar. Árið 2008 féllu sex dómar þar sem ákært var fyrir brot gegn 1. mgr. Í einu máli var 

héraðsdómurinn ómerktur. Í hinum fimm málunum var ákærði sakfelldur og var 

meðalrefsingin þrjú ár og átta mánuðir. Árið 2007 féllu síðan 7 dómar þar sem ákært var fyrir 

brot gegn 1. mgr. Allir dómarnir áttu það sammerkt að brotin höfðu átt sér stað fyrir 

lagabreytinguna í mars 2007. Í tveimur málum var héraðsdómurinn ómerktur. Í hinum fimm 

málunum var ákærði sakfelldur. Refsingarnar voru nokkuð misjafnar eða allt frá því að vera 

15 mánaða fangelsi fyrir tilraun til nauðgunar til 5 ára fangelsis. Meðalrefsingin í þessum 

fimm málum var tæp þrjú ár eða tvö ár og 11 mánuðir.  

Þegar meðaltal allra 26 sakfellingardómanna er reiknað má sjá að meðal refsingin á 

tímabilinu 2007-2012 er þrjú ár og 2 mánuðir. Ef málunum tveimur, þar sem refsing þótti 

hæfilega ákveðin 8 ára fangelsi, er sleppt úr meðaltalsreikningnum er meðal refsingin á 

tímabilinu þrjú ár og 1 mánuður. Má því sjá að þeir dómar hafa lítil áhrif á meðalrefsinginuna.  



62 
 

 

Ef  línuritið er skoðað má sjá að refsingar eru ekki jafn einsleitar fyrir brot gegn 1. mgr. 194. 

gr. og áður tíðkaðist. Miklar sveiflur eru í refsiákvörðunum og hæstaréttardómarar í dag nýta 

refsirammann betur. Þá má sjá að flestar refsingar liggja á milli 30 – 60 mánaða. Algengasta 

refsing er 5 ára fangelsi (60 mánuðir). 
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          Því má sjá að refsingar eru almennt þyngri í dag heldur en fyrir lagabreytinguna. Ekki er þó 

að sjá samkvæmt línuritinu að dómar hafi þyngst jafnt og þétt síðustu árin heldur er að finna 

bæði þungar og vægari refsingar allt tímabilið.  

Rétt er að bera ofangreinda niðurstöðu saman við fyrri dómarannsóknir. Í greinargerð 

með frumvarpi því er varð að lögum nr. 61/2007 kom fram að samkvæmt rannsókn á 

refsiákvörðunum í Hæstarétti í nauðgunarmálum á árunum 1977-2002 hafi refsingar verið á 

bilinu eitt til tvö ár. Ofbeldi hafi verið ráðandi um refsihæð og ef beitt var miklu ofbeldi og 

aðrar veigamiklar þyngingarástæður eða refsihækkunarástæður voru fyrir hendi gátu refsingar 
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fyrir nauðgun farið allt upp í fjögur ár.
176

 Ef refsingarnar síðustu 5 árin eru bornar saman við 

dómarannsókn Ragnheiðar Bragadóttur má sjá að meðalrefsing fyrir brot gegn 1. mgr. 194. gr. 

hefur hækkað ögn eða frá því að vera tæp þrjú ár á tímabilinu 2002-2008, í að vera rúm þrjú 

ár á tímabilinu 2007-2012. Þá er athyglisvert að á tímabilinu sem hér var skoðað féllu 20 

dómar þar sem refsingin var þyngri en tveggja ára fangelsi en eingöngu þrír dómar féllu þar 

sem refsingin var vægari en tveggja ára fangelsi. Í tveimur málum var um tilraun að ræða og í 

því þriðja spilaði ungur aldur geranda miklu við ákvörðun refsingar. Það má því sjá að 

refsingar fyrir brot gegn 1. mgr. 194. gr. hafa jafnt og þétt verið að þyngjast. Hvergi í 

greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 61/2007 er fjallað um að löggjafinn fari 

fram á þyngri refsingar fyrir brot gegn 1. mgr. 194. gr. Þvert á móti kemur fram í frumvarpinu 

að þungar refsingar leysi engan vanda heldur sé best að reyna að fyrirbyggja afbrot.
177

 Má því 

ætla að með þeim hækkunum sem hafa átt sér stað á refsingum fyrir nauðgun síðustu 10-15 

árin komi fram það viðhorf Hæstaréttar að nauðgun sé eitt alvarlegasta afbrot samfélagsins og 

að refsingar fyrir hana skuli endurspegla þann alvarleika. Má einnig velta fyrir því fyrir sér 

hvort að krafa almennings um þyngri refsingar fyrir nauðgun og önnur kynferðisbrot hafi haft 

áhrif á það að refsingar fyrir þess háttar brot eru að þyngjast.   

 

3. Samanburður á refsingum fyrir 1. og 2. mgr. 194. gr.  

Á árunum 2007 til ársloka 2012 féllu samanlagt 43 dómar í Hæstarétti þar sem sakfellt var 

fyrir 1. eða 2. mgr. 194. gr. hgl. Eins og fram hefur komið féllu 26 dómar þar sem sakfellt var 

fyrir brot gegn 1. mgr. og var meðalrefsing þeirra þrjú ár og 2 mánuðir. Á sama tíma féllu 17 

sakfellingardómar fyrir brot gegn 2. mgr. og var meðalrefsing vegna þeirra 23 mánuðir. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
176

 Alþt. 2006-2007, A-deild, þskj. 20 – 20. mál, athugasemdir við lagafrumvarpið III. kafli. (9.p) 
177

 Sama heimild. 
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 1. mgr. 194. gr. 2. mgr. 194. gr.  

Fjöldi sakfellingardóma 26 17 

Meðaltalsrefsing 3 ár og 2 mánuðir 23 mánuðir 

Vægasta refsing 15 mánuðir (tilraun) 12 mánuðir (9 mán 

skilorðsbundnir) 

Þyngsta refsing 8 ár 8 ár 

Þyngsta refsing þar sem 

eingöngu er sakfellt fyrir 

brot gegn 1. mgr/2.mgr.  

5 ár 2 ár 

Algengasta refsing 5 ár 2 ár 

 

Fróðlegt er að skoða dóma Hæstaréttar nánar til að skoða muninn á refsingum 

samkvæmt 194. gr. Í Hrd. 12. maí 2011 í máli nr. 543/2010 var ákærði sakfelldur fyrir brot 

gegn 2. mgr. 194. gr. hgl., með því að hafa afklætt A að neðan, sleikt kynfæri hennar og hrækt 

á þau, kysst og káfað á líkama hennar og brjóstum og haft við hana samræði, allt gegn vilja 

hennar með því að notfæra sér að hún gat ekki spornað við kynferðismökum sökum ölvunar 

og svefndrunga. Þá kom fram í rökstuðningi fyrir refsiákvörðun að ákærði hafi ekki átt sér 

neinar málsbætur og það horfði til refsiþyngingar að hann braut gróflega gegn stúlku sem 

aðeins var 17 ára. Refsing ákærða var ákveðin fangelsi í tvö ár. Í Hrd. 6 maí 2010 í máli nr. 

31/2010 var ákærði sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 194. gr. með því að hafa með ofbeldi 

veist að A í geymslu íbúðar hans, káfað á brjóstum hennar innanklæða, sleikt brjóst hennar og 

skömmu síðar dregið hana inn í gestaherbergi og haft við hana samræði. Við ákvörðun 

refsingar var litið til þess að brot ákærða voru alvarleg og hann misnotaði traust það sem A 

bar til hans. Refsing var ákveðin fangelsi í þrjú ár. Í báðum málunum var sakfellt fyrir 

nauðgun og hafði samræði átt sér stað. Í fyrra málinu hafði brotaþoli vaknað upp við að 

ákærði var að hafa við sig samræði, en hún hafði sofnað í herbergi í samkvæmi sem þau voru 

gestir í. Þegar brotaþoli vaknaði ýtti hún ákærða af sér og komst undan. Í síðara málinu hafði 

brotaþoli verið stödd á heimili geranda og hann togaði hana inn í herbergi þar sem hann 

klæddi hana úr fötunum og lagðist ofan á hana. Við það fraus brotaþoli og gerandi hafði við 

hana samræði en þeim lauk þegar börn komu á gluggann í herberginu. Þá tókst brotaþola að 

ýta honum af sér og koma sér í burtu. Við skoðun á brotaþola í báðum málunum voru engir 

sýnilegir áverkar og engar sæðisfrumur fundust í leggöngum. Í síðara málinu gat 

kvensjúkdómalæknirinn sem skoðaði brotaþola ekki staðfest að hún hefði nýlega haft 

samfarir. Hvorugur ákærðu hafði áður hlotið refsidóm. Í fyrra málinu, þar sem ákært var fyrir 
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brot gegn 2. mgr., var litið til ungs aldurs brotaþola til refsiþyngingar. Í síðara málinu, þar sem 

ákært var fyrir brot gegn 1. mgr., kom til refsiþyngingar traust það sem A bar til brotaþola. Í 

fyrra málinu kom fram að brotaþoli hafi brotið gróflega gegn ungri stúlku og í síðara málinu 

var litið til þess hversu alvarleg brot ákærða voru. Þrátt fyrir það er refsingin í fyrra málinu 

tveggja ára fangelsi en refsingin í því síðara þriggja ára fangelsi. Má því væntanlega lesa úr 

þessum tveimur dómum að Hæstiréttur líti enn þann dag í dag brot gegn 1. mgr. 194. gr. 

alvarlegri augum en brot gegn 2. mgr. 194. gr. Þrátt fyrir að ofbeldið í síðara málinu hafi verið 

minniháttar og engir sjáanlegir áverkar hafi verið á brotaþola, alveg rétt eins og í síðara 

málinu, þá telur Hæstiréttur að refsing fyrir brot gegn 1. mgr. 194. gr. skuli vera þyngri.    

Eins og rakið hefur verið hér að framan, sbr. kafli 7.1., er vilji löggjafans skýr. 

Nauðgun gegn geðveiku, þroskaheftu, sofandi og meðvitundarlausu fólki er jafnalvarlegt 

afbrot og nauðgun skv. 1. mgr. 194. gr. hgl. Aðalatriði kynferðisbrots er að brotið hefur verið 

gegn sjálfsákvörðunarrétti fólks varðandi kynlíf og frelsi þess og friðhelgi og það er 

alvarlegast fyrir þolendur. Þá var sérstaklega tekið fram í greinargerð með frumvarpi laga nr. 

61/2007 að minnka ætti áhersluna á þá verknaðaraðferð sem beitt er við brotið og horfa ætti 

frekar á brotið sjálft og þær afleiðingar sem það hefur á brotaþola. Af dómaframkvæmd og 

niðurstöðu Hæstaréttar í ákvörðun refsinga má hins vegar ráða að rétturinn virðist ekki vera á 

sama máli og löggjafinn. Dómarnir tveir, Hrd. 12. maí 2011 í  máli nr. 543/2010 og Hrd. 6. 

maí 2010 í  máli nr. 31/2010, eru gott dæmi um það. Þar er ofbeldi ráðandi um refsihæð, þó 

svo að ofbeldið sé minniháttar og engir áverkar séu sjáanlegir á brotaþola. Refsingar 

samkvæmt 2. mgr. 194. gr. hafa þyngst síðasta áratuginn. Það hafa refsingar samkvæmt 1. 

mgr. 194. gr. einnig gert. Í dag er ennþá þó nokkur munur á refsingum eftir því hvort um er að 

ræða refsingar fyrir brot gegn 1. mgr. eða fyrir brot gegn 2. mgr. Samkvæmt eldri 

dómarannsóknum, sem fjallað hefur verið um hér að framan, voru refsingar fyrir brot gegn 2. 

mgr. 9-12 mánuðir og á sama tíma voru refsingar fyrir brot gegn 1. mgr. 194. gr. 2 ár +/- 1 ár. 

Í dag munar 15 mánuðum á meðalrefsingum á þessu tímabili. Algengasta refsingin fyrir brot 

gegn 1.mgr. er 5 ára fangelsi en fyrir 2. mgr. tveggja ára fangelsi. Þá vekur einnig athygli að 

þyngsta refsing fyrir brot gegn 2. mgr., þegar eingöngu er sakfellt fyrir 2. mgr., er tvö ár. Af 

dómaframkvæmd virðist mega ráða að refsingar fyrir brot gegn 2. mgr. liggi á bilinu 18 

mánuðir til tveggja ára. Refsingar fyrir brot gegn 1. mgr. liggja hins vegar á bilinu tvö og hálft 

ár til 5 ára.  
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4. Niðurstöður   

Refsingar fyrir nauðgun hafa þyngst jafnt og þétt síðustu 10 árin. Hæstiréttur virðist nota 

refsirammann betur og eru refsingar ekki jafn einsleitar og þær voru á síðustu öld. Enn þann 

dag í dag er þó allnokkur munur á þyngd refsinga eftir því hvort brotið fellur undir 

verknaðaraðferð 1. eða 2. mgr. 194. gr. Af dómaframkvæmd á því tímabili sem hér er til 

skoðunar má sjá að algengasta refsingin fyrir brot gegn 2. mgr. 194. gr. hgl. er 18 mánaða til 

tveggja ára fangelsi. Meðalrefsing á árunum 2007-2012 fyrir brot gegn 2. mgr. eru tæp tvö ár.  

Eingöngu þrír dómar hafa hins vegar fallið þar sem refsing er undir tveggja ára fangelsi fyrir 

brot gegn 1. mgr. 194. gr. Þá eru 20 dómar af 26 þar sem refsingin var þyngri en tvö ár og 

meðalrefsing dóma fyrir brot gegn 1. mgr. á tímabilinu rúm þrjú ár. Það liggur í augum uppi 

að þrátt fyrir ummæli löggjafans í greinargerð um að brot gegn 1. og 2. mgr. 194. gr. séu jafn 

alvarleg þá endurspeglast það ekki í þunga refsinga. Í dag, eins og tíðkaðist fyrir 

lagabreytinguna árið 2007, virðist niðurstaða um þunga refsinga ráðast að miklu leyti af því 

hversu alvarlegu ofbeldi brotaþoli varð fyrir. 
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VIII.  

Samantekt og niðurstöður 
 

Eins og fram kemur í inngangi er meginmarkmið ritgerðarinnar að skoða hvort að 

breytingarlög nr. 61/2007 hafi haft áhrif á þróun refsinga fyrir nauðgun frá því að lögin tóku 

gildi 4. apríl 2007. Með lögunum var áðurgildandi 195. og 196. gr. hgl. felld 194. gr. hgl. og 

refsiramminn þyngdur. Samkvæmt ummælum í greinargerð með frumvarpi því sem varð að 

lögum nr. 61/2007 var lagt til að dregið yrði úr þágildandi áherslu á verknaðaraðferðir og í 

stað megináhersla lögð á að með brotinu væri haft kynmök við þolanda án þess að samþykki 

hans væri fyrir hendi og brotið gegn sjálfsákvörðunarrétti og athafnafrelsi hans í kynlífi. Það 

er því áhugavert að kanna hvort merkja megi á dómaframkvæmd að dómstólar hafi farið að 

vilja löggjafans og ekki sé lengur að finna þann mikla mun sem tíðkaðist, fram að 

lagabreytingunum, á þyngd refsinga eftir verknaðaraðferð. 

Til að ná þessu markmiði hafa verið skoðaðir allir dómar Hæstaréttar frá byrjun árs 

2007 til loka árs 2012, þar sem sakfellt var fyrir 1. og 2. mgr. 194. gr. hgl. Einnig hafa fyrri 

dómarannsóknir um refsingar í nauðgunarmálum verið notaðar til samanburðar um þá þróun 

sem hefur átt sér stað síðustu sex árin. Til þess að gefa fyllri mynd af 194. gr. hgl. hefur verið 

reynt að kafa dýpra í efnið. Farið hefur verið yfir þróun refsinga fyrir nauðgun allt frá fyrstu 

skráðu lögum sem varðveist hafa hér á landi og til lagabreytingunnar sem átti sér stað með 

lögum nr. 61/2007. Fjallað hefur verið ítarlega um gildandi 194. gr. hgl., bæði efnistök og 

refsimörk. Auk þess hefur ákvæðið verið borið saman við nauðgunarákvæðið í norskum, 

dönskum og sænskum hegningarlögum. Þá hefur sérstaklega verið horft til þróun refsinga og 

löggjafar fyrir nauðgun í Noregi, en eins og fram kom í innganginum var löggjöf Norðmanna 

um kynferðisbrot höfð til hliðsjónar við samningu frumvarps þess sem varð að lögum nr. 

61/2007. 

Meginniðurstöður þessarar ritgerðar eru þær að merkja megi að munur sé á þyngd 

refsingar eftir því hvort um er að ræða nauðgun sem framin er með ofbeldi eða nauðgun sem 

framin er með hótunum eða misnotkun á bágu ástandi brotaþola. Löggjafinn var skýr í 

greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 61/2007 og taldi að slík áhersla á 

verknaðaraðferð, sem einkennt hafi löggjöfina fram að þeim tíma, væri úrelt og myndi ekki 

endurspegla það sem þolendur kynferðisbrota upplifa. Erfitt væri að rökstyðja afhverju 

samræði sem komið væri fram með ofbeldi væri alvarlegra afbrot en samræði við rænulausa 

manneskju, sem jafnvel væri sofandi í eigin rúmi og ætti sér einskis ills von, eða þroskahefta 
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konu, sem væri varnarlaus og gæti enga björg sér veitt. Þrátt fyrir þau skýru ummæli má 

merkja á dómum Hæstaréttar, sem hafa fallið frá því að lögin tóku gildi, að dómurinn sé ekki 

á sömu skoðun og löggjafinn. Í dag, eins og tíðkaðist fyrir lagabreytinguna árið 2007, virðast 

niðurstöður um þyngd refsinga ráðast að miklu leyti á hversu alvarlegu ofbeldi brotaþoli varð 

fyrir. Má því velta því upp hversu mikil áhrif lagabreytingarnar hafi í raun haft? Síðasta 

áratugin hafa refsingar fyrir 2. mgr. verið að þyngjast og ekki er að merkja mikinn mun á 

þunga refsinga eftir að lögin tóku gildi. Hámarksrefsing sem fallið hefur fyrir nauðgun frá 

lagabreytingunni, þar sem eingöngu er sakfellt fyrir brot gegn 2. mgr. 194. gr., er tvö ár. Má 

því sjá að hámarksrefsing fyrir brotið er eingöngu einu ári frá refsilágmarkinu. Refsiramminn 

fyrir brot gegn 2. mgr. 194. gr. hgl. er ekki eins vel nýttur og þegar um refsingu samkvæmt 1. 

mgr. er að ræða og greina má meiri einsleitni í ákvörðunum Hæstaréttar.   

Þá leiddi könnunin í ljós að refsingar fyrir 1. mgr. 194. hafa einnig verið að þyngjast 

jafnt og þétt. Í þyngstu dómunum sem féllu á tímabilinu mátti sjá að litið var til 

refsiþyngingarákvæðis 195. gr. hgl. og má fullyrða að það hafi haft áhrif á niðurstöðu 

refsiákvörðunar. Eins og raunin var með þróun refsinga fyrir 2. mgr., voru refsingar fyrir brot 

gegn 1. mgr. einnig farnar að þyngjast áður en að lögin tóku gildi. Erfitt er að segja til um það 

hversu mikil áhrif lagabreytingin hafi í raun haft á þyngd refsinga Ljóst er þó að hún staðfesti 

þá þróun sem átti sér stað hjá Hæstarétti, sem má væntanlega að miklu leyti rekja til kröfu 

almennings um þyngri refsingar í kynferðisbrotamálum. Hæstiréttur virðist nú nota 

refsirammann betur, refsingar eru þyngri og refsiákvarðanir eru ekki jafn einsleitar og þær 

voru á síðustu öld fyrir brot gegn 1. mgr. 

 

 Það er ekki að öllu leyti ljóst hvort að dómar Hæstaréttar fyrir brot gegn 2. mgr. 194. 

gr. hgl. eigi eftir að þyngjast enn frekar. Má vera, til langs tíma litið, að refsingar fyrir brot 

gegn 2. mgr. 194. gr. eigi eftir að færa sig nær refsingum fyrir 1. mgr. 194. gr. Á þeim sex 

árum sem liðið hafa síðan að lögin tóku gildi virðist það ekki hafa verið raunin. Löggjafinn 

hefur þó ekki gripið til ráðstafana þrátt fyrir þessa þróun og má velta því upp hvort löggjafinn 

hafi í dag tekið þá afstöðu, sem Hæstiréttur virðist aðhyllast, að brot gegn 1. mgr. 194. gr. hgl. 

séu alvarlegri en brot gegn 2. mgr. 194. gr. hgl. þrátt fyrir að refsirammi ákvæðisins sé sá 

sami. 
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Viðauki 

Yfirlit yfir dóma Hæstaréttar árin 2007-2012 

Hér má finna yfirlit yfir alla dóma Hæstaréttar á árunum 2007-2012 þar sem ákært var fyrir 

brot gegn 1 og/eða 2. mgr. 194. gr. hgl. Þeir dómar sem eru undirstrikaðir eru dómar þar sem 

brot átti sér stað fyrir gildistöku laga nr. 61/2007. 

 

1. Yfirlit yfir dóma Hæstaréttar þar sem ákært var fyrir 1. mgr. 194. gr. hgl. 

 

Hrd. 14. júní 2012  

(nr. 31/2012) 

 

2 ár 

 

Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 1.mgr. 194.gr. 

og 1. mgr. 202. gr. hgl. með því að hafa farið með 

stúlkuna A, sem þá var 14 ára, gegn vilja hennar á 

afvikinn stað í húsasundi og þvingað hana til að hafa 

þar við sig samræði og munnmök auk þess sem 

ákærði hafði munnmök við stúlkuna. 

 

Við ákvörðun refsingar var litið til þess að um 

alvarlegt kynferðisbrot var að ræða gegn ungri 

stúlku. Brotaþoli hlaut líkamlega áverka sem hún bar 

ör eftir og þurfti að þola andlegar þjáningar. Til 

refsilækkunar var að ákærði var sjálfur barn, en hann 

var 17 ára þegar atvik áttu sér stað. Ákærði átti 

annars engar málsbætur.  

 

Hrd. 7. júní 2012 

(nr. 202/2012) 

 

4 ár fyrir 

báða 

ákærðu 

 

Ákærðu Z og Y voru sakfelldir fyrir brot gegn 1. gr. 

194. gr. hgl. með því að veitast í sameiningu að A og 

þröngva henni með ofbeldi til kynferðismaka.  

 

Við ákvörðun refsingar var litið til þess að brot 

ákærðu voru alvarleg og háttsemin niðurlægjandi 

fyrir A. Þá sýndu þeir einbeittan brotavilja. Vísað var 

til 1., 2. og 6. tl. 1. mgr. og 2. mgr. 70. gr. hgl. 

 

Hrd. 16. maí 2012 

(nr.572/2011) 

 

 

18 

mánuðir 

 

Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 194. gr. 

hgl. fyrir að hafa veist að A þar sem hún var að hafa 

þvaglát og sett tvo fingur í endaþarm hennar, henni 

að óvörum.  

 

Við ákvörðun refsingar var litið til þess að ákærði 

hafði ekki áður gerst sekur um refsiverða háttsemi. 

Hins vegar braut hann gegn friðhelgi líkama 

brotaþola og var háttsemin gagnvart henni 
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niðurlægjandi. Þá var vísað til 1. og 2. tl. 1. mgr. 70. 

gr. hgl. 

 

Hrd. 10. maí 2012  

(nr. 672/2011) 

 

 

 

Sýkna 

 

Hrd. 16. febrúar 2012 

(nr. 624/2011) 

 

5 ár 

 

Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 194. 

gr. hgl. með því að hafa á útisalerni í 

Vestmanneyjum með ofbeldi þröngvað A til 

samræðis og annarra kynferðismaka.  

 

Við ákvörðun refsingar var litið til þess að árásin var 

gróf og ruddaleg og beindist að líkama A og 

kynfrelsi. Afleiðingar brotsins þóttu augljósar og 

brotavilji einbeittur. Ákærði átti sér engar málsbætur. 

Þá var litið til 205 gr. hgl., ítrekunaráhrif.  

 

 

Hrd. 26. janúar 2012 (nr. 

460/2011) 

 

4 ár 

 

Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 194. 

gr. hgl. með því að hafa á dvalarstað sínum 

þröngvað A til munnmaka, samræðis og 

endaþarmsmaka með ofbeldi.  

 

Við ákvörðun refsingar var litið til þess að ákærði 

hafði ekki áður gerst sekur um refsiverða háttsemi. 

Hins vegar hafði hann einbeittan brotavilja og brotið 

var mjög alvarlegt og hafði A líkamlega og andlega 

áverka af brotinu. Vísað var til 1., 2. og 6. tl. 70. gr. 

hgl.  

 

 

Hrd. 19. janúar 2012 (nr. 

562/2011)  

 

8 ár 

 

Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 1. og 2. mgr. 

194. gr., 1. og 2. mgr. 201. gr., 1 og 2. mgr. 202. gr. 

og 4. mgr. 210. gr. hgl.  

 

Við ákvörðun refsingar var litið til þess að brot 

ákærða þóttu gróf og alvarleg og beindust að þremur 

ungum stúlkum, A, B og C. Þá voru brotin gegn B 
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margendurtekin og brotin gegn A og B framin í 

skjóli trúnaðartrausts. Þá var til refsiþyngingar að 

ákærði tók í mörgum tilvikum hreyfimyndir og 

ljósmyndir af athæfi sínu gegn B og brotavilji hans 

þótti því mjög styrkur og einbeittur. Vísað var til 77. 

gr., 1., 2., 3., 6. og 7. tl. 1. mgr. 70. gr., 3. mgr. 70. 

gr. og 1. lið 195. gr. hgl.   

 

 

Hrd. 16. júní 2011  

(nr. 602/2010) *
178

 

 

2 ár og 6 

mánuðir 

 

Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 1. og 2. mgr. 

194. gr. hgl. með því að hafa samræði og önnur 

kynferðismök við A gegn vilja hennar, en ákærði 

notfærði sér svefndrunga og ölvun A og er hún 

vaknaði og reyndi að sporna við verknaðinum hélt 

hann henni niðri þar til hún komst undan honum.  

 

Við ákvörðun refsingar var litið til þess að ákærði 

hafði þrisvar sinnum verið sektaður fyrir brot gegn 

fíkniefna- og umferðarlögum.  

 

 

Hrd. 9. desember 2010 

(nr. 555/2010)  

 

3 ár og 6 

mánuðir 

 

Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 194. 

gr. hgl. með því að hafa þvingað A til samræðis með 

því að beita hana ofbeldi. 

 

Við ákvörðun refsingar kom fram að ákærði hafi 

ekki áður gerst sekur um refsiverða háttsemi hér á 

landi. Í mars 2000 var hann sakfelldur fyrir tilraun til 

nauðgunar í Póllandi. Þá var litið til þess að ákærði 

lék konuna illa og olli henni líkamlegum áverkum. 

Vísað var til 1.., 2., 5. og 6. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl.  

 

 

Hrd. 4. nóvember 2010 

(nr. 323/2010)  

 

2 ár og 6 

mánuðir 

 

Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 194. 

gr. hgl. með því að hafa með ólögmætri nauðung og 

ofbeldi þröngvað fyrrverandi eiginkonu sinni B til 

samræðis í bifreið í kjölfar ökuferðar sem þau höfðu 

farið í.  

 

Við ákvörðun refsingar var litið til þess að ákærði 

var með hreint sakavottorð. Þá kom fram að hann 
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 Stjörnumerktir dómar eru dómar þar sem ákært/sakfellt er bæði fyrir 1. og 2. mgr. 194. gr. hgl., en þá dóma 
er að finna í báðum yfirlitunum í þessari ritgerð. 
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hafi búið við málhömlun fyrstu 10-14 ár ævinnar, 

hann hafi svo til enga skólagöngu að baki og sé 

nánast hvorki læs né skrifandi. Þá sé greind hans 

undir meðalgreind og mikill misstyrkur komi fram 

milli munnlegrar og verklegrar getu. Þá hafi ákærða 

gengið illa að setja fólki stólinn fyrir dyrnar og oft 

farið flatt á því tilfinningalega og fjárhagslega. Taldi 

dómurinn að fyrrgreind atriði skyldi hafa í huga 

þegar aðstæður ákærða væru virtar. Þess yrði þó að 

gæta að hann gerðist sekur um gróft brot gegn 

kynfrelsi B. 

 

 

Hrd. 10. júní 2010  

(nr. 421/2009) 

 

3 ár og 6 

mánuðir 

 

Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 194 gr. 

og 1. mgr. 202. gr. hgl. fyrir að hafa í bifreið sem 

hann hafði lagt við verksmiðjuhúsnæði og með 

ofbeldi og annars konar ólögmætri nauðung sett 

fingur í löggöngu 14 ára stúlku, látið hana nudda lim 

sinn og haft við hana samræði. 

 

Við ákvörðun refsingar var litið til þess að A hafði 

oft gætt barna ákærða. Hann var tengdur henni og 

hafði áunnið sér trúnaðartraust hennar. Ákærði var 

32 ára  þegar brotin voru framin en stúlkan 14 ára. 

Ákærði nýtti sér yfirburðarstöðu sína gagnvart A og 

neyddi hana í skjóli þess til að hafa við sig 

kynferðismök í læstri bifreið á afviknum stað en þar 

átti A sér ekki undankomu auðið. Ákærði átti sér 

engar málsbætur. 

 

 

Hrd. 12. maí 2010  

(nr. 502/2009) 

 

 

 

 

 

8 ár 

 

X var sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 194. gr., 

1.mgr. 217. gr. og 2. mgr. 218. gr. hgl. fyrir ítrekuð 

kynferðisbrot með því að hafa neytt A, þáverandi 

sambúðarkonu sína, með hótunum um ofbeldi eða 

annars konar ólögmætri nauðung til samræðis og 

annarra kynferðismaka með öðrum körlum, en X 

ýmist ljósmyndaði kynmökin eða tók þau upp á 

myndband og tók iðulega þátt í þeim.  

 

Við ákvörðun refsingar var litið til þess að X hafði 

gerst sekur um fjölmargar líkamsárásir gegn A. Þá 

voru kynferðisbrot hans gegn þáverandi 
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sambúðarkonu hans sérlega gróf og alvarleg. Þá 

stóðu brotin yfir í um árabil og afleiðingar þeirra 

fyrir A voru alvarlegar. Þá var vísað til 77. gr. hgl., 

1., 2., 3., 6. og 7. tl. 1. mgr. 70. gr. og 3. mgr. 70. gr. 

hgl. Þá var jafnframt litið til b. og c. liðar 195. gr. 

hgl. Ákærði hafði ekki áður gerst sekur um 

refsiverða háttsemi. 

 

 

Hrd. 6. maí 2010 

 (nr. 31/2010) 

 

 

 

3 ár 

 

Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 194. 

gr. hgl. með því að hafa á heimili sínu með ofbeldi 

veist að A í geymslu í íbúðarinnar, káfað á brjóstum 

hennar innanklæða, sleikt brjóst hennar og skömmu 

síðar dregið hana inn í gestaherbergi og haft við hana 

samræði.  

 

Við ákvörðun refsingar var litið til þess að ákærði 

hafði ekki áður sætt refsingu. Þá var brot hans 

alvarlegt og beindist að kynfrelsi A auk þess sem 

ákærði misnotaði sér traust það sem A bar til hans. 

Vísað var til 1. og 3. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. 

 

 

Hrd. 17. desember 2009 

(nr. 619/2009) 

 

 

 

4 ár og 6 

mánuðir 

 

Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 194. 

gr. hgl.
179

  með því að hafa veist að A í húsasundi í 

iðnaðarhverfi og haft samræði við hana með því að 

beita hana ofbeldi og sampart notfæra sér það að A 

gat ekki spornað við samræðinu sökum ölvunar.  

 

Við ákvörðun refsingar var litið til þess að ákærði 

hafði ekki áður gerst sekur um refsiverða háttsemi 

sem máli skipti við ákvörðun refsinga í málinu. Þá 

var litið til þess að nauðgunin fór fram í afskekktu 

húsasundi í iðnaðarhverfi þar sem ákærði lék 

brotaþola illa og olli henni miklum líkamlegum 

áverkum. Þá var vísað til 1., 2., 7. og 8. tl. 1. mgr. 

70. gr. hgl. 

 

 

Hrd. 8. október 2009 (nr. 

129/2009) 

 

 

4 ár og 6 

mánuðir 

 

Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 194. 

gr. hgl. með því að hafa ráðist að barnsmóður sinni 

A og þvingaði hana til samræðis og endaþarmsmaka 
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 Ákært var fyrir 1. og 2. mgr. 194. gr. en sakfellt var fyrir 1. mgr. 194. gr. hgl.   
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með beitingu ofbeldis. Þá var ákærði einnig 

sakfelldur fyrir líkamsárá gegn A.  

 

Við ákvörðun refsingar var litið til þess að ákærði 

braut gegn A á heimil hennar og stóð árásin yfir í 

langan tíma. Brot ákærða beindust að lífi, líkama og 

kynfrelsi brotaþola.  Miklir áverkar voru á henni eftir 

árásina sem var hrottaleg, unnin á heimili hennar að 

nóttu til og henni haldið þar nánast í gíslingu með 

rétt ársgamalt barn sitt. Þá var litið til þess að 

ásetningur ákærða var einbeittur og það eina sem 

ákærða virtist hafa gengið til var að lítilsvirða og 

knésetja A í þágu eigingjarnra hvata hans sjálfs. Þá 

hafði árásin líkamlegar og andlegar afleiðingar fyrir 

A. Vísað var til 1., 2., 3., 6. og 7. tl. 1. mgr. 70. gr. 

og 3. mgr. 70. gr. hgl.  

 

 

Hrd. 18. júní 2009  

(nr. 55/2009) 

 

 

 

 

15 

mánuðir 

 

Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 194. 

gr. sbr. 20. gr. hgl. með því að hafa reynt að hafa 

samræði eða önnur kynferðismök við A, 16 ára 

stúlku, sem var gestkomandi á heimili hans. Ákærði 

lagðist við hlið stúlkunnar þar sem hún lá sofandi í 

herbergi dóttur hans, reyndi að girða niður buxurnar 

hennar og er hún vaknaði tók hann fyrir vit hennar 

og hótaði að meiða hana ef hún hefði ekki hljótt. 

Ákærði lét ekki af háttsemi sinni fyrr en nafngreind 

kona kom inn í herbergið og réðst á hann.  

 

Við ákvörðun refsingar var litið til þess að aðfarir 

hans fólu í sér líkamlegt ofbeldi gagnvart brotaþola 

sem var yngri en 18 ára, sbr. 195. gr. hgl. Þá átti A 

erfitt uppdráttar eftir árásina. Á hinn bóginn var litið 

til þess að brotið var ekki fullframið.  

 

 

Hrd. 28. maí 2009  

(nr. 67/2009) 

 

 

 

 

 

 

Brot heimfært undir 199. gr. hgl. Ákært var fyrir 1. 

og 2. mgr. 194. gr. hgl. 

 

 

Hrd. 11. desember 2008 

 

2 ár 

 

Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 194. 
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(nr. 229/2008) 

 

 

gr. hgl. með því að hafa með ofbeldi og ólögmætri 

nauðung brotið gegn 14 ára stúlku sem gætti barna 

hans með því að sleikja brjóst og kynfæri hennar, 

setja fingur í kynfæri hennar og endaþarm og bera 

eigin kynfæri.  

 

Við ákvörðun refsingar var litið til þess að 

verknaðurinn var framinn gagnvart ungri stúlku sem 

var að gæta barna hans en ákærði misnotaði sér 

aðstæður og braut gegn trúnaðartrausti sem ríkja átti 

í samskiptum þeirra. Ákærði var með hreint 

sakavottorð en að öðru leyti átti hann sér engar 

málsbætur. 

 

 

Hrd. 4. desember 2008 

(nr. 383/2008) 

 

 

 

 

3 ár 

 

Ákærði var sakfeldur fyrir brot gegn 1. mgr. 194. gr. 

hgl. með því að hafa þröngvað A til samræðis og 

annarra kynferðismaka á salernis Hótel Sögu.  

 

Við ákvörðun refsingar var litið til þess að ákærði 

hafi ekki áður gerst sekur um refsiverða háttsemi 

sem kunnugt var um. Ákærði hafi hins vegar verið 

sakfelldur fyrir alvarlegt kynferðisbrot gagnvart 

ungri stúlku og var brotið framið á stað þar sem A 

átti sér einskis ills von. Þá hafi brotið verið 

ófyrirleitið og til þess fallið að valda stúlkunni 

verulegum skaða. Ákærði átti sér engar málsbætur.  

 

 

Hrd. 13. nóvember 2008 

(nr. 214/2008) 

 

 

 

 

Ómerking. Málið tekið fyrir á ný í Hrd. 28. maí 

2009 í máli nr. 67/2009. 

 

 

Hrd. 29. maí 2008  

(nr. 173/2008) 

 

 

 

 

 

 

5 ár 

 

Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 194. 

gr., 3. mgr. 202. gr. og 209. gr. hgl. Þá var hann 

einnig sakfelldur fyir vörslur á barnaklámi og 

þjófnað.  

 

Við ákvörðun refsingar var litið til þess að ákærði 

var síbrotamaður. Þá var brotavilji hans einbeittur og 

brot hans beindust gegn ungum reynslulitlum 

stúlkum sem hann beitti blekkingum til að komast í 

samband við.  
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Hrd. 29. maí 2008  

(nr. 185/2008) 

 

 

 

4 ár 

 

Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 1. og 2. mgr. 

194. gr. hgl. með því að hafa á víðavangi með 

ofbeldi haft samræði og endaþarmsmök við X og 

sumpart notfært sér að hún gat ekki spornað við 

háttseminni sökum ölvunar.  

 

Við ákvörðun refsingar var litið til þess að um 

hrottafengna árás á kynfrelsi A var að ræða.  

 

 

Hrd. 8. maí 2008 

(nr. 74/2008) 

 

 

5 ár fyrir 

báða 

ákærðu 

 

Báðir ákærðu voru sakfelldir fyrir 1. mgr. 194. gr. 

hgl. með því að hafa með ofbeldi báðir reynt að hafa 

samfarir við A og neytt hana til að hafa við þá 

munnmök.  

 

Við ákvörðun refsingar var litið til þess hve 

hrottalegur verknaður ákærðu var, bæði í ljósi 

kringumstæðna og þeirra svívirðulegu og 

niðurlægjandi aðferða sem þeir beittu gagnvart konu 

sem þeir þekktu lítt og áttu ekki sökótt við. Þá olli 

atburðurinn A miklu sálartjóni. Ákærðu sýndu 

fullkomið skeytingarleysi fyrir líðan A, kynfrelsi og 

æru, þegar þeir veittust að henni í bílskýlinu, 

notfærðu sér og hlógu að bjargleysi hennar, 

auðsýndu einbeittan ásetning til að koma fram vilja 

sínum og skirrtust einskis, þrátt fyrir beiðni hennar 

um miskunn. Var refsingin ákveðin í ljósi þess og að 

um samverknað ákærðu var að ræða sbr. 2. mgr. 70. 

gr. hgl. Þá var litið til aldurs ákærðu og sakaferils 

þeirra en þeir áttu báðir refsidóma að baki í 

heimalandi sínu.  

 

 

Hrd. 13. september 2007  

(nr. 131/2007) 

 

 

 

 

 

3 ár og 6 

mánuðir 

 

 

Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 194. 

gr. hgl. með því að hafa þröngvað A með ofbeldi til 

samræðis og annarra kynferðismaka.  

 

Við ákvörðun refsingar var horft til þess að brot 

ákærða voru mjög alvarleg og sérstaklega hrottaleg. 

Hann beitti brotaþola endurteknu grófu ofbeldi 

meðan á nauðguninni stóð og virti að vettugi óskir 
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hennar um að láta af háttseminni. Brotaþoli bar 

auðsæ merki um ofbeldi ákærða við skoðun hjá 

lækni og kynfæri hennar voru svo illa leikin að ekki 

reyndist unnt að skoða þau hefðbundinni 

kvenskoðun. Þá hefur brotaþoli þurft að glíma við 

alvarlegar andlegar og líkamlegar afleiðingar 

árásarinnar. 

 

 

Hrd. 15. nóvember 2007 

(nr. 243/2007) 

 

 

 

 

Ómerking 

 

Hrd. 27. nóvember 2007 

(nr. 203/2007) 

 

 

 

 

Ómerking 

 

Hrd. 18. júní 2007  

(nr. 35/2007) 

 

 

 

 

2 ár 

 

Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 194. 

gr. hgl. með því að hafa þröngvað A með ofbeldi til 

samræðis og annarra kynferðismaka.  

 

Við ákvörðun refsingar var litið til þess að S hafði 

með dómi héraðsdóms 17. nóvember 2005 , sem 

staðfestur var í Hæstarétti, verið dæmdur í fangelsi í 

2 ár og 6 mánuði fyrir brot gegn 194. gr. hgl. Brot 

ákærða í þessu máli voru framin fyrir uppsögu 

héraðsdómsins og bar því að tiltaka refsingu S 

samkvæmt 78. gr. hgl. sbr. 77. gr. hgl. Þá var vísað 

til 1., 2. og 7. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. Ákærði átti sér 

engar málsbætur. 

 

 

Hrd. 31. maí 2007  

(nr. 48/2007) 

 

 

 

3 ár 

 

Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 194. 

gr. hgl. með því að hafa þröngvað A með ofbeldi til 

samræðis. 

 

Við ákvörðun refsingar var litið til þess að ákærði 

hafði ekki áður gerst sekur um refsiverða háttsemi. 

Hins vegar var hann sakfelldur fyrir alvarlegt 

kynferðisbrot gagnvart 14 ára stúlku. Neytti hann 

bæði aldurs og aflsmunar við brotið. Átti hann sér 

engar málsbætur. Þá kom fram að brot ákærða væri 

ófyrirleitið og til þess falið að valda stúlku á 
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viðkvæmum aldri verulegum skaða. Vísað var til 1., 

2. og 7. tl. 70. gr. hgl.  

 

Hrd. 24. maí 2007  

(nr. 36/2007) 

 

 

15 

mánuðir 

 

Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 194. 

gr. hgl. með því að hafa þröngvað A sem var 13 ára 

gömul með ofbeldi til annarra kynferðismaka en 

samræðis, en ákærði káfaði á brjóstum og kynfærum 

stúlkunnar innanklæða, setti hönd hennar á 

getnaðarlim sinn, sleikti brjóst hennar og kynfæri og 

setti fingur í leggöng hennar.  

 

Við ákvörðun refsingar var tekið tillit til ungs aldurs 

brotaþola. 

  

 

Hrd. 26. apríl 2007  

(nr. 630/2006) 

 

5 ár 

 

Ákærði var sakfelldur fyrir 1. mgr. 194. gr. hgl. með 

því að hafa þrívegis þröngvað Z, fyrrverandi 

unnustu sinni, með ofbeldi til samræðis. Þá var hann 

jafnframt sakfelldur fyrir 1. mgr. 126. gr. hgl. 

Ákærði var einnig sakfelldur fyrir 1. mgr. 217. gr. 

fyrir þrjár líkamsárásir á hendur fyrrverandi 

sambúðarkonu sinni Y og brot gegn 231. gr. hgl. 

 

Við ákvörðun refsingar kom fram að ákærði hafi 

ekki áður gerst sekur um hegningarlagabrot og 

ákærði ætti sér engar málsbætur. Brot hans gagnvart 

konunum hafi verið hrottafengin og hann farið fram 

gegn þeim í krafti líkamsburðar síns. Þá hafi 

árásirnar verið tilefnislausar og ákærði hafi misnotað 

aðstöðu sínu gagnvart konunum sem voru honum 

háðar, einkum Y, sem var ekki mælt á íslensku og 

vandamenn hennar bjuggu ekki hér. Árásir ákærða á 

Y hafi verið sérstaklega svívirðilegar og liður í því 

að kúga hana og undiroka. Ofbeldi gagnvart Z var 

einnig langvinnt og hélt hann henni nauðugri í íbúð 

sinni í margar klukkustundir og nauðgaði henni í 

þrígang. Höfðu brotin miklar sállíkamlegar 

afleiðingar fyrir báðar konurnar. 
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Hrd. 8. mars 2007  

(nr. 589/2006) 

 

 

 

2 ár og 6 

mánuðir 

 

Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 194. 

gr. hgl. með því að hafa þröngvað A með ofbeldi til 

samræðis. 

 

Við ákvörðun refsinga var litið til þess að um 

alvarlega háttsemi ákærða var að ræða sem þekkti A 

lítið en vissi þó að hún var kærasta samleigjanda 

hans. Litið var til þess að ákærði neytti aflsmunar og 

þröngvaði A, sem var 29 árum yngri en ákærði, til 

kynmaka. Þá hafði verknaðurinn alvarlegar andlegar 

afleiðingar á líðan kæranda. Ákærði átti sér engar 

málsbætur.  

 

 

 

 

 

2. Yfirlit dóma Hæstaréttar þar sem ákært var fyrir brot gegn 2. mgr. 194. gr. hgl. 

 

Hrd. 19. janúar 2012 (nr. 

562/2011)  

 

8 ár 

 

Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 1. og 2. 

mgr. 194. gr., 1. og 2. mgr. 201. gr., 1 og 2. mgr. 

202. gr. og 4. mgr. 210. gr. hgl.  

 

Við ákvörðun refsingar var litið til þess að brot 

ákærða voru gróf og alvarleg og beindust að 

þremur ungum stúlkum, A, B og C. Um var að 

ræða margendurtekin brot gegn B og brot framin 

í skjóli trúnaðartrausts gegn A og B. Til 

refsiþyngingar var að hann tók í mörgum 

tilvikum hreyfimyndir og ljósmyndir af athæfi 

sínu gegn B og brotavilji hans þótti mjög styrkur 

og einbeittur. Vísað var til 77. gr. hgl., 1., 2., 3., 

6. og 7. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl., 3. mgr. 70. gr. hgl. 

og 1. lið 195. gr. hgl.   

 

 

Hrd. 16. júní 2011 

(nr. 602/2010)  

 

2 ár og 6 

mánuðir 

 

Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 1. og 2. 

mgr. 194. gr. hgl. með því að hafa samræði og 

önnur kynferðismök við A gegn vilja hennar, en 

ákærði notfærði sér svefndrunga og ölvun A og 

er hún vaknaði og reyndi að sporna við 

verknaðinum hélt hann henni niðri þar til hún 
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komst undan honum. 

 

Við ákvörðun refsingar var litið til þess að 

ákærði hafði þrisvar sinnum verið sektaður fyrir 

brot gegn fíkniefna- og umferðarlögum.  

 

 

Hrd. 19. maí 2011  

(nr. 571/2010) 

 

  

Sýkna 

 

Hrd. 12. maí 2011  

(nr. 543/2010)  

 

 

 

 

2 ár 

 

Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 2. mgr. 

194. gr. hgl. með því að hafa haft samræði við A 

gegn vilja hennar og hafa notfært sér það að A 

gat ekki spornað við samræðinu sökum ölvunar 

og svefndrunga.  

 

Við ákvörðun refsingar var litið til þess að 

ákærði var með hreint sakavottorð. Hann átti sér 

engar málsbætur og horfði til refsiþyngingar að 

hann braut gróflega gegn stúlku sem aðeins var 

17 ára að aldri. 

 

 

Hrd. 7. apríl 2011  

(nr. 570/2010) 

 

 

 

 

 

3 ár 

 

Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 2. mgr. 

194. gr. 1. mgr. 202. gr. 209. gr. og 4. mgr. 210. 

gr. hgl. með því að hafa á tilteknu árabili haft 

frammi kynferðislega háttsemi gagnvart A, 

bróðurdóttur sinni og B, bróðursyni sínum, og 

um leið notfært sér að þau gátu ekki spornað við 

verknaðinum sökum andlegra annmarka.  

 

Við ákvörðun refsingar kom fram að ákærði hafi 

verið sakfelldur fyrir mjög gróf kynferðisbrot 

gegn fötluðum bróðurbörnum sínum, sem báru 

traust til hans og honum hafði verið trúað fyrir. 

Vísað var til 77. gr. hgl. og 1. og 3. mgr. 70. gr. 

hgl. Ákærði átti sér engar málsbætur. Þá tók 

rétturinn fram að virða ætti það til refsiþyngingar 

að ákærða var ljóst að ungmennin áttu við 

erfiðleika að stríða. 
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Hrd. 21. desember 2010 

(nr. 573/2010) 

 

 

 

2 ár Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 2. mgr. 

194. gr. hgl. með því að hafa haft samræði við A 

og við það notfært sér að A gat ekki spornað við 

verknaðinum sökum ölvunar og svefndrunga, en 

A svaf ölvunarsvefni í sófa á heimili þeirra. 

 

Hæstiréttur hækkaði refsingu ákærða úr 18 

mánuðum í tvö ár án þess að rökstyðja 

refsiákvörðun sína með öðrum orðum en að hún 

væri hæfilega ákveðin.  

 

 

Hrd. 16. september 2010 

(nr. 93/2010) 

 

 

 

Sýkna. Ákærði var sýknaður fyrir brot gegn 2. 

mgr. 194. gr. en sakfelldur fyrir brot gegn 197. 

gr. hgl.  

 

 

Hrd. 20. maí 2010 

(nr. 620/2009) 

 

 

 

 

Brot heimfært undir 209. gr. hgl. Ákært var fyrir 

brot gegn 2. mgr. 194. gr. hgl. en til vara 209. gr. 

hgl. 

 

Hrd. 1. október 2009 

(nr. 141/2009) 

 

 

 

 

15 mánuðir 

 

Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 2. mgr. 

194. gr. hgl. með því að hafa haft önnur 

kynferðismök en samræði við A gegn vilja 

hennar með því að nudda kynfæri A með 

kynlífstæki. Við kynferðismökin notfærði ákærði 

sér að A gat ekki spornað við verknaðinum 

sökum andlegra annmarka. 

 

Við ákvörðun refsingar var litið til þess að 

ákærði hafði ekki áður gerst sekur um 

refsiverðan verknað sem áhrif gat haft á 

ákvörðun refsingar.   

 

 

Hrd. 28. maí 2009  

(nr. 67/2009) 

 

 

 

 

 

 

Brot heimfært undir 199. gr. hgl. Ákært var fyrir 

1. og 2. mgr. 194. gr. hgl. 

 

Hrd. 21. apríl 2009  

(nr. 660/2009) 

 

18 mánuðir 

 

Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 2. mgr. 

194. gr. hgl. með því að hafa haft samræði við A 
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gegn vilja hennar, en ákærði notfærði sér það að 

A gat ekki spornað við samræðinu sökum 

ölvunar og svefndrunga. 

 

Við ákvörðun refsingar var litið til þess að 

ákærði hafði ekki áður sætt refsingum. 

 

 

Hrd. 11. desember 2008 

(nr. 284/2008) 

 

18 mánuðir 

 

Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 2. mgr. 

194. gr. hgl. með því að hafa haft samræði eða 

önnur kynferðismök við A og hafa notfært sér 

það að hún gat ekki spornað við verknaðinum 

sökum andlegra annmarka og líkamlegrar 

fötlunar. 

 

Við ákvörðun refsingar var litið til þess að 

ákærða var trúað fyrir að aka stúlkunni frá 

heimili hennar og til skóla. Til málsbóta fyrir 

ákærða kom að hann játaði háttsemi sína 

hreinskilnislega og hafði ekki áður gerst sekur 

um refsiverð brot. Þá var tekið fram að lög nr. 

61/2007 gætu ekki haft áhrif á refsingu þar sem 

að brotin voru framin fyrir gildistöku laganna. 

 

 

Hrd. 27. nóvember 2008 

 (nr. 139/2008)  

 

3 ár og 6 

mánuðir 

 

Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 2. mgr. 

194. gr. hgl., fyrir tvö brot gegn 1. mgr. 155. gr. 

hgl. og tvö brot gegn ýmsum ákvæðum 

umferðarlaganna. Ákærði var sakfelldur fyrir að 

hafa haft samræði við A á heimili hennar og 

notfært sér það að A gat ekki spornað við 

verknaðinum sökum veikinda. 

 

Við ákvörðun refsingar var litið til langs 

sakaferils ákærða en hann var á reynslulausn 

þegar hann framdi öll brotin. Með brotunum reif 

hann skilorð reynslulausnar og var því refsing 

ákærða ákveðin í einu lagi fyrir brotin og með 

hliðsjón af hinni óafplánuðu refsingu sem var 

330 dagar. Þá var jafnframt litið til 77. gr., 2., 6. 

og 8. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. og þess að ákærði 

hafði tvisvar áður verið dæmdur fyrir 

kynferðisbrot. 
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Hrd. 13. nóvember 2008 

(nr. 214/2008) 

 

 

 

 

Ómerking. Málið tekið fyrir á ný í Hrd. 28. maí 

2009 í máli nr. 67/2009 

 

Hrd. 6. nóvember 2008 

(nr. 265/2008) 

 

 

 

 

Sýkna 

 

 

Hrd. 25. september 2008 

(nr. 96/2008) 

 

15 mánuðir 

þar af 12 

skilorðs-

bundnir 

 

 

Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 2. mgr. 

194. gr. hgl. með því hafa haft samræði við A 

gegn vilja hennar og notfært sér að hún gat ekki 

spornað við verknaðinum sökum ölvunar, áhrifa 

fíkniefna og svefndrunga.  

 

Við ákvörðun refsingar var litið til langs 

sakaferils ákærða og 78. gr. hgl. Þá kom fram að 

brot ákærða væru alvarleg og hefðu haft 

þungbærar afleiðingar í för með sér fyrir A. 

Verulegur dráttur hafði orðið á rannsókn málsins 

og því var hluta af refsingunni frestað 

skilorðsbundið í þrjú ár.  

 

Hrd. 5. júní 2008  

(nr. 94/2008) 

 

 

 

18 mánuðir 

 

Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 2. mgr. 

194. gr. hgl. með því að hafa haft samræði við A 

á meðan hún gat ekki spornað við verknaðinum 

sökum ölvunar.  

 

Við ákvörðun refsingar var litið til þess að brot 

ákærða var alvarlegt og beindist að persónufrelsi 

ungrar stúlku sem virtist hafa borið traust til hans 

vegna fjölskyldutengsla. Hins vegar var litið til 

þess að það lágu engin viðhlítandi gögn fyrir um 

afleiðingar verknaðarins, dráttur varð á 

lögreglurannsókn málsins sem engar skýringar 

voru gefnar á og ákærði hafði ekki áður gerst 

sekur um refsiverða háttsemi. 

 

 

Hrd. 29. maí 2008  

(nr. 185/2008) 

 

 

4 ár 

 

Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 1. og 2. 

mgr. 194. gr. hgl. með því að hafa á víðavangi 

með ofbeldi haft samræði og endaþarmsmök við 
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 X og sumpart notfært sér að hún gat ekki spornað 

við háttseminni sökum ölvunar.  

 

Við ákvörðun refsingar var litið til þess að um 

hrottafengna árás á kynfrelsi A var að ræða.  

 

 

Hrd. 22. maí 2008 

 (nr. 545/2007) 

 

 

 

12 mánuðir 

þar af 9 

mánuðir 

skilorðs-

bundnir. 

 

Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 2. mgr. 

194. gr. sbr. 20. gr. hgl. Ákærði var sakfelldur 

fyrir annan ákærulið af tveimur, fyrir að hafa haft 

þann ásetning að notafæra sér svefndrunga og 

ölvunarástand A í þeim tilgangi að hafa 

kynferðismök gegn vilja hennar.  

 

Við ákvörðun refsingar var litið til þess að 

ákærði hafði ekki áður gerst sekur um 

refsiverðan verknað. Hins vegar hafi brot hans 

beinst gegn persónu- og kynfrelsi konu sem 

ákærði vissi að hafði átt við erfiðan geðsjúkdóm 

að glíma. Þá hafði brotið aukið enn frekar á 

vanda hennar og haft verulegar andlegar 

afleiðingar fyrir hana. Að teknu tilliti til verulegs 

dráttar, sem varð á rannsókn málsins, svo og að 

ákærði hafði ekki áður gerst sekur um refsiverða 

háttsemi þótti rétt að binda hluta refsingarinnar 

skilorði. 

 

 

Hrd. 8.maí 2008 

(nr. 446/2007) 

 

 

2 ár 

 

Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 2. mgr. 

194. gr. hgl. með því að hafa haft samræði við A 

á meðan hún gat ekki spornað við verknaðinum 

sökum ölvunar og svefndrunga.  

 

Við ákvörðun refsingar kom fram að ákærði hafi 

ekki gerst sekur um refsiverða háttsemi sem áhrif 

geti haft á ákvörðun viðurlaga í málinu. Með 

háttsemi sinni hafi ákærði brotið gróflega gegn 

persónu- og kynfrelsi ungrar stúlku, sem hafði í 

för með sér miklar andlegar þjáningar fyrir hana 

og félagslega erfiðleika. Þá þótti ákærði ekki eiga 

sér neinar málsbætur.  
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Hrd. 31. maí 2007  

(nr. 666/2006) 

 

2 ár Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 2. mgr. 

194. gr. og 197. gr. hgl. með því að hafa tvisvar 

sinnum haft samræði við A þroskaheftan 

starfsmann á hæfingarstöð fyrir fatlaða 

einstaklinga, en ákærði starfaði þar sem 

stuðningsfulltrúi og notfærði sér að A gat ekki 

spornað við verknaðinum sökum andlegra 

annmarka. 

 

Við ákvörðun refsingar kom fram að ákærði hafi 

ekki áður verið sakfelldur fyrir refsiverða 

háttsemi. Brot hans séu alvarleg og að sérstök 

þörf sé á að einstaklingar sem A lifi í vernduðu 

umhverfi. Þá hafi samkvæmt gögnum málsins 

verið sýnt fram á að félagsleg hæfni ákærða sé 

slæm. Þrátt fyrir það verði að taka tillit til þess að 

hann starfaði við að leiðbeina A og misnotaði 

það traust sem hún bar til hans vegna starfa hans.  

 

Hrd. 1. febrúar 2007  

(nr. 243/2006) 

 

 

15 mánuðir 

 

Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 196. gr. 

sbr. nú 2. mgr. 194. gr. hgl. fyrir að hafa samræði 

við A gegn vilja hennar og notfæra sér það að A 

gat ekki spornað við verknaðinum sökum ölvunar 

og svefndrunga. 

 

Þessi dómur féll áður en lög nr. 61/2007 tóku 

gildi. 

 

Við ákvörðun refsingar kom fram í Hæstarétti að 

dráttur hefði verið á málinu sem væri 

aðfinnsluverður. Þegar væri horft til brota ákærða 

og dómafordæma væri þessi dráttur ekki talinn 

svo verulegur að hann réttlæti að refsing ákærða 

yrði bundin skilorði, en héraðsdómur hafði áður 

komist að þeirri niðurstöðu að skilorðsbinda 

hluta af refsingu ákærða. 
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Hrd. 1. febrúar 2007  

(nr. 102/2006) 

 

 

 

 

12 mánuðir 

 

Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 196. gr. 

hgl. sbr. nú 2. mgr. 194. gr. hgl. með því að hafa 

önnur kynferðismök en samræði við Y gegn vilja 

hennar og notfæra sér það að Y gat ekki spornað 

við brotinu sökum ölvunar og svefndrunga. 

 

Þessi dómur féll áður en lög nr. 61/2007 tóku 

gildi. 

 

Við ákvörðun refsingar var litið til sakaferils 

ákærða og var honum dæmdur hegningarauki 

vegna fyrri brota. Ákærði var ekki talinn eiga sér 

neinar málsbætur og var vísan til 1. og 7. tl. 70. 

gr. hgl. Þá þótti ekki skilyrði til að skilorðsbinda 

refsinguna þrátt fyrir að dráttur hefði verið á 

málinu. 
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http://www.mbl.is/frettir/innlent/2013/02/04/skurad_ut_ur_haestaretti/ 

Ragnheiður Bragadóttir. „Hvað er nauðgun“ Fréttablaðið (Reykjavík 6. febrúar 2012) 13 

Vefsíður 

Stigamót: www.stigamot.is  

Barnahús: http://www.bvs.is/?m=2&ser=70 

Blátt áfram: www.blattafram.is 

Lög 

Almenn hegningarlög handa Íslandi frá 25. júní 1986 

Almenn hegningarlög nr. 19/1940 

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

Lög nr. 40/1992 um breyting á almennum hegningarlögum nr. 40/1992 

Lög um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994 

Lög um meðferð opinberra mála nr. 19/1991. 

Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008 

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, lög nr. 33/1944 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/1997/nou-1997-23.html?id=141115
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2013/02/04/skurad_ut_ur_haestaretti/
http://www.stigamot.is/
http://www.bvs.is/?m=2&ser=70
http://www.blattafram.is/
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Athugasemdir með frumvarpi sem varð að lögum nr. 61/2007 um breyting á almennum 

hegningarlögum nr. 19/1940 : http://www.althingi.is/altext/133/s/0020.html  

 

Athugasemdir með frumvarpi sem varð að lögum nr. 40/1992 um breyting á almennum 

hegningarlögum nr. 19/1940: http://www.althingi.is/altext/115/s/0059.html 

 

Erlend lög 

Norsku breytingarlögin nr. 76/2000 

Norsku hegningarlögin nr. 10/1902 

Stjórnarskrá Noregs 

 

Det kongelige Justis- og Politidepartement. Ot.prp.nr.28 (1999-2000) Om lov om endringer i 

straffeloven mv. (seksuallovbrudd): 

http://www.regjeringen.no/Rpub/OTP/19992000/028/PDFA/OTP199920000028000DDDPDF

A.pdf  

 

Det kongelige Justis- og Politiepartement. Ot.prp.nr. nr. 8 (2007-2008) Om lov om endringer i 

straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv., bls. 25-26: 

http://www.regjeringen.no/pages/2023985/PDFS/OTP200720080008000DDDPDFS.pdf 

 

Det kongelige Justis- og Politipartement. Ot.prp.22 (2008-2009).  Om lov om endringer i 

Straffeloven 20. mai 2005 nr. 28. Vefslóð: 

http://www.regjeringen.no/pages/2138594/PDFS/OTP200820090022000DDDPDFS.pdf 

http://www.althingi.is/altext/133/s/0020.html
http://www.althingi.is/altext/115/s/0059.html
http://www.regjeringen.no/Rpub/OTP/19992000/028/PDFA/OTP199920000028000DDDPDFA.pdf
http://www.regjeringen.no/Rpub/OTP/19992000/028/PDFA/OTP199920000028000DDDPDFA.pdf
http://www.regjeringen.no/pages/2023985/PDFS/OTP200720080008000DDDPDFS.pdf
http://www.regjeringen.no/pages/2138594/PDFS/OTP200820090022000DDDPDFS.pdf
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Dómaskrá 

Dómar Hæstaréttar 
Hrd. 31. janúar 2013 í máli nr. 521/2012 

Hrd. 14. júní 2012 í máli nr. 31/2012 

Hrd. 7. júní 2012 í máli nr. 202/2012 

Hrd. 16. maí 2012 í máli nr.572/2011 

Hrd. 10. maí 2012 í máli nr. 672/2011 

Hrd. 16. febrúar 2012 í máli nr. 624/2011 

Hrd. 26. janúar 2012 í máli nr. 460/2011 

Hrd. 19. janúar 2012 í máli nr. 562/2011  

Hrd. 16. júní 2011 í máli nr. 602/2010  

Hrd. 19. maí 2011 í máli nr. 571/2010 

Hrd. 12. maí 2011 í máli nr. 543/2010 

Hrd. 7. apríl 2011 í máli nr. 570/2010 

Hrd. 21. desember 2010 í máli nr. 573/2010 

Hrd. 9. desember 2010 í máli nr. 555/2010  

Hrd. 4. nóvember 2010 í máli nr. 323/2010  

Hrd. 16. september 2010 í máli nr. 93/2010 

Hrd. 10. júní 2010 í máli nr. 421/2009 

Hrd. 20. maí 2010 í máli nr. 620/2009 

Hrd. 12. maí 2010 í máli nr. 502/2009 

Hrd. 6. maí 2010 í máli nr. 31/2010 

Hrd. 17. desember 2009 í máli nr. 619/2009 

Hrd. 8. október 2009 í máli nr. 129/2009 

Hrd. 1. október 2009 í máli nr. 141/2009 

Hrd. 18. júní 2009 í máli nr. 55/2009 

Hrd. 28. maí 2009 í máli nr. 67/2009 

Hrd. 21. apríl 2009 í máli nr. 660/2009 

Hrd. 11. desember 2008 í máli nr. 229/2008 

Hrd. 11. desember 2008 í máli nr. 284/2008 

Hrd. 4. desember 2008 í máli nr. 383/2008 

Hrd. 27. nóvember 2008 í máli nr. 139/2008  

Hrd. 13. nóvember 2008 í máli nr. 214/2008 

Hrd. 6. nóvember 2008 í máli nr. 265/2008 

Hrd. 25. september 2008 í máli nr. 96/2008 

Hrd. 5. júní 2008 í máli nr. 94/2008 

Hrd. 29. maí 2008 í máli nr. 173/2008 

Hrd. 29. maí 2008 í máli nr. 185/2008 

Hrd. 22. maí 2008 í máli nr. 545/2007 

Hrd. 8.maí 2008 í máli nr. 446/2007 

Hrd. 8. maí 2008 í máli nr. 74/2008 

Hrd. 27. nóvember 2007 í máli nr. 203/2007 

Hrd. 15. nóvember 2007 í máli nr. 243/2007 

Hrd. 13. september 2007 í máli nr. 131/2007 

Hrd. 18. júní 2007 í máli nr. 35/2007 

Hrd. 31. maí 2007 í máli nr. 48/2007 

Hrd. 31. maí 2007 í máli nr. 666/2006 

Hrd. 24. maí 2007 í máli nr. 36/2007 

Hrd. 26. apríl 2007 í máli nr. 630/2006 
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Hrd. 8. mars 2007 í máli nr. 589/2006 

Hrd. 1. febrúar 2007 í máli nr. 243/2006 

Hrd. 1. febrúar 2007 í máli nr. 102/2006 

Hrd. 1. apríl 2004 í máli nr. 431/2003 

Hrd. 4. mars 2004 í máli nr. 416/2003 

Hrd. 15. janúar 2004 í máli nr. 372/2003 

Hrd. 13. desember í máli nr. 290/2001 

Hrd. 10. október 1996 í máli nr. 158/1996 

Hrd. 19. október 1995 í máli nr. 248/1995 

Hrd. 11. apríl 1995 í máli nr. 22/1995 

Hrd. 1. apríl 1992 í máli nr. 118/1992  

Hrd. 31. október 1984 í máli nr. 43/198 

Hrd. 17. maí 1984 í máli nr. 91/1984 

 

Dómar Hæstaréttar Norges 
Hæstiréttur Noregs, Rt. 2009 bls. 1412 

Hæstiréttur Noregs, Rt. 2009 bls. 1423 

Hæstaréttur Noregs, Rt. 2006 bls. 471 

Hæstaréttur Noregs, Rt. 2004 bls. 1553 

Hæstaréttur Noregs, Rt. 2001 bls. 1674 

Hæstaréttur Noregs, Rt. 1993 bls. 993 

 

Dómur Hæstaréttar Danmerkur 
Hæstiréttur Danmerkur, U 2003:2265, 

 

 

Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu  

M.C. v Bulgarie App no. 39272/98 (ECHR 4. desember 2003) 

 

 

 

 


