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1 Inngangur 

Síðustu áratugi hefur orðið mikil vitundarvakning víða um heim um nauðsyn þess að setja 

reglur sem tryggja jafnrétti kynjanna og velferð barna. Í kjölfar þess hafa viðhorf og reglur 

varðandi kynferðisofbeldi sætt miklum breytingum. Ísland stendur mjög framarlega þegar 

kemur að jafnri stöðu karla og kvenna í samfélaginu og hafa breytt lög um kynferðisofbeldi 

haft áhrif á það. Árin 1992 og 2007 sætti kynferðisbrotakafli hegningarlaganna gagngerum 

breytingum í takt við breytt viðhorf. Markmiðin með þessum breytingum voru eins og fjallað 

verður nánar um í þessari ritgerð þau að auka vernd brotaþola í kynferðisbrotamálum. Það er 

að segja að nauðgunarákvæðið var víkkað sem og allur XXII. kafli laga nr. 19/1940 var tekinn 

í gegn og endurskoðaður.  

Kveikjan að þessu ritgerðarefni varð í kjölfar dómsúrskurðar sem féll þann 31. janúar 

2013 í Hæstarétti Íslands, Hrd. 31. janúar 2013 (521/2012). Í stuttu máli var niðurstaða 

meirihluta Hæstaréttar sú að sá verknaður að setja fingur inn í leggöng og endaþarm 

manneskju og klemma fingrum saman gæti ekki flokkast undir hugtakið önnur kynferðismök 

sbr. 194. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 þar sem að hvötin að baki verknaðinum var 

ekki af kynferðislegum toga heldur einungis í þeim tilgangi að meiða brotaþola. Eftir að 

niðurstaðan í þessu máli varð ljós skapaðist mikil umræða í samfélaginu og  meðal 

fræðimanna um lögmæti þessarar heimfærslu.  

Eftir að hafa fylgst með umræðunni í fjölmiðlum vakti það athygli mína að margir af 

fremstu sérfræðingum Íslands í lögum um kynferðisbrot voru ósammála heimfærslu 

meirihluta Hæstaréttar Íslands. Aftur á móti voru þeir margir frekar sammála niðurstöðu 

minnihluta Hæstaréttar Íslands í þessu máli þar sem verknaðurinn var heimfærður undir 

hugtakið önnur kynferðismök sbr. 194. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940.   

Í þessari ritgerð verður því leitast við að svara þeirri spurningu hvort að það sé skilyrði 

fyrir því að verknaður flokkist undir hugtakið önnur kynferðismök sbr. XXII. kafla almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940 ef gerandi framkvæmi brotið vegna kynferðislegra hvata eða hvort 

að verknaður einn og sér sé nægilegur til að brot heimfærist undir kynferðisbrot. Það er að 

segja getur verknaður ekki fallið undir hugtakið önnur kynferðismök nema að hann sé 

framinn af kynferðislegum hvötum geranda? 

Í kafla 2 er farið ýtarlega í skilgreiningu á hugtakinu hvöt. Það er hvaða hlutverki hvatir 

gegna yfirleitt í heimfærslu á brotum og hverjar séu undantekningarnar. Til samanburðar er 

farið stuttlega yfir saknæmisskilyrðin og þau borin saman við hlutverk hvata í heimfærslum á 

brotum. 
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Í kafla 3 er fjallað um hugtakið önnur kynferðismök. Farið er í gegnum hvenær hugtakið 

var fært inn í nauðgunarákvæði íslensku hegningarlaganna og hvaðan það hefur fyrirmynd 

sína. Verður síðan fjallað nánar um þýðingu hugtaksins og hvaða merkingu það hefur í 

íslenskum rétti ásamt samanburði við hugtakið í Norrænum hegningarlögum. 

Í kafla 4 er farið skilmerkilega í gegnum nýlega dómaframkvæmd þar sem hugtakið önnur 

kynferðismök er til umfjöllunar. Sérstaklega er ofangreindur Hrd. 31. janúar 2013 (521/2012) 

tekinn fyrir.  

Að lokum er efni ritgerðarinnar dregið saman og leitast við að svara þeirri spurningu hvort 

að kynferðislegur hvati geranda sé forsenda þess að verknaður verði heimfærður undir önnur 

kynferðismök sbr XXII. kafla hegningarlaga nr. 19/1940 (hér eftir skammstafað hgl.). 

 

2 Hugtakið hvöt og saknæmisskilyrðin 

2.1 Hugtakið hvöt 

Ástæðan fyrir því að hér verður sérstakur kafli tileinkaður hugtakinu hvöt er vegna 

rökstuðnings meirihluta Hæstaréttar í máli Hrd. 31. janúar 2013 (521/2012). Eins og rakið var 

hér framar komst meirihluti Hæstaréttar að þeirri niðurstöðu að sá verknaður ákærða E að 

setja fingur inn í leggöng og endaþarm brotaþola og klemma þar á milli gæti ekki talist 

kynferðisbrot í þessu tiltekna máli þar sem verknaðurinn var einungis gerður í þeim tilgangi 

að meiða brotaþola en ekki að svala eigin kynferðishvöt. 

Í refsirétti er það almennt svo að hvöt að baki afbroti skipti ekki máli varðandi refsinæmi 

verknaðar heldur eru þær hafðar til hliðsjónar þegar kemur að málsbótum eða refsiþyngingu 

við ákvörðun refsingar.
1
  

 

2.1.2 Almennt um hugtakið hvöt 

Þegar fjallað er um hugtakið hvöt eða hvatir að baki verknaði ber að varast að rugla því saman 

við saknæmisskilyrðin, það er vitund og vilja til að framkvæma brot en mörkin milli hvata og 

þokukennds ásetnings geta oft verið óljós en um það verður rætt betur í komandi köflum. 

Hvatir gefa til kynna hvers vegna gerandi framdi verkið eða hvað honum hefur gengið til 

verksins eins og það er orðað í 7. tölul. 1. mgr. 70. gr. hgl. en í 70. gr. hgl. eru talin upp atriði 

sem geta verið hinum brotlega til refsilækkunar eða refsiþyngingar.
2
  

                                                 
1
 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 114. 

2
 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 114. 
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7. tölul.1. mgr. 70. gr. er eina almenna lagaákvæðið sem fjallar um réttaráhrif hvata.
3
 Í 

greinargerð með breytingarlögum sem urðu á XXII. kafla laga nr. 19/1940 árið 2007 er tekið 

fram að hugtakið önnur kynferðismök væru athafnir sem veita eða eru almennt til þess fallnar 

að veita hinum brotlega kynferðislega fullnægingu en Ragnheiður Bragadóttir, ein af 

höfundum breytingarlaganna frá 2007, segir að  með þessum orðum sé átt við að athafnir séu 

til þess fallnar að veita kynferðislega fullnægingu en að það sé ekki skilyrði að þær geri það.
4
 

Jónatan Þórmundsson tekur fram í bók sinni Afbrot og refsiábyrgð II að hvatir séu þáttur í 

sálarlífinu. Hvatir eru oft samofnar öðrum þáttum sálarlífsins og getur því verið erfitt að 

greina milli hvata að baki brots og hreinlega persónuleika geranda, hugarfari manna og 

félagslega þætti umhverfis, uppeldis eða innrætingar. Hvatir að baki afbrotum liggi ekki alltaf 

ljósar fyrir og er það yfirleitt aðeins þegar alvarlegustu afbrotin eru framin sem talin er þörf á 

könnun og mati á þeim hvötum er lágu að baki afbroti. Í meginþorra refsimála er ekki þörf á 

því að rannsaka hvatir manna að verknaði, enda hefur það yfirleitt ekkert að segja um 

heimfærslu brotsins. Einnig ber að nefna að það er frekar á færi sérfræðinga á borð við 

geðlækna og sálfræðinga heldur en lögfræðinga að greina hvaða hvatir liggi að baki tilteknum 

brotum.
5
 

Umfjöllun um hvatir er ekki algeng í dómsniðurstöðum í réttarframkvæmd og eins og 

tekið var fram hér að framan þá er það yfirleitt aðeins gert þar sem sakarefni eru mjög 

alvarlegs eðlis. Hæstaréttardómur frá 1982, Hrd. 1982, bls. 969 sem fjallar ýtarlega um 

hugsanlegar hvatir sem gætu legið að baki því að hinn brotlegi hefði kveikt í Hraðfrystihúsi 

Stokkseyrar. Þannig var mál með vöxtum að ákærði hafði stuttu áður en bruninn átti sér stað 

verið sagt upp störfum hjá áðurnefndu frystihúsi. Var því í þessu máli sérstaklega athugað 

hvort ákærði hefði hugsanlega illvilja í garð forráðamanna frystihússins og að það hafi verið 

ástæðan fyrir því að hann kveikti í.  Í niðurstöðu dómsins voru ýmsar hvatir útilokaðar en 

engin sérstök hvöt var leidd í ljós.
6
 

Það sem er merkilegt í þessari dómsniðurstöðu er kannski helst það að umræða dómaranna 

um hvatir er síðan ranglega tengd niðurstöðu þeirra um beinan ásetning, sem í þessu máli var 

ekki talinn sannaður. Má í þessu samhengi nefna ofangreindan dóm Hrd. 31. janúar 2013 

(521/2012) þar sem heimfærsla á broti var miðuð við hvatir að baki verknaði af hálfu geranda 

og hvatir hans bornar saman við hvaða ásetningur stæði að brotinu. 

 

                                                 
3
 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 114. 

4
Ragnheiður Bragadóttir: „Hvað er nauðgun“, bls. 13 

5
 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 114. 

6
 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 115. 
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2.1.3 Gildi hvata og réttaráhrif 

Eins og tekið var fram hér að framan er helsta lagaákvæðið og eina almenna ákvæðið um áhrif 

hvata við ákvörðun refsingar 7. tölul. 1. mgr. 70. gr. hgl. en samkvæmt því ákvæði skal taka 

tillit til þess við refsiákvörðun hvað geranda hefur gengið til verksins. Þær geta bæði verið 

geranda til málsbóta sem virðingarverðar hvatir eða til refsiþyngingar sem vítaverðar hvatir. 

Oft er það þó þannig að hvatir eru hlutlausar í þeim skilningi að þær hafa engin sjálfstæð áhrif 

við ákvörðun refsingar, allt innan hinna almennu refsimarka (eða sérrefsimarka) viðkomandi 

refsiákvæðis.
7
 

Til eru dæmi um að reglur um hvatir séu ólögmæltar í einhverjum tilvikum eða að 

hreinlega sé ekki vitnað í 7. tölul. 1. mgr. 70. gr. þótt það ákvæði gæti vel átt við, það er að 

segja að hvatir geranda að baki verknaði eru teknar til athugunar við refsiákvörðun án þess þó 

að vísað sé til viðeigandi ákvæðis. Dómur getur einnig orðið skilorðsbundinn fyrir áhrif frá 

virðingarverðri hvöt, hvort sem hún er lögmælt eða ólögmælt t.d réttarvörsluhvöt. Dæmi um 

slíkt er Hrd. 1972, bls. 293 en þar voru málsatvik þau að mannvirki höfðu verið reist þrátt 

fyrir andstöðu ýmissa manna sem margir hverjir höfðu lögvarinna hagsmuna að gæta og án 

þess að fengist hefðu nægileg leyfi til virkjanagerðarinnar. Nokkrir tugir manna tóku sig þar 

af leiðandi saman og sprengdu upp stíflumannvirkið. Mennirnir voru sakfelldir fyrir stórfelld 

eignarspjöll en refsing hinna ákærðu voru einungis ákveðin 15.000 kr. sekt á mann 

skilorðsbundið. Í dómsorðum Hæstaréttar sagði „Eins og atvikum máls þessa er háttað...“ 

Talið er að hér hafi verið byggt á eins konar (óleyfilegri) sjálftöku í skjóli ólögmæltra 

réttarvörslu- eða sjálfsbjargarhvata, sbr. 260. gr. hgl. um gertæki, það er ólögmæta sjálftöku 

réttar. Tekið er fram í umræddum dómi að fyrrnefndar aðstæður gætu ekki réttlætt atferli 

ákærðu, en væru hins vegar athugaðar til refsimildunar.
8
  

Í lögunum er einnig að finna nokkur ákvæði sem heimila ýmist refsilækkun eða 

refsihækkun út fyrir hin almennu refsimörk laga. Má sem dæmi um refsilækkunarheimild 

nefna orðalagið í 3. mgr. 155. gr. hgl. en það hljóðar svo „einkum ef fremjandi hefur ekki 

ætlað að baka öðrum tjón“ en það tekur til réttarvörslu- eða sjálfsbjargarhvata sem aflvaka 

skjalafalsbrota. 

 

2.1.4 Hvenær geta hvatir verið grundvöllur refsiábyrgðar ? 

Í riti Jónatans Þórmundssonar eru aðeins tvö ákvæði úr almennu hegningarlögunum talin upp 

þar sem ákvæðið áskilur ákveðnar hvatir sem skilyrði refsiábyrgðar en það auk skilyrðisins 

                                                 
7
 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 116-117. 

8
 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 117-118. 
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um saknæmi. Saknæmi er ætíð nauðsynlegur grundvöllur refsiábyrgðar með þeirri  

undantekningu þegar lög heimila hlutlæga refsiábyrgð.
9
  

Ofangreind ákvæði þar sem hvatir eru sjálfstæð huglæg refsiskilyrði eru 212. gr. og 260. 

gr. hgl. Sjaldan reynir á umrædd ákvæði en 212. gr. hgl. fjallar um þegar móðir deyðir barn 

sitt af ásetningi í fæðingu eða strax eftir fæðingu og ætla má að hún hafi gert það vegna 

neyðar, ótta um hneisu eða sökum veiklaðs eða ruglaðs hugarástands, sem hún hefur komist í 

við fæðinguna. Ákvæði þetta hefur mun vægari refsimörk en manndráp sbr. 211. gr. hgl.  og 

aðeins móðir getur framið brot samkvæmt þessu ákvæði.
10

  

Árið 2012 féll dómur Hrd. 29. Nóvember 2012 (278/2012) þar sem kona var sakfelld fyrir 

að deyða barn sitt strax eftir fæðingu með því að henda því í ruslagám. Fallist var á með 

verjanda ákærðu að verknaðurinn ætti undir 212. gr. hgl. en í Héraðsdómi Reykjavíkur sem 

staðfestur var af Hæstarétti Íslands sagði: „Samkvæmt framansögðu er það niðurstaða 

dómsins að ákærða hafi deytt barnið undir eins og það var fætt í veikluðu eða rugluðu 

hugarástandi sem hún komst í við fæðinguna. Varðar brot hennar við 212. gr. almennra 

hegningarlaga“ 

Hitt ákvæðið sem Jónatan nefnir er 260. gr. hgl. um gertæki en það byggist á því að 

ólögmæt sjálftaka sé framkvæmd í skjóli réttarvörslu- og sjálfsbjargarhvatar. Einnig ber að 

nefna að hvöt getur jafnframt orðið grundvöllur refsiábyrgðar, ef hún ræður úrslitum um 

heimfærslu verknaðar til refsiákvæða, sem hafa efnislegan tengilið, svo sem 112. gr. hgl. og 

254. gr. hgl. Munurinn á heimfærslu þessara tveggja ákvæða þar sem gerandi varðveitir þýfi 

eða ránsfeng liggur í því hvort gerandi er að vernda þáttakanda í þjófnaði eða ráni og hefta 

þannig rannsókn gegn honum eða hvort hann stjórnist af hagnaðarhvöt þegar hann aðstoðar 

annan mann við að halda feng sínum af auðgunarbroti.
11

 

 

2.1.5 Flokkun hvata 

Að lokum skal það nefnt að hvatir er hægt að greina í mismunandi flokka. Jónatan skiptir 

þeim niður í tvær mismunandi tegundir. Hann flokkar þær annars vegar miðað við áhrifamátt 

þeirra og hins vegar eftir efni og andlagi þeirra. 

Flokkun miðað við áhrifamátt hvata byggist á félagssiðferðilegu mati á hverjum tíma og er 

því ekki sú sama frá einum tíma til annars. Nefna má sem dæmi að brot framið af eiginmanni 

gegn eiginkonu sinni í hefndarskyni vegna hjúskaparbrots hennar sætti ekki sömu 

                                                 
9
 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 118. 

10
 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 118. 

11
 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 119. 
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viðbrögðum dómstóla í dag og fyrir áratugum síðan. Þá skiptir styrkleiki og eðli hvatar miklu 

máli um áhrif hennar á refsiákvörðun. Algeng greining er í virðingaverðar, hlutlausar eða 

vítaverðar hvatir en þá er um ákveðna félagslega eða siðferðilega mælistiku að ræða. Dæmi 

um vítaverða hvöt er hatur eða hefndarhugur en mælistikan er vandmeðfarin því oft getur 

verið erfitt að greina milli flokka hvata.
12

 

Flokkun hvata eftir efni og andlagi þeirra á sér hins vegar stoð í settum lögum. Má þar 

nefna hagnaðarhvöt, eigingjarnar hvatir, sjálfsbjargarhvöt, réttarvörsluhvöt, neyð og ótti. Til 

að útskýra betur áhrif hvata á heimfærslu verknaðar til refsiákvæða í lögum má nefna þann 

verknað að klippa hár af manneskju gegn hennar vilja. Þegar kæmi að heimfærslu þessa 

verknaðar til refsiákvæðis færi það eftir því hvaða hvati búi að baki brotinu. Ef hvötin að baki 

verknaðinum hefði verið í hagnaðarskyni, það er að klippa af hárið í þeim tilgangi að selja 

það í hárkollur yrði heimfærslan annaðhvort þjófnaður sbr. 244. gr. hgl. eða eftir atvikum 

gripdeild sbr. 245. gr. hgl. Ef hvötin að verknaðinum hefði aftur á móti verið sú að niðurlægja 

eða móðga manneskjuna gæti 234. gr. hgl. átt við, það er móðgun í verki. Síðast en ekki síst 

má nefna að ef engin sýnileg hvöt væri að baki verknaðinum yrði hann líklegast heimfærður 

undir 1. mgr. 217. gr. hgl., það er minni háttar líkamsáras.
13

 

Af ofangreindu dæmi er ljóst að hvatir geta að vissu leyti haft áhrif á heimfærslu 

verknaðar til refsiákvæðis en þó í takmörkuðum tilvikum og eins og tekið hefur verið fram 

ítrekað hér að framan ber að gera skýran greinarmun á saknæmi og hvötum. 

 

2.2 Saknæmisskilyrðin 

Í íslenskum rétti eru saknæmisskilyrðunum skipt niður í tvo meginflokka, það er ásetningur 

(dolus) og gáleysi (culpa) sbr. 18. og 19. gr. hgl. Þessum tveimur flokkum er svo aftur á móti 

skipt niður í enn smærri einingar.
14

 Í þessari ritgerð verður þó einungis fjallað um ásetning 

sem saknæmisskilyrði og verður stiklað á stóru. 

 

2.2.1 Ásetningur 

18. gr. hgl. mælir fyrir um að ásetningur sé aðalsaknæmisformið samkvæmt lögum og hefur 

ótvíræðan forgang umfram gáleysi. Í sérrefsilögum standa ásetningur og gáleysi jafnan hlið 

við hlið sem jafnrétthá refsiskilyrði en með mismunandi vægi við refsiákvörðun. Ólögfesta 

                                                 
12

 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 120. 
13

 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 121. 
14

 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 58. 
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grundvallarreglan sem gildir þegar settum reglum sleppir, gerir ráð fyrir bæði ásetningi og 

gáleysi.
15

 

Hugtakið ásetningur (dolus) er hvergi skilgreint í lögum né lögskýringargögnum. Hins 

vegar segir í athugasemdum með II. kafla hgl. að hugtakið eða mörk ásetnings og gáleysis 

verði ekki skýrð með beinni lagasetningu og ættu álitaefni fremur heima undir almennri 

refsiréttarfræði. Skilgreining á hugtakinu ásetningur getur verið mismunandi eftir því hvort 

við miðum við tjónsbrot eða samhverf brot. Í ljósi umfjöllunarefnis ritgerðar þessarar verður 

aðeins fjallað um skilgreininguna út frá tjónsbrotum.
16

 Skilgreining Jónatans Þórmundssonar 

á ásetningi til tjónsbrota hljóðar svo:  

Það er ásetningur, ef hinn brotlegi vill koma því til vegar, sem refsiákvæði lýsir afbrot 

(tilgangur), ef hann álítur það óhjákvæmilega afleiðingu verknaðar síns (óhjákvæmileg 

afleiðing), eða hann álítur yfirgnæfandi líkur á því, að afleiðingin komi fram 

(líkindaásetningur), og loks ef hann álítur, að afleiðing kunni að koma fram, en hann 

hefði engu að síður framið verknaðinn, þótt hann hefði talið víst, að afleiðingin kæmi 

fram (dolus eventualis: skilyrt afbrigði), eða þá hinn brotlegi lætur sér í léttu rúmi liggja, 

hvort afleiðingin kemur fram (dolus eventualis: jákvæð afstaða til brots).
17

 

Í skilgreiningunni felast fjögur hefðbundin ásetningsstig: Tilgangur, óhjákvæmileg 

afleiðing, líkindaásetningur og dolus eventualis. Fyrstu tvö ásetningsstigin eru oft nefnd einu 

nafni beinn ásetningur. Hinum beina ásetningi tengjast tvö sérafbrigði (birtingarform) 

ásetnings, þ.e. aukinn ásetningur, sem fyrst og fremst horfir til refsiþyngingar, og svo 

þokukenndur ásetningur, sem stundum verkar til málsbóta.
18

 

 

2.2.2 Þokukenndur ásetningur 

Með hugtakinu þokukenndur ásetningur er átt við ákveðið birtingarform ásetnings sem tengist 

aðallega efstu stigum ásetnings og þá helst tilgangi. Með þokukenndum ásetningi er því ekki 

átt við sérstakt ásetningsstig til viðbótar ofangreindum fjórum stigum ásetnings. Hugtakið er 

hvergi skilgreint í lögum og engar heildstæðar lagareglur eru til um það. Helst ber þó að líta 

til 75. gr. hgl. þegar velt er upp hugtakinu þokukenndur ásetningur. Ásetningur manns telst 

þokukenndur til refsiverðrar háttsemi ef hann gerir sér ekki fyllilega grein fyrir að hverju hann 

raunverulega stefnir með háttsemi sinni. Eins getur ásetningur verið þokukenndur ef gerandi 

er í svo annarlegu ástandi, andlega eða líkamlega, að geta hans til að stjórna tilfinningum og 

viðbrögðum sínum er ekki eins og hún væri undir venjulegum kringumstæðum.
19

  

                                                 
15

 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 58. 
16

 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 59. 
17

 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 60. 
18

 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 60-61. 
19

 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 99. 
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Líkt og á við um hvatir skiptir þokukenndur ásetningur helst máli þegar kemur að 

ákvörðun refsingar og getur leitt til málsbóta, refsilækkunar og jafnvel refsibrottfalls skv. 75. 

gr. hgl. Í annan stað kann hann að hafa áhrif á sönnunarstöðu ákæruvaldsins og eftir atvikum 

leiða til sýknu þótt gerandi teljist sakhæfur.
20

 

 

2.3 Aðgreining þokukennds ásetnings frá hvötum 

Þokukenndan ásetning þarf að aðgreina frá sakhæfi, þó að línur þess á milli geta verið óljósar, 

þá þarf einnig að aðgreina hann frá hvötum. 

Það sem einkennir helst þokukenndan ásetning er annarlegt hugarástand og brengluð 

rökhugsun. Slík einkenni eiga ekki eins mikið við þegar kemur að hvötum, jafnvel alls ekkert. 

Hvöt felur frekar í sér sálræna skýringu verknaðar, það er að segja, er vísir að svari við því 

hvers vegna refsiverður verknaður var framinn. Þokukenndur ásetningur lýsir frekar huglægri 

(oftast brenglaðri) afstöðu frekar en ástæðunni fyrir verknaðinum. Þokukenndum ásetningi 

svipar helst til hvata þegar gerandinn reynir að fegra fyrir sér tilgang refsiverðs verknaðar.
21

 

Það sem er líkt með hugtökunum tveimur er að það reynir fyrst og fremst á þessi atriði við 

ákvörðun refsingar. Oft eru áhrif þeirra við refsiákvörðun lítil sem engin en í öðrum tilfellum 

geta þau haft mikið að segja. Fjallað hefur verið um áhrif hvata á refsiákvarðanir en hvað 

varðar þokukenndan ásetning er sem fyrr segir aðallega litið til 75. gr. hgl. til málsbóta eða til 

annarra ólögmæltra sjónarmiða svo sem áföll, erfiðar aðstæður eða að öðru leyti sérstæðra 

atvika að verknaði hins brotlega.
22

  

 

2.4 Aðgreining saknæmis og hvata 

Það er einungis í hreinum undantekningartilvikum þar sem hvatir eru sjálfstæð huglæg 

refsiskilyrði að þær gegni svipuðu hlutverki og saknæmisskilyrðin og verða þannig 

grundvöllur þess að um refsivert brot sé að ræða
23

 líkt og í dæminu sem nefnt var á bls. 8-9 

um manneskjuna sem klippir hár af öðrum gegn þeirra vilja.  

Við rannsókn afbrota skal samkvæmt 2. mgr. 71. gr. laga um meðferð opinberra mála nr. 

19/1991 rannsaka hugarfar sakbornings, afstöðu hans til afbrots (saknæmi) og hvatir. Aftur á 

móti eru kröfur um sönnunarfærslu og sönnunarbyrði alls kostar ólík hvað varðar saknæmi 

annars vegar og hvatir hins vegar. Munurinn liggur í því að ákæruvaldið þarf ávallt að geta 

sýnt fram á að ásetningur eða gáleysi (þegar það á við) hafi staðið til refsinæms verknaðar og 

                                                 
20

 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 99. 
21

 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 104-105. 
22

 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 104-105. 
23

 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 115. 
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verður þannig að tilgreina það í ákæru. Á það einnig við um einstök saknæmisstig líkt og þau 

sem talin voru upp hér að framan, þar sem stigskipting saknæmis er grundvöllur refsiábyrgðar 

að lögum. Aftur á móti þarf ekki að tilgreina hvatir í ákæru heldur er einungis fjallað um þær í 

málflutningi fyrir dómstólum. Af þessu leiðir að ekki eru sömu skyldur til sönnunarfærslu um 

hvatir eins og um saknæmi, nema í þeim undantekningartilvikum þegar þær eru lögmæltur 

grundvöllur refsiábyrgðar eða refsihækkunarheimilda. Fyrir utan það að í mörgum tilvikum er 

ógjörningur að sýna fram á hvað geranda hafi gengið til með verki sínu. Ávallt skal það þó 

sannað að tiltekið saknæmisskilyrði sé uppfyllt.
24

 

Ásetningur og hvöt geta átt fullkomna samleið í refsiverðum verknaði geranda. Til dæmis 

þegar hagnaðarhvöt liggur að baki ásetningi til þjófnaðar eða annars auðgunarbrots. Undirrót 

verknaðarins gæti svo verið allt önnur. Til dæmis gæti verið um hefndarhvöt, kynferðishvöt 

eða réttlætishvöt að ræða að baki þjófnaði. Ásetningur brennubrots mætti ef til vill rekja til 

eldsýki (pyromani), hefndarhvatar eða hagnaðarhvatar eins og vill vera í vátrygginasvikum. 

Hvatir geta tengst hvaða stigi ásetnings sem er, en það á ekki við þegar saknæmisstigið er til 

dæmis ómeðvitað gáleysi. 

Helsti munurinn milli hvata og saknæmisskilyrða er eins og áður hefur verið tekið fram að 

saknæmisskilyrðin eru huglæg ábyrgðarskilyrði sem hafa þó einnig áhrif á refsiákvörðun 

innan hinna almennu refsimarka viðkomandi refsiákvæðis sbr. 6. tölul. 1. mgr. 70. gr. hgl. á 

meðan meginhlutverk hvata er hins vegar tengt refsiákvörðunarástæðum.
25

 

 

3 Hugtakið önnur kynferðismök 

3.1 Inngangur 

Árið 1992 kom hugtakið önnur kynferðismök fyrst inn í kynferðisbrotakafla laga nr. 19/1940. 

Fyrir þessar breytingar hljóðaði 194. gr. hgl. á þessa vegu:  

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

með því að vekja með 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 

ævilangt. 

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

sínu. 

Fyrir breytingarnar árið 1992 var greint á milli samræðis annars vegar og annarra 

kynferðismaka hins vegar á þá leið að önnur kynferðismök sbr. þágildandi 202. gr. hgl. 

vörðuðu vægari refsingu og var það í samræmi við dönsku hegningarlögin frá 1930 þar sem 

                                                 
24

 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 115-116. 
25

 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 116. 
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enn er byggt á þessari aðgreiningu. Fyrir breytingarnar sem urðu árið 1992 var það svo að 

fullt samræði þurfti til að verknaður teldist nauðgun sbr. 194. gr. hgl. Hugtakið samræði var 

þó ekki skilgreint, hvorki í lögunum né í greinargerð með þeim en í réttarframkvæmd var 

hugtakið fullframið samræði skilgreint mjög þröngt. Samræði var aðeins talið fullframið 

þegar getnaðarlimur karlmanns var kominn inn í fæðingarveg konu og samræðishreyfingar 

voru hafnar. 
26

 Við breytingarnar 1992 varð 194. gr. hgl. svohljóðandi  

Hver sem með ofbeldi eða hótun um ofbeldi þröngvar manni til holdlegs samræðis eða 

annarra kynferðismaka 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..
27

 

Í greinargerð með frumvarpi til laga nr. 40/1992 er þessu viðhorfi breytt. Ekki átti að túlka 

fullframið samræði með sama hætti og lýst var hér að framan. Þar fylgdi nú skýring á því 

hvernig túlka ætti fullframið samræði í framkvæmd. Samkvæmt greinargerðinni væri 

„nægilegt 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 rofna ef því er að 

skipta“
28

  

Hins vegar varð mikilvægi þess að skilgreina fullframið samræði frá hugtakinu önnur 

kynferðismök ekki eins mikilvægt lengur því með breytingunum frá 1992 voru önnur 

kynferðismök lögð að jöfnu við fullframið samræði, það er að sami refsirammi næði utan um 

verknaðinn hvort sem hann flokkaðist undir fullframið samræði eða önnur kynferðismök, 

glæpurinn væri jafn alvarlegur. Sömu breytingar höfðu verið gerðar á hinum nýju sænsku 

ákvæðum í Bottsbalken frá 1984.
29

 

Samkvæmt fyrrnefndri greinargerð vegna breytinga nr. 40/1992 átti að skilgreina hugtakið 

frekar þröngt í framkvæmd. Í hugtakinu felist kynferðisleg misnotkun á líkama annarrar 

manneskju sem komi í stað hefðbundins samræðis eða hafi gildi sem slíkt. Þetta séu athafnir 

sem veiti geranda kynferðislega fullnægingu eða séu almennt til slíks fallnar. Þar sem 

greinargerðin vísar til samanburðar við þágildandi norskt ákvæði, dómaframkvæmdar og 

skýringar fræðimanna, bæði norskra og danskra á svipuðum hugtökum í dönskum rétti (anden 

kønslig omgængelse) og norskum (seksuell omgang, sem að vísu nær einnig til samræðis), má 

draga þá ályktun að undir hugtakið „önnur kynferðismök“ í íslenskum rétti falli munnmök og 

endaþarmsmök. Einnig nær hugtakið yfir þá háttsemi að setja fingur eða hluti í leggöng eða 

endaþarm og að sleikja eða sjúga kynfæri. Það væri einnig í samræmi við skilgreiningar 

                                                 
26

 Alþt. 2006-7, A-deild, bls. 529-530. 
27

 Alþt. 1991-92, A-deild, bls. 5214. 
28

 Alþt. 1991-92, A deild, bls. 788. 
29

 Hulda Elsa Björgvinsdóttir. „Hugtakið önnur kynferðismök“, bls. 156-157. 
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norrænna fræðimanna að sú háttsemi að láta þolanda fróa sér og að nudda sér í 

samræðishreyfingum milli læra þolanda, á bakhluta hans eða maga félli einnig undir önnur 

kynferðismök.
30

 

Það að leggja önnur kynferðismök að jöfnu við samræði hafði bitastæð áhrif á réttarvernd 

barna í kynferðisbrotamálum. Ástæðan var sú að í flestum kynferðisbrotum gegn börnum 

hafði háttsemin verið heimfærð undir önnur kynferðismök en ekki samræði. Fyrir 

lagabreytinguna árið 1992 var lögð vægari refsing við því að gerast sekur um önnur 

kynferðismök sbr. þágildandi 202. gr. hgl. Eftir breytinguna getur það hins vegar verið 

vafamál hvort brot flokkist sem önnur kynferðismök eða kynferðisleg áreitni og þá helst þegar 

kemur að brotum gegn börnum. Brot gegn 199. gr. hgl. felur í sér mun vægari refsiramma en 

brot gegn 194. gr. hgl. sem og að háttsemin kynferðisleg áreitni fyrnist mun fyrr en háttsemin 

önnur kynferðismök og er því gífurlega mikilvægt að ekki leiki neinn vafi á því hvað felist í 

hugtakinu önnur kynferðismök.
31

 

 

3.2 Nánari skoðun á hugtakinu önnur kynferðismök. 

Eins og nefnt var hér að framan kom fram í greinargerð með breytingunum árið 1992 að skýra 

bæri hugtakið önnur kynferðismök fremur þröngt þannig að átt sé við kynferðislega misnotkun 

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

Eins er tekið fram að um sé að ræða athafnir sem veita eða eru almennt til þess fallnar að veita 

hinum brotlega kynferðislega fullnægingu. Hvað þessa seinustu fullyrðingu varðar hafði 

Ragnheiður Bragadóttir ein af höfundum breytingarlaganna nr. 61/2007 á kynferðisbrotakafla 

hegningarlaganna eftirfarandi að segja: „...með framangreindri skilgreiningu er verið að 

afmarka athafnirnar hlutrænt séð. Þó svo að þar sé átt við að athafnir séu þess eðlis að þær 

geti sem slíkar veitt kynferðislega fullnægingu en að það sé ekki skilyrði að þær hafi gert 

það“.
32

 

Þessa skilgreiningu þarf að athuga nánar því það getur verið vafamál hvers konar athafnir 

komi í stað hefðbundins samræðis eða hafa gildi sem slíkar. Miðað við orð greinargerðarinnar 

eru önnur kynferðismök lögð að jöfnu við samræði hvað refsimörk varðar, hins vegar ber að 

túlka hugtakið á svipaðan hátt og gert er í norsku hegningarlögunum og að hugtakið beri að 

skýra þröngt. 

 

                                                 
30

 Alþt. 2006-7, A-deild, bls. 530. 
31

 Hulda Elsa Björgvinsdóttir. „Hugtakið önnur kynferðismök“, bls. 156. 
32

 Ragnheiður Bragadóttir: „Hvað er nauðgun“, bls. 13 
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3.3 Samanburður við Norðurlöndin 

3.3.1 Noregur  

Í norsku hegingarlögunum hefur fullframið samræði stundum leitt til refsihækkunar. Líkt og 

XXII. kafli íslensku hegningarlaganna gerði árið 1992 og svo aftur árið 2007 sætti 19. kafli 

norsku hegningarlaganna, það er kynferðisbrotakaflinn einnig gagngerri endurskoðun með 

breytingarlögum nr. 76 frá 11. ágúst 2000. Samkvæmt áðurnefndri grein eftir Huldu, 

Hugtakið önnur kynferðismök hefur hugtakið önnur kynferðismök aldrei verið skýrt í norsku 

hegningarlögunum en hins vegar hafa rannsóknir fræðimanna á norskum dómum gefið 

ákveðna vísbendingu um hvernig beri að skýra það. Norsku fræðimennirnir Johannes 

Andenæs og Anders Bratholm segja að önnur kynferðismök geti falið í sér samræði, en séu 

ekki takmörkuð við það, það er að hugtakið samræði sé í raun hluti af hugtakinu önnur 

kynferðismök. Það kemur meðal annars fram í 192. gr. norsku hgl. sem er nauðgunarákvæðið 

að þegar einhver þvingar annan til kynferðismaka felur það í sér hærri refsingu ef háttsemin 

fellur undir það að vera samræði. Háttsemi sem líkist samræði er samkvæmt fræðimönnunum 

tveimur flokkuð sem önnur kynferðismök. Til dæmis sú háttsemi að viðhafa 

samræðishreyfingar milli læra þolanda eða á maga hans eða við sitjandi hans, eins og kom 

fram í athugasemdum með frumvarpi sem fjallað var um hér að framan. Einnig benda þeir á 

að slíka háttsemi megi einnig fella undir önnur kynferðismök þótt samræðishreyfingar séu 

ekki viðhafðar. Önnur háttsemi eins og þegar aðili fróar öðrum, sleikir eða sýgur kynfæri 

annars sem og að setja fingur eða hlut inn í leggöng kvenmanns eða inn í endaþarm 

manneskju. Fræðimaðurinn og dómarinn Finn Haugen setur fram svipaða skýringu á 

hugtakinu önnur kynferðismök (utuktig omgang) og Andenæs og Bratholm hafa gert.
33

 

 

3.3.2 Svíþjóð 

Hinn 1. apríl 2005 tóku gildi breytingar á kynferðisbrotakafla sænsku hegningarlaganna en 

árið 1993 hafði verið sett á fót nefnd í Svíþjóð til þess að fjalla um kynbundið ofbeldi og til að 

koma með tillögur um hvernig væri hægt að vinna gegn slíku. Nefndin var kölluð 

Kvinnovåldskommissione og skilaði hún lokaálitsgerð árið 1995.
34

 

Hugtakið kemur fyrir í sænsku hegningarlögunum þó ekki komi fram í lögunum sjálfum 

hvernig það skuli skýrt. Sænski prófessorinn Nils Jareborg
35

 telur að hugtakið önnur 

kynferðismök, eða eins og það kallast á sænsku sexuellt umgänge feli í sér, fyrir utan 
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 Hulda Elsa Björgvinsdóttir. „Hugtakið önnur kynferðismök“, bls. 158. 
34

 Alþt. 2006-7, A-deild, bls. 522. 
35

 Vefsíða Uppsala Universitet, http://www.jur.uu.se/  

http://www.jur.uu.se/AboutFacultyofLaw/Personal/Presentation/tabid/5384/language/en-US/Default.aspx?UserId=923
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samræði, fyrst og fremst nokkurn veginn varanlega snertingu við kynfæri eða snertingu 

líkama þolanda með eigin kynfærum en ekki lauslega snertingu við kynfæri þolanda sem 

myndi þá frekar flokkast undir kynferðislega áreitni. Nils tekur einnig fram að undir hugtakið 

falli þær athafnir sem feli í sér háttsemi er líkist samræði þrátt fyrir að ekki sé endilega um 

beina snertingu að ræða, þar sem til dæmis þunn klæði skilji á milli.
36

 

 

4 Túlkun Hæstaréttar á hugtakinu önnur kynferðismök eftir breytingar á 

XXII. kafla hegningarlaga nr. 19/1940 sem urðu 2007 

4.1 Hrd. 31. Janúar 2013 (521/2012) (Vítisenglamál) 

4.1.1 Niðurstaða Héraðsdóms Reykjaness 

Þann 20. júní 2012 féll dómur í Héraðsdómi Reykjaness, Hérd. Reykn. 20. júní 2012 S-

215/2012 sem var síðan áfrýjað til Hæstaréttar og er nr. 521/2012. 

Málsatvik voru í stuttu máli þau að ákærðu A, E, J og Ó brutust inn á heimili brotaþola 

aðfaranótt 22. desember 2011 þar sem kom til átaka milli A og brotaþola. Fram kemur í 

hérðasdómi að málið hafði átt sér nokkurn aðdraganda en ákærða A og brotaþoli höfðu átt í 

ákveðnum deilum. Það kemur fram að brotaþoli hafi sagt frá því að A hafi haldið framhjá 

ákærða J og að hún hefði í fórum sér síma með viðkvæmum myndum sem hún hafði hótað að 

sýna til að sanna framhjáhaldið. Samkvæmt sms-skilaboðum sem send voru úr síma ákærðu A 

og skrifum hennar á Facebook dagana 19. – 21. desember 2011 var hún brotaþola mjög reið 

vegna framangreinds. 

Ákærðu A, J og E voru öll yfirheyrð nokkrum sinnum á meðan rannsókn málsins stóð yfir 

og var frambuður þeirra reikull og óstöðugur. Þeim bar ekki saman í mörgum mikilvægum 

atriðum um málsatvik, var því með vísan til þessa talið að framburður þeirra þætti 

ótrúverðugur. Framburður brotaþola var hins vegar stöðugur í öllum meginatriðum og 

samræmdist hann ummerkjum á vettvangi, framlögðum læknisvottorðum um áverka brotaþola 

og framburði vitna. 

Með vísan til þess hve trúverðugur framburður brotaþola var talinn sem og að gögn í 

málinu studdu framburð hans og með hliðsjón af því hve misvísandi og ótrúverðugur 

framburður ákærðu var, var talið að leggja ætti framburð brotaþola um árásina til grundvallar 

í málinu. Með hliðsjón af framangreindu þótti sannað svo hafið væri yfir skynsamlegan vafa 

að ákærðu A, E og J höfðu ruðst inn í íbúð brotaþola og veist að henni með ofbeldi sem og að 

hafa brotið gegn kynfrelsi hennar þar sem ákærði E hafði stungið fingri inn í endaþarm og 

                                                 
36
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leggöng brotaþola og klemmt fingrum saman á milli endaþarmsops og legganga. Um var að 

ræða verkskipta aðild ákærðu A, E og J og þótti háttsemi þeirra því réttilega heimfærð undir 

1. mgr. 194. gr. og 2. mgr. 218. gr. hgl. 

Þannig varð það niðurstaða Héraðsdóms Reykjaness skipað dómurunum Ragnheiði 

Bragadóttur, Ástríði Grímsdóttur og Jóni Höskuldssyni að sú háttsemi að setja fingur inn í 

leggöng og endaþarm manneskju og klemma þar á milli heimfærðist undir hugtakið önnur 

kynferðismök sbr 1. mgr. 194. gr. hgl.  

Í samanburði við umfjöllun hér að framan um hugtakið önnur kynferðismök verður að 

telja að heimfærsla Héraðsdóms Reykjaness á umræddum verknaði til 1. mgr. 194. gr. hgl. sé 

í samræmi við skýringu greinargerðar með breytingarlögunum á kynferðisbrotakaflanum frá 

árinu 1992 og 2007 sem og túlkanir Norrænna fræðimanna sem vitnað var í hér á undan. 

 

4.1.2 Niðurstaða meirihluta Hæstaréttar  

Eins og fram hefur komið var niðurstöðu þessari áfrýjað til Hæstaréttar Íslands sem kvað upp 

dóm sinn fimmtudaginn 31. janúar 2013, Hrd. 31. Janúar 2013 (521/2012). Niðurstaða 

meirihluta Hæstaréttar sem skipaður var þeim Markúsi Sigurbjörnssyni, Árna Kolbeinssyni, 

Gunnlaugi Claessen og Ólafi Berki Þorvaldssyni á heimfærslu þess verknaðar að setja fingur 

inn í leggöng og endaþarm brotaþola og klemma þar á milli var ekki sú sama og niðurstaða 

Héraðsdóms Reykjaness. 

Í niðurstöðu meirihluta Hæstaréttar kemur fram að með vísan til forsendna hins áfrýjaða 

dóms er staðfest sú niðurstaða að sannað sé að ákærðu A, E og J hafi aðfararnótt fimmtudags 

22. desember 2011 ruðst í heimildarleysi inn á heimili brotaþola A og ráðist á A með því að 

sparka í höfuð hennar, skera í fingur hennar með hníf og slá hana með leðurkylfu, svo og með 

því að ákærði E sem hulið hafi andlit sitt hafi stungið fingrum upp í endaþarm og leggöng 

brotaþola og klemmt þar á milli, eins og nánar greinir í I. kafla ákæru 14. mars 2012 

Meirihluti Hæstaréttar segir í niðurstöðu sinni að umrædd háttsemi, það er að stinga fingri 

í leggöng og endaþarm brotaþola yrði ekki heimfærð undir 1. mgr. 194. gr. hgl. með hliðsjón 

af atvikum málsins. Það er að þar sem tilgangur ákærðu var einungis að meiða brotaþola telst 

verknaðurinn ekki til samræðis eða annarra kynferðismaka í skilningi 1. mgr. 194. gr. hgl. 

Hæstiréttur tekur hins vegar fram að um afar illyrmislega líkamsárás væri að ræða sem félli 

undir 2. mgr. 218. gr. hgl., bæði þegar litið er til aðferðar og afleiðinga árásarinnar. 

Niðurstaða meirihluta hæstaréttar hvað varðar þennan þátt dómsniðurstöðunnar er ekki 

rökstudd nánar. 
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4.1.3 Niðurstaða minnihluta Hæstaréttar  

Einn dómaranna skilaði sératkvæði hvað varðar heimfærslu á umræddum verknaði. Ingibjörg 

Benediktsdóttir segir í sératkvæði sínu í máli nr. 521/2012 að hún sé sammála niðurstöðu 

meirihluta Hæstaréttar um annað en niðurstöðu hans í I. ákæru 14. mars 2012 að því er varðar 

þá háttsemi ákærða E að stinga fingrum inn í endaþarm og leggöng brotaþola og klemma þar 

á milli.  

Ingibjörg tekur fram í niðurstöðu sinni að með breytingarlögum nr. 40/1992 og nr. 

61/2007 var ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga um kynferðisbrot breytt þar sem 

þágildandi lög voru ekki talin veita þolendum kynferðisbrota nægilega réttarvernd. Með 

framangreindum breytingarlögum var lögð áhersla á að tryggja friðhelgi, sjálfsákvörðunarrétt, 

kynfrelsi og athafnafrelsi brotaþola. Markmiðið með breytingunum var að færa reglurnar til 

nútímalegs horfs og auka vernd barna og kvenna gegn kynferðisbrotum.  

Það má velta vöngum yfir því, með hliðsjón af orðum Ingibjargar, hvort líklegt sé að 

ákærði hefði haft uppi sama verknað ef brotaþoli hefði verið karlmaður. Það er hvort líklegt sé 

að ákærði hefði einnig stungið fingri sínum upp í endaþarm brotaþola á slíkan hátt sem hann 

gerði ef brotaþoli hefði verið karlmaður eða var hugsanlega um kynbundið ofbeldi að ræða?  

Ingibjörg áréttar að með lögum nr. 40/1992 var ákvæði 194. gr. hgl. rýmkað verulega, 

meðal annars á þann veg að undir það féllu svokölluð önnur kynferðismök (líkt og rakið hefur 

verið í kafla um önnur kynferðismök hér að framan). Hún segir að: 

...með athugasemdum við frumvarp er varð að lögum nr. 40/1992 sagði 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 (surrogat). Væru þetta 

athafnir sem veittu eða væru almennt til þess fallnar að veita hinum brotlega 

kynferðislega fullnægju. Um hugtakið „önnur kynferðismök“ sagði 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 hefur 

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

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

Þessi skýring Ingibjargar á hugtakinu önnur kynferðismök kemur heim og saman við 

umfjöllunina hér að framan um hugtakið. Dómafordæmin sem Ingibjörg nefnir verða skoðuð 

nánar í næsta kafla. 

Að lokum tekur Ingibjörg fram í sératkvæði sínu að með framangreindum verknaði E hafi 

hann beitt brotaþola grófu kynferðislegu ofbeldi og hafi þannig brotið freklega gegn kynfrelsi 

hennar. Hún segist fallast á það með ákæruvaldinu að umrædd háttsemi hafi verið af 

kynferðislegum toga og afar niðurlægjandi fyrir brotaþola. Sérstaklega tekur Ingibjörg fram 

að það skipti ekki máli hvort tilgangur ákærða með verknaði þessum hafi verið einhver annar 
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en að veita sjálfum sér kynferðislega fullnægingu, enda samkvæmt athugasemdum með 

áðurgreindri greinargerð nægir að verknaður sé almennt til þess fallinn. Varðar þetta brot 

ákærða E því við 1. mgr. 194. gr. almennra hegningarlaga, en með liðsinni sínu verða ákærðu 

A og J talin hlutdeildarmenn í því broti hans sbr. 22. gr. hgl. 

 

4.1.4 Viðbrögð fræðimanna og samfélagsins við niðurstöðu meirihluta Hæstaréttar 

Mikil reiði blossaði upp í samfélaginu þegar niðurstaða meirihluta Hæstaréttar í málinu var 

gerð kunn. Dómurinn vakti hörð viðbrögð meðal margra og í kjölfarið var skrifaður fjöldinn 

allur af blaðagreinum þar sem niðurstaða meirihluta Hæstaréttar var gagnrýnd. Það vakti 

vissulega athygli að af 5 dómurum sem dæmdu í þessu tiltekna máli voru fjórir karlmenn og 

einn kvenmaður og þeir dómarar sem skipuðu meirihlutann voru karlmennirnir fjórir.  

Hér verður ekki fullyrt um hvers vegna niðurstaðan í þessu máli skiptist milli kynjanna 

eða hvort að kyn dómaranna hafi haft eitthvað um heimfærslu þeirra að segja. Hins vegar 

verður hér vikið að orðum Huldu Elsu Björgvinsdóttur úr grein hennar Hugtakið önnur 

kynferðismök, en þar tekur hún fram að hún skuli láta það ósagt hver ástæðan sé fyrir því að 

tilhneigingar gæti hjá dómstólum að gera minna úr brotum gegn stúlkum. Ennfremur bendir 

hún á að hugsanlega skili reynsluheimur kvenna sér ekki inn í dómsniðurstöður af þeirri 

einföldu ástæðu að fáar konur gegna dómaraembætti. Til þess að skilja hvers vegna Hulda 

Elsa fjallar um þetta kynjahlutfall í dómaraembættum og þá helst í Hæstarétti, verður hér 

fjallað stuttlega um hvað fór á undan. Í fyrrgreindu riti fer Hulda Elsa í gegnum nokkra 

Hæstaréttardóma þar sem hugtakið önnur kynferðismök kemur fyrir í kynferðisbrotamálum 

gegn börnum. Dómarnir eru frá 1994 til 2004 en talsverður munur er milli niðurstaðanna eftir 

því sem árin líða. Í stuttu máli fjallaði hún um mismunun Hæstaréttar milli kynjanna þegar 

kom að heimfærslu á kynferðisbrotum gegn börnum þar sem kynfæri barnanna voru sleikt. Í 

þeim dómsmálum sem drengir voru brotaþolar var sú athöfn að sleikja eða sjúga kynfæri 

þeirra ávallt talin til annarra kynferðismaka. Hins vegar var ekki það sama upp á teningnum í 

Hrd. 1995, bls. 1474 þar sem stúlka var brotaþoli í kynferðisbrotamáli. Í dóminum er það 

sérstaklega tekið fram að ekki lægi fyrir með hvaða hætti ákærði hefði sleikt á stúlkubarninu 

klofið og var það metið svo að hann hefði einungis sleikt á henni klofið á kynfærin utanverð 

og það hafi varað stutt. Með þessu segir Hulda að verið sé að mismuna kynjunum þar sem að 

Hæstiréttur hafi ekki fjallað um það í niðurstöðum sínum hvernig kynfæri drengja væru 

nákvæmlega sleikt, háttsemin átti undir önnur kynferðismök og þótti ekki ástæða til að 
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rökstyðja það frekar.
37

 Hafa ber í huga að umræddir dómar falla eftir breytingarnar á 

kynferðisbrotakafla hegningalaganna sem áttu sér stað árið 1992 en þó fyrir breytingarnar 

2007 þar sem nauðgunarákvæðið var víkkað. Hugsanlega eru umræddir dómar frá 1994-2005 

að einhverju leyti börn síns tíma en vert er að nefna þá í ljósi þess hvert markmiðið var með 

breytingunum á kynferðisbrotakaflanum fyrst árið 1992 og svo aftur árið 2007. 

Annað dæmi er málið Hrd. 28. Febrúar 2002 (420/2001) þar sem kynfæri stúlkubarns 

voru sleikt en í niðurstöðu var ekkert fjallað um hvort ákærði hefði sleikt innri eða ytri 

kynfæri stúlkunnar svo ætla má að það dugi nú til heimfærslu undir önnur kynferðismök að 

kynfæri stúlkna séu sleikt án þess að greinarmunur sé á því gerður hvort um innri eða ytri 

kynfæri hafi verið að ræða.
38

 

Annað atriði sem kemur fram í greininni er það hvernig dómstólar túlka það þegar snípur 

kvenna eða svæðið í kringum það sé nuddað, það er hvort sá verknaður sé látinn falla undir 

önnur kynferðismök eða kynferðislega áreitni. Bendir hún á dóm Hérd. Reykn. 20. júlí 2004 

(S-975/2004) þar sem málsatvik voru þau að 54 ára gamall maður káfaði innanklæða á 13 ára 

stelpu en þar sem ekki var talið víst hvort ákærði hefði farið með fingur sína inn í leggöng 

stúlkunnar var brotið ekki heimfært undir önnur kynferðismök heldur kynferðislega áreitni 

sem er vægara brot og var brotið því talið vera fyrnt. Það sem er athyglisvert við þennan dóm 

er að ef við skoðum niðurstöðuna með hliðsjón af orðum greinargerðar með frumvarpi til laga 

nr. 40/1992 um að með hugtakinu sé átt við kynferðislega misnoktun á líkama annarrar 

manneskju er komi í stað hefðbundins samræðis, og þeirri staðreynd að stór hluti kvenna fær 

kynferðislega fullnægingu með því að snípur þeirra er nuddaður eða svæðið í kringum 

snípinn.
39

 Verður því að setja spurningamerki við þá túlkun að það falli einungis undir önnur 

kynferðismök ef fingur fari inn í leggöng en ekki ef einungis snípurinn er nuddaður. 

Þessi dæmi eru nefnd þar sem eins og tekið var fram hér á undan að þá vakti niðurstaða 

meirihluta Hæstaréttar í máli Hrd. 31. janúar 2013 (521/2012) sterk viðbrögð og reiði í 

samfélaginu og ýtir niðurstaðan því miður undir þá athugun Huldu að möguleiki sé að 

hugarheimur kvenna nái ekki að skila sér inn í dómsniðurstöður, jafnvel enn þann dag í dag. 

Viðbrögðin voru svo sterk að haldin voru mótmæli fyrir utan Hæstarétt sem bar yfirskriftina 

„Skúrum út úr Hæstarétti – vorhreingerning“
40

  

                                                 
37

 Hulda Elsa Björgvinsdóttir. „Hugtakið önnur kynferðismök“, bls. 162-163 
38

 Hulda Elsa Björgvinsdóttir. „Hugtakið önnur kynferðismök“, bls. 164 
39

 Hulda Elsa Björgvinsdóttir. „Hugtakið önnur kynferðismök“, bls. 165 
40

 Vefsíða DV, http://www.dv.is/frettir/2013/2/2/aetla-ad-skura-ut-skitinn-i-haestaretti/ 

http://www.dv.is/frettir/2013/2/2/aetla-ad-skura-ut-skitinn-i-haestaretti/


19 

Einnig skrifaði fjöldi manns blaðagreinar í kjölfar dómsins. Meðal þeirra var Ragnheiður 

Bragadóttir, prófessor við lagadeild HÍ og einn meðhöfunda frumvarps þess sem varð að 

lögum nr. 61/2007 um breytingar á kynferðisbrotakafla almennu hegningarlaganna.  

Í grein sinni tekur Ragnheiður fram að rökstuðningur minnihlutans í málinu hafi verið 

ákaflega skýr og telur hún að allir dómararnir hefðu átt að geta verið sammála um hann. Til 

viðbótar því sem kemur fram í rökstuðningi minnihlutans og kafla 1 í þessari ritgerð segir 

Ragnheiður að hvötin að verknaðinum, það er hvað ákærða hefur gengið til verksins, skiptir 

almennt ekki máli varðandi refsinæmi verknaðar, eins og fjallað er nánar um í kafla 2 í þessari 

ritgerð. En líkt og komið hefur fram var það rökstuðningur meirihluta Hæstaréttar að 

verknaðurinn, það er að setja fingur inn í leggöng og endaþarm manneskju og klemma þar á 

milli hafi ekki verið kynferðisbrot í þessu tilviki þar sem tilgangur ákærðu var aðeins að 

meiða brotaþola en hafi ekki verið í kynferðislegum tilgangi. Ragnheiður veltir því upp hvers 

vegna refsinæmi háttseminnar ætti að vera háð svo óljósu atriði þegar athugasemdir með 

greinargerð taka skýrt fram að athafnir líkt og að setja fingur eða hluti upp í leggöng eða 

endaþarm manneskju falli undir skilgreininguna á önnur kynferðismök. Þegar í greinargerð 

segir að um sé að ræða athafnir sem veita geranda kynferðislega fullnægingu eða eru almennt 

til þess fallnar, er verið að afmarka athafnirnar hlutrænt séð. Það er að segja að átt er við 

athafnir sem eru þess eðlis að þær geti sem slíkar veitt kynferðislega fullnægingu en það sé 

ekki skilyrði að þær hafi gert það. Sú athöfn að sparka í pung á karlmanni hefur til dæmis ekki 

verið talin kynlífsathöfn og því félli slík háttsemi ekki undir þessa skilgreiningu.
41

  

Einnig bendir Ragnheiður á að sama túlkun sé notuð í norskum rétti en eins og áður hefur 

komið fram var kynferðisbrotakafli norsku hegningarlaganna meðal annars hafður til 

hliðsjónar við samningu núgildandi kynferðsibrotakafla íslensku hegningarlaganna. Þann 12. 

júní árið 2012 féll dómur í Hæstarétti Noregs, NJA. 28. júní 2012 (2012/384) þar sem eitt 

aðalálitaefnið var hvort að í hugtakinu samræði og önnur kynferðismök fælist krafa um 

„seksuel motivasjon“, það er kynferðislegar hvatir. Málsatvik voru þau að ákærði hafði 

stungið einum eða fleiri fingrum í leggöng brotaþola til að leita að einhverju sem hann taldi að 

brotaþoli hefði stolið frá honum. Það var því alveg ljóst að hvatirnar að baki verknaði ákærða 

voru ekki kynferðislegar. Hæstiréttur Noregs komst þó að þeirri niðurstöðu að um 

kynferðisbrot væri að ræða. Einnig kom fram í áliti norska dómsmálaráðuneytisins Ot.prp. nr. 

28 (1999-2000) að kynferðisleg hvöt væri ekki skilyrði til verknaðarins. Að lokum kemur 

fram að grundvallarmarkmið 194. gr. hgl. um nauðgun er að vernda kynfrelsi fólks og að í því 
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sambandi skiptir engu máli fyrir þolanda kynferðisofbeldis hvort gerandi sækist eftir 

kynferðislegri útrás með verknaðinum eða ekki. Ragnheiður segir að í ljósi alls framangreinds 

yrði að líta á niðurstöðu meirihluta Hæstaréttar í þessu máli sem alvarleg mistök sem ekki 

geta haft fordæmisgildi.
42

 

 

4.2 Hugtakið önnur kynferðismök í réttarframkvæmd  

Í sératkvæði sínu vísar Ingibjörg Benediktsdóttir til þriggja dómafordæma þar sem hún telur 

að staðfest hafi verið að sá verknaður að setja fingur eða hlut í leggöng eða endaþarm 

manneskju flokkist undir hugtakið „önnur kynferðismök“ sbr 1. mgr. 194. gr. hgl. 

Héraðsdómur Reykjavíkur felldi dóm þann 16. september 2011, Hérd. Rvk. 16. september 

2011 (S-989/2011) sem var svo staðfestur af Hæstarétti 16. maí 2012, Hrd. 16. maí 2012 

(572/2011) er varðaði sama verknað og dómurinn sem hér að framan var getið fjallar um en 

þó er um ólíkar niðurstöður að ræða. 

Málsatvik voru þau að brotaþoli hafði verið stödd á Austurvelli aðfaranótt þriðjudags 3. 

maí 2011 og haft þar þvaglát þegar maður kemur aftan að henni og rekur fingur í endaþarm 

hennar. Við læknisskoðun sáust litlar rifur á endaþarmsopi brotaþola. 

Samkvæmt skýrslu sálfræðings C kom fram að ákærði ætti í fjárhagsvandræðum sem 

væru að valda honum streitu sem og hann hafði stuttu fyrir verknaðinn valdið tjóni á bifreið 

sinni og við það snöggreiðst. Einnig kemur fram að ákærði hafi óeðlilega kynferðislega 

fantasíu sem tengist hugsunum um konur að hafa þvaglát. 

Við yfirheyrslu hjá lögreglu daginn eftir verknaðinn játaði ákærði að hafa sett tvo fingur 

upp í leggöng konunnar sem var að hafa þvaglát á Austurvelli, að því er hann taldi. Ákærði 

sagðist hafa gert þetta fyrir fíflaskap. Við þingfestingu málsins játaði ákærði aftur að hafa sett 

tvo fingur í endaþarm stúlkunnar en neitaði því að um nauðgun hafi verið að ræða. Ákærði 

kvaðst hafa ætlað að hrekkja stúlkuna með þessu athæfi og viðurkennir hann að hafa fengið 

útrás fyrir reiði sinni vegna fjárhagsvanda síns með athæfinu. 

Niðurstaða Héraðsdóms Reykjavíkur sem eins og áður segir var staðfest af Hæstarétti var 

sú að með framangreindri háttsemi hefði ákærði gerst sekur um að veitast að stúlkunni með 

ofbeldi og telst háttsemi hans önnur kynferðismök í skilningi almennra hegningarlaga. Var 

ákærði því sakfelldur fyrir nauðgun samkvæmt 1. mgr. 194. gr. hgl. 
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Í dómi Hrd. 16. febrúar (624/2011) var niðurstaða Héraðsdóms Suðurlands frá 20. október 

2011 staðfest um það að ákærði B hefði gerst sekur um nauðgun sbr. 1. mgr. 194. gr. hgl. með 

því að hafa þröngvað brotaþola A til samræðis og annarra kynferðismaka. 

Málsatvik voru þau að brotaþoli A hafði verið á salerninu í Herjólfsdal á Þjóðhátíð í 

Eyjum, verið búin að girða upp um sig og á leiðinni út af salerninu þegar ákærði B hafi 

skyndilega komið inn og lokað á eftir sér hurðinni. Ákærði hélt þá brotaþola fastri og stakk 

hendi ofan í í buxur hennar og dró niður nærbuxur og íþróttabuxur sem hún hafði verið í  og 

stungið fingri inn í leggöng hennar. Eftir það hafi brotaþoli náð að rífa sig lausa en ákærða 

hafi svo tekist að koma brotaþola aftur inn á klósettið og náð að hafa við hana samfarir um 

leggöng í stutta stund að sögn brotaþola. Niðurstaða Héraðsdóms Suðurlands sem síðar var 

staðfest af Hæstarétti var einmitt sú að háttsemi ákærða að fara með hendi ofan í buxur 

brotaþola og stinga fingri inn í leggöng hennar flokkaðist undir verknaðinn önnur 

kynferðismök sbr 1. mgr. 194. gr. hgl. 

Að lokum má nefna Hrd. 10. júní 2010 (421/2009) í þessu samhengi. Þar voru málsatvik 

þannig að X var sakfelldur fyrir kynferðisbrot gegn A sem þá var 14 ára gömul með því að 

hafa í bifreið sem hann hafði lagt við verksmiðjuhúsnæði í Grafarvogi, sett fingur í leggöng 

stúlkunnar, látið hana nudda lim sinn og haft við hana samræði. Stúlkan hafði verið að gæta 

barns ákærða og konu hans umrætt kvöld og átti þetta sér stað þegar X átti að skutla stúlkunni 

heim. Líkt og í áðurgreindum dómsniðurstöðum var sú háttsemi ákærða að setja fingur í 

leggöng brotaþola talin heimfærast undir önnur kynferðismök sbr 1. mgr. 194. gr. hgl. 

 

5 Niðurstöður 

Ef litið er til allra þeirra atriða sem rakin eru hér að framan álít ég að þeirri spurningu sem 

varpað var fram í inngangi þessarar ritgerðar sé óhætt að svara neitandi. Það er hvort það sé 

skilyrði fyrir því að verknaður falli undir hugtakið önnur kynferðismök sbr. XXII. kafla hgl. 

að kynferðislegur hvati liggi að baki hjá geranda.  

Líkt og rakið er í kafla 2 er það almennt svo að hvatir að baki afbroti skipta ekki máli 

varðandi refsinæmi verknaðar heldur eru þær hafðar til hliðsjónar þegar kemur að ákvörðun 

refsingar.
43

 Það er einungis í undantekningartilvikum þar sem hvatir eru grundvöllur 

refsiábyrgðar og samkvæmt því sem kemur fram í bókinni Afbrot og refsiábyrgð II eru 

kynferðislegar hvatir að baki kynferðisbroti ekki ein af þeim. Því er ljóst að samkvæmt 
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skilgreiningu á hugtakinu hvöt er ekki gert ráð fyrir að það sé skilyrði að gerandi hafi verið að 

fullnægja eigin kynferðishvöt til að verknaður verði heimfærður undir önnur kynferðismök.  

Í niðurstöðu meirihluta Hæstaréttar í Hrd. 31. janúar 2013 (521/2012) er tekið fram að þar 

sem tilgangur ákærðu var einungis að meiða brotaþola þá gæti verknaðurinn ekki heimfærst 

undir önnur kynferðismök í skilningi 194. gr. hgl. Með þessum orðum tel ég að skoða verði 

betur muninn á hvötum og saknæmisskilyrðum. Það er að þar sem gerandi hafði ekki ætlað 

sér að brjóta á kynfrelsi brotaþola heldur einungis að meiða hana þá gæti brotið ekki flokkast 

sem kynferðisbrot. Það er hins vegar ljóst að þótt ekki hafi staðið beinn ásetningur til þess að 

brjóta kynferðislega á brotaþola mætti hér færa rök fyrir því að um annað stig ásetnings væri 

að ræða svo sem líkindaásetning. Það er að þrátt fyrir að ekki væri sannað að tilgangur 

geranda hafi verið að brjóta kynferðislega gegn brotaþola þá gat honum ekki dulist að sú 

athöfn að stinga fingri í leggöng og endaþarm brotaþola með ofbeldi bryti gegn kynfrelsi 

hennar og teldist því nauðgun sbr. 194. gr. hgl. Af framangreindu er ljóst að allir grunnþættir 

kynferðisbrots eru til staðar. Í fyrsta lagi er um að ræða athöfn sem samkvæmt 

lögskýringargögnum flokkast undir önnur kynferðismök, í öðru lagi veitir brotaþoli ekki 

samþykki sitt fyrir þessari athöfn og í þriðja lagi er um líkindaásetning geranda til nauðgunar 

að ræða. Því til viðbótar er rétt að nefna að með breytingum á XXII. kafla hgl. árin 1992 og 

2007 var markmiðið að auka vernd brotaþola í kynferðisbrotamálum burtséð frá tilgangi 

geranda með verknaðinum. Verður því að telja að upplifun geranda, það er hvort hann hafi 

haft kynferðislega nautn eða tilgang með verknaði sínum, falli fyrir utan verndarhagsmuni 

194. gr. hgl. 

Hvað varðar lögskýringargögn að baki hugtakinu önnur kynferðismök er ljóst miðað við 

athugasemdir með frumvörpum er urðu að lögum nr. 40/1992 og nr. 61/2007 að sá verknaður 

að setja fingur eða hluti inn í leggöng eða endaþarmsop manneskju flokkast undir önnur 

kynferðismök. Ef tekin eru saman öll þau atriði er komu fram varðandi lögskýringargögn að 

baki hugtakinu verður að telja að ekki leiki vafi á því að kynferðislegar hvatir að baki 

verknaði séu ekki skilyrði fyrir því að verknaður heimfærist undir önnur kynferðismök. Þar 

sem að í greinargerð kemur fram að um athafnir sem veita geranda kynferðislega fullnægingu 

sé að ræða eða eru almennt til þess fallnar. Það er að segja að athafnirnar geti verið almennt til 

þess fallnar að veita geranda kynferðislega fullnægingu en að það sé ekki skilyrði.  

Eins og fram hefur komið var tekið mið af norskum og sænskum fyrirmyndum þegar 

hugtakið önnur kynferðismök var fært inn í 194. gr. hgl. og því ítreka ég norska 

dómafordæmið sem rakið var í kafla 4.1.4 NJA. 28. júní 2012 (2012/384). Í þeim dómi var 

ljóst að engar kynferðislegar hvatir lágu að baki þeim verknaði að fara með fingur inn í 
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leggöng brotaþola. Málsatvik voru þau að gerandi stakk fingrum inn í leggöng brotaþola því 

hann taldi hana geyma þar hluti sem hún hefði tekið frá honum ófrjálsri hendi og hann leitaði 

þeirra. Þrátt fyrir það var niðurstaða Hæstaréttar Noregs sú að um kynferðisbrot hefði verið að 

ræða. 

Í ljósi alls framangreinds virðist sem niðurstaða meirihluta Hæstaréttar í máli Hrd. 31. 

janúar 2013 (521/2012) fari á skjön við lögskýringargögn að baki 194. gr. hgl. og fyrri 

dómafordæmi, enda var niðurstaða meirihluta Hæstaréttar í umræddu máli ekki ýtarlega 

rökstudd. Aftur á móti er niðurstaða minnihluta Hæstaréttar vandlega rökstudd og á sá 

rökstuðningur stoð í áðurgreindum lögskýringargögnum og dómafordæmum. 

Að öllu framansögðu er niðurstaða mín sú að það sé ekki skilyrði fyrir því að verknaður 

geti heimfærst undir önnur kynferðismök skv. XXII. kafla laga nr. 19/1940 að kynferðislegar 

hvatir liggi að baki verknaði.  
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