
 

 

 
  

BA ritgerð  
í lögfræði 

 
 
 
 
 

Vilji löggjafans að baki laga nr. 61/2007 
 

 

Vilbrandur Ísberg 

 

 

 

 

 

Leiðbeinandi: Finnur Þór Vilhjálmsson 
 

Apríl 2014 
 



 

 

 
 
 
 
 

BA ritgerð  
í lögfræði 

 
 
 
 
 
 

Vilji löggjafans að baki laga nr. 61/2007 
 

 

Vilbrandur Ísberg 

 

 

 

 

 
Leiðbeinandi: Finnur Þór Vilhjámsson 

 
Apríl 2014 



 

 

 

 



1 

Efnisyfirlit 

1. Inngangur ............................................................................................................................... 2 

2.  Lögskýringar ......................................................................................................................... 2 

2.2. Vilji löggjafans ................................................................................................................ 3 

2.3. Túlkun refsilaga ............................................................................................................... 5 

3. Lög nr. 61/2007 ...................................................................................................................... 6 

3.2. Ákvæði 2. mgr. 194. gr. hgl. ........................................................................................... 7 

3.3. Ákvæði 199. gr. hgl. ...................................................................................................... 10 

4. Hæstaréttardómur 620/2009 ................................................................................................. 11 

4.1. Að skilja þýðingu .......................................................................................................... 13 

5. Lokaorð ................................................................................................................................ 13 

Heimildaskrá ............................................................................................................................ 15 

Dómaskrá ................................................................................................................................. 16 

 

 

  



2 

1. Inngangur 

Kynferðisbrot eru þau brot sem eru hvað mest fordæmd á í nútíma samfélagi, oft á tíðum 

finnst fólki refsingar og niðurstöður dómstóla óásættanlegar. Með lögum nr. 61/2007 voru 

gerðar grundvallabreytingar á kynferðisbrotakafla almennra hegingarlaga nr. 19/1940 (hér  

eftir skammstafað hgl). Með þeim var nauðgunarhugtak laganna rýmkað verulega, ákvæði 

voru flutt til og önnur felld úr gildi til þess að ná þessum markmiðum. Einnig átti að auka 

vernd barna í kynferðisbrotum og breyta nálgun löggjafans til vændis. Nýja löggjöfin átti að 

endurspegla breytt viðhorf samfélagsins til kynferðisbrota og gera þau nútímalegri.  

Í þessari ritgerð ætla ég að fjalla um vilja löggjafans sem löggskýringarsjónarmið. Ég mun  

beina augum til laga nr. 61/2007 og reyna að gera grein fyrir því hver vilji löggjafans var með 

setningu laganna og svo hvort að hann endurspeglist í dómaframkvæmd eftir setningu 

laganna.  

 Í fyrri hluta ritgerðarinnar mun ég gera stuttlega grein fyrir því hvað lögskýringar eru, 

hvað vilji löggjafans er og hvernig túlkun refsilaga er háttað. Í framhaldi af því mun ég fjalla 

um lög nr. 61/2007 og hver vilji löggjafans var að baki setningu þeirra og hvernig hann getur 

haft áhrif við túlkun þeirra. Í því sambandi mun ég taka fyrir 2. mgr. 194. gr. hgl. og þá 

sérstaklega seinni verknaðarþáttar þess ákvæðis. Einnig mun vera stutt umfjöllun um 199. gr. 

eldri laga sem felld var úr lögum með breytingarlögunum. En það vekur ákveðnar spurningar 

varðandi stöðu mála í dag sem hefðu annars fallið undir hana. Síðan mun ég fjalla um dóm 

sem féll eftir gildistöku laganna sem er áhugaverður í ljósi niðurstöðu hans og þeirra 

markmiða sem lesa má úr texta ákvæða kynferðisbrotakafla hegingarlaganna og 

lögskýringargögnum. 

2.  Lögskýringar 

Lögskýring er sú aðgerð kölluð sem ætlað er að túlka settan rétt. Með settum rétti í þessu 

tilviki er átt við hann í rýmri merkingu þess orðs, þannig að það nær til; stjórnarskrár, 

almennra laga og almennra stjórnsýslufyrirmæla.
1
  

Þegar túlka á lagaákvæði er það ávallt texti þess sem skiptir mestu máli, enda gefur hann 

bestu vísbendinguna um það til hvaða tilvika lagaákvæðið tekur.Textinn er því 

upphafspunktur túlkunarinnar og leiðir hann túlkandann af stað í ferli sem á að enda á því að 

endanlegur skilningur fæst á álitaefninu, þ.e.a.s. niðurstaða fæst um það hvort að tiltekið 

                                                 
1 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 13. 
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lagaákvæði eigi við um tiltekið atvik.
2
  Þegar túlkun á sér stað þarf að huga að því að til eru 

mismunandi sjónarmið sem túlkandinn getur beitt í leit sinni að lokaniðurstöðu. Ef textinn er 

upphafspunktur túlkunar, þá má líta á lögskýringarsjónarmið sem leiðarvísi hennar. Það 

lögskýringarsjónarmið sem verður fyrir valinu aðstoðar túlkandann í því að ákveða hvaða 

lögskýringarleið eigi að fara þegar komist er að niðurstöðu um gildandi rétt. 

Lögskýringaleiðirnar ákvarða svo hvernig tiltekið atvik er heimfært, þ.e.a.s. hvort tiltekið 

atvik eða verknaður verði látið falla undir ákvæðið eða ekki. 
3
 Lögskýringarleiðirnar eru svo í 

raun þrjár talsins þær eru í fyrsta lagi almenn lögskýring en þá er lagaákvæði túlkað til 

samræmis við texta þess, rýmkandi lögskýring sem felur það í sér að lagatexti er túlkaður á 

rýmri hátt en hann gefur til kynna samkvæmt orðanna hljóðan og í síðasta lagi þrengjandi 

lögskýring en með henni er átt við það að texti ákvæðisins er túlkaður þröngt þannig að tilvik 

er látið falla utan reglunnar sem verið er að túlka.
4
   

2.2. Vilji löggjafans 

Vilji löggjafans sem lögskýringarsjónarmið byggist á því að að baki allra lagaákvæða sé 

einhver vilji. Nánar tiltekið að þegar handhafi löggjafarvalds setur lög þá hefur hann ákveðinn 

vilja eða markmið sem hann vill að nái fram að ganga. Þegar vilja löggjafans er því beitt sem 

lögskýringarsjónarmiði þá er horft til þess vilja sem túlkandinn telur sig geta lesið annað hvort 

úr texta ákvæðisins eða út frá lögskýringargögnum. Lögskýringargögn eru kölluð þau skráðu 

gögn sem geta veitt leiðbeiningu við beitingu réttarreglu. Undir hugtakið geta fallið t.d. 

greinargerðir með lagafrumvörpum, nefndarálit og umræður á Alþingi svo eitthvað sé nefnt
5
. 

Lögskýringargögnum er svo oft á tíðum skipt í tvo hópa, þ.e. lögskýringargögn í rýmri og 

þrengri merkingu. Undir það fyrrnefnda falla t.d. dómaframkvæmd, fræðirit, 

stjórnsýsluákvarðanir o.fl. en undir hið síðarnefnda, fumvörp til laga og greinargerðir með 

þeim, umræður á Alþingi, nefndarálit, og meðferð laga á Alþingi.
6
  

En ekkert er án gagnrýni og til eru margir fræðimenn sem halda því fram að ekki geti 

verið til neitt sem heiti vilji löggjafans, ekki nema þá mögulega í einhverskonar einræðisríki. 

Löggjafinn t.d. hér á landi er samansettur af mörgum einstaklingum með mismunandi 

hugmyndir, og þeim er svo reglulega skipt út með kosningum og því sé í raun ómögulegt að 

tala um að til sé eitthvað sem heiti löggjafarvilji.
7
  

                                                 
2 Róber R. Spanó: Túlkun Lagaákvæða, bls. 25. 
3 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 159. 
4 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 160-187. 
5 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og Refsiábyrgð I, bls 215-222 
6 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 50-82 
7 Skúli Magnússon: ,,Túlkun laga og vilji löggjafans“, bls. 366. 
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Eins og áður sagði þá er við túlkun laga verið að vinna með texta og er meginmarkmið 

túlkunarinnar að komast að niðurstöðu um eiginlega merkingu textans. Þegar leitað er að vilja 

löggjafans þá þarf að hafa í huga að túlkandinn kann að leggja allt aðra merkingu í textann 

sem fyrir framan hann er. Löggjafinn gæti hafa ætlað sér að lagaákvæði hefði allt aðra 

merkingu en þá sem túlkandinn les úr textanum. Það sem einnig getur haft áhrif við túlkun 

textans er eins og áður sagði þær upplýsingar sem finna má í athugasemdum með frumvarpi, 

einnig geta komið til skoðunar umræður sem átt hafa sér stað á alþingi. Oft á tíðum getur 

verið óljóst hver raunverulegur vilji löggjafans var eða þá sá vilji sem lesa má t.d. úr 

lögskýringargögnum er ekki í samræmi við það sem lesa má af texta lagaákvæðis og þá 

vaknar upp sú spurning hvort það eigi þá yfir höfuð að taka tillit til vilja löggjafans við túlkun 

ákvæðisins. Einnig þarf að velta því fyrir sér til hverra eigi að taka tillit til, þ.e. á alþingi eru 

margir einstaklingar sem koma að setningu laga, hversu mikið tillit á að taka til hvers og eins 

alþingismanns sem kom að setningu laganna, á einnig að líta til þess sem minnihlutinn sagði, 

eða á einungis að líta til þess sem meirihlutinn hafði um málið að segja?
8
  Það er ljóst að ekki 

er til neitt lokasvar um það hvað vilji löggjafans er nákvæmlega, né hvar hann sé best að 

finna. Hins vegar þegar litið er á íslenska dómaframkvæmd virðast íslenskir dómstólar 

stundum vísa til vilja löggjafans við túlkun lagaákvæða, sbr. 

 Hrd 30. apríl 2008 (nr.411/2007) En þar var deilt um túlkun 3. mgr. 42. gr. laga nr. 

97/1990 um heilbrigðisþjónustu. Í niðurstöðu héraðsdóms sagði m.a. ,, Þótt ákvæðin veiti 

heilbrigðisráðherra víðtækar heimildir til stefnumörkunar og forgangsröðunar í 

heilbrigðisþjónustu verður ekki séð að vilji löggjafans hafi staðið til þess að útiloka einn 

eða fleiri hópa heilbrigðisstarfsmanna frá samkeppni á sviði heilbrigðisþjónustu eða 

mismuna keppinautum á sama sviði þeirrar þjónustu.“  

Til eru fleiri dæmi þar sem íslenskir dómstólar hafa að einhverju leyti vísað til þess sem 

kallað er vilji löggjafans, án þess þó að það sé rökstutt sérstaklega. Það er svo mismunandi 

eftir málum hvort að farið er eftir því sem menn telja að hafi verið vilji löggjafans við 

setningu laganna. Í sumum tilvikum hafa dómstólar litið svo á að ekki sé hægt að líta til vilja 

löggjafans við túlkun laga, sbr.  

Hrd. 2004, bls 4816  (465/2004) Í málinu var deilt um álagningu erfðafjárskatts, en við 

setningu nýrra laga um erfðafjárskatt nr. 14/2004 voru gömlu lögin um sama efni nr. 

83/1984, felld úr gildi með hinum nýju. Það skapaði skrýtna stöðu, þannig að um tíma 

voru engin lög um erfðafjárskatt í gildi á landinu. Í hæstarétti kom m.a. fram að þó svo að 

það hafi ekki verið vilji löggjafans að fella niður erfðasfjárskatt, þá gæti það ekki ráðið 

úrslitum í málinu og yrði texti laganna að ráða niðurstöðunni.  

                                                 
8 Ronald Dworkin, Law´s Empire, bls 313-320 
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Hrd. 26. maí 2008 (269/2008) Í málinu var felldur úr gildi úrskurður dóms- og 

kirkjumálaráðuneytisins að framselja X til Póllands. Í sératkvæði eins dómara, sem var að 

vísu sammála niðurstöðu meirihlutans sagði m.a. ,, Einnig er ljóst að standi vilji 

löggjafans til þess að efni lagareglunnar sé með þeim hætti sem sóknaraðili vill miða við, 

er engum vandkvæðum bundið að kveða skýrt á um það í sjálfum lagatextanum sem 

birtur er almenningi. Það getur að mínu áliti ekki verið hlutverk dómstóla að gefa 

tvíræðum lagatexta þá merkingu, borgurum til íþyngingar, sem kann að hafa vakað fyrir 

löggjafanum við lagasetningu en ekki hefur tekist að orða með skýrum hætti.“ 

Eins og sjá má þá eru greinilega skiptar skoðanir um það hversu mikið vægi vilji löggjafans 

hefur við túlkun laga og hversu víðtækar heimildir dómstólar megi taka sér til þess að túlka 

lagaákvæði til samræmis við vilja löggjafans. Án þess að setja fram einhverja fastmótaða 

niðurstöðu í því efni, þá virðist vera hægt að miða við það að svo lengi sem vilji löggjafans 

rúmast innan lagatextans sjálfs, þá  geta dómstólar stuðst við hann við túlkun og endanlega 

heimfærslu lagaákvæða. 

2.3. Túlkun refsilaga 

Við túlkun refsilaga gilda í raun sömu reglur og sjónarmið og tíðkast við túlkun annarra 

laga.
9
 Í refsirétti eru ákveðin sjónarmið sem líta þarf til þegar túlka á refsiákvæði og þarf 

þá sérstaklega að líta til 1.mgr. 69. gr. stjórnarskrárinnar nr. 33/1944 (hér skammstafað 

eftir stjskr.), en þar er lagt bann við því að refsa mönnum fyrir háttsemi, nema hún hafi 

verið refsiverð á þeim tíma hún átti sér stað eða henni megi fullkomlega jafna við háttsemi 

sem er refsiverð. Það hefur því verið talið að við túlkun refsilaga eigi frekar að beita 

þrengjandi lögskýringu en rýmkandi, þ.e. ef vafi er um hvort að verknaður falli undir 

ákveðið refsiákvæði verður að túlka vafann sakborningi í hag (in dubio pro mitius).
10

 Í 

ljósi þessa verður að líta svo á að ef beita eigi vilja löggjafans við túlkun refsilaga þá verði 

hann að geta rúmast innan texta lagaákvæðisins. Það hins vegar gefur ekki til kynna að 

ekki sé hægt að beita löggskýringargögnum við túlkun refsilaga, og með þeim reynt að 

finna vilja löggjafans, það verður samt sem áður að gæta þess að sá vilji sem fyrirfinnst í 

lögskýringargögnum, fari ekki í bága við þann skilning sem texti lagaákvæðisins gefur til 

kynna. Hér á landi eru lagaákvæði iðulega stuttorð og almenn og bjóða upp á góð tækifæri 

til túlkunar.
11

  

                                                 
9 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og Refsiábyrgð I, bls 210. 
10 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og Refsiábyrgð I,  bls 244 
11 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og Refsiábyrgð I, bls 209 
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3. Lög nr. 61/2007 

Með setningu laga nr. 61/2007 um breyting á almennum hegningarlögum nr. 19 12. febrúar 

1940, voru gerðar grundvallarbreytingar á kynferðisbrotakafla laganna. Ein af  

aðalhugmyndunum að baki breytinganna var sú að þágildandi lagaákvæði um kynferðisbrot, 

veittu þolendum slíkra brota ekki nægjanlega réttarvernd og væri nauðsynlegt að breyta 

lagalegri nálgun til slíkra brota. Fram að gildistöku laganna var til að mynda það einungis 

talið nauðgun samkvæmt lögum ef ofbeldi eða hótun um ofbeldi væri beitt. Kynferðisbrot þar 

sem brotamaður nýtti sér ástand þolanda til þess að eiga við hann samræði, t.d. geðfötlun, 

andlega fötlun eða ölvun, voru ekki talin vera nauðgun samkvæmt lögum. Heldur var um að 

ræða það sem kallað var kynferðisleg misneyting og var annar refsirammi settur fyrir þeim 

brotum. Með breytingu laganna var það megin markmið (vilji löggjafans) að hverfa frá þeirri 

stefnu að líta ætti til verknaðarþáttar nauðgunar, þ.e.a.s. að ekki væri lengur skilyrði að 

ofbeldi væri beitt, heldur átti að horfa til þess hvað verknaðurinn fæli í raun í sér, þ.e. brot á 

kynfrelsi og sjálfsákvörðunarrétti þolandans.
12

  

Í almennum athugasemdum frumvarpsins, var farið nokkuð ítarlega yfir sögu 

kynferðisbrotakafla hegningarlaga. Var m.a. vísað í þær breytingar sem höfðu verið gerðar á 

kynferðisbrotakaflanum með lögum nr. 40/1992, en þar voru tvær breytingar sem skiptu 

mestu máli. Í fyrsta lagi það að með þeim voru kynferðisbrot ekki lengur kynbundin, þ.e.a.s. 

fram að gildistöku þeirra gátu konur eingöngu verið þolendur kynferðisbrota og karlar 

eingöngu gerendur. Í öðru lagi voru önnur kynferðismök látin hafa sama vægi og samræði í 

þessum brotaflokki.
13

 Einnig var farið yfir þær breytingar og breyttu viðhorf sem höfðu þegar 

átt sér stað á hinum norðurlöndunum sérstaklega í Noregi og Svíþjóð og var bent á að þar væri 

þegar búið að endurskoða kynferðisbrotakafla hegningarlaga. Bæði löndin hefðu rýmkað 

verulega nauðgunarhugtakið í lögum, þannig að það næði ekki einungis yfir tilvik þar sem 

ofbeldi væri beitt heldur einnig þar sem þolandi væri, t.d. meðvitundarlaus, ölvaður eða gæti 

ekki spornað við verknaði vegna ástands hans. 
14

 Það sem skipti meginmáli í þessum brotum, 

eins og áður var minnst á var ekki það hvaða verknaðaraðferðum væri beitt, heldur það að 

fullframning þessara brota var það sama, þ.e.a.s. samræði eða önnur kynferðismök við 

brotaþola gegn vilja hans. Bent var á það að í þessum verknuðum fælist ofbeldi í rúmri 

                                                 
12 Alþt. 2006-2007, A-deild, bls. 518-519. 
13 Alþt. 2006-2007, A-deild, bls. 518-519 
14 Alþt. 2006-2007, A-deild, bls. 520-523. 
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merkingu og að kynferðisbrot gegn geðveiku, þroskaheftu eða sofandi fólki væru alveg 

jafnalvarleg brot og þau sem 194. gr. hgl. tók til.
15

  

Með lögunum var einnig lögð áhersla á að auka réttarvernd barna í kynferðisbrotum og 

var t.d. settur sami refsirammi fyrir það að hafa samræði eða önnur kynmök við barn undir 15 

ára aldri, þ.e. fangelsi ekki skemur en 1 ár og allt að 16 árum, og fyrir nauðgun samkvæmt  

1. og 2. mgr. 194. gr. hgl., sbr. 10. gr. frumvarpsins. Í athugasemdum frumvarpsins var bent á 

það að kynmök væru í raun gróft ofbeldi gagnvart börnum enda skortir þau bæði andlegan og 

líkamlegan þroska til þess að geta stundað kynlífsathafnir. Einnig var litið til þjóðréttarlegra 

skuldbindinga ríkisins sem er aðili að alþjóðasamningum sem hafa verið settir til verndar 

börnum gegn kynferðislegri misnotkun. Þá var einnig vísað til 3. mgr. 76. gr. stjskr. þar sem 

kemur fram að börnum skuli tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst.
16

  

Í síðasta lagi þá var þeim ákvæðum sem fjölluðu um vændi breytt þannig að ekki væri lengur 

refsivert að stunda vændi sér til framfærslu heldur var það gert refsivert að borga einstaklingi 

fyrir kynlífsþjónustu. Fyrirmyndin að þessari breytingu var sótt til Svíþjóðar, þar sem 

nokkrum árum áður hafði verið gerð svipuð breyting á sænskri löggjöf varðandi vændi. Var 

farið vel yfir bæði kosti og galla þessarar leiðar og m.a. bent á það að rannsóknir bentu til þess 

að götuvændi í Svíþjóð hefði dregist saman.
17

  

3.2. Ákvæði 2. mgr. 194. gr. hgl.  

Í  2. mgr. 194. gr. hgl. segir ,, 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“.  Þetta ákvæði var áður 196. gr. 

hgl. og hafði annan refsiramma en 194. gr. Einnig voru brot gegn greininni ekki talin vera 

nauðgun í lögunum heldur var það kallað kynferðisleg misneyting. Með því að færa 196. gr. 

yfir í 2. mgr. 194. gr. var nauðgunarhugtak hegningarlaga rýmkað. Fram að þeim tíma hafði 

brot gegn 196. gr. ekki verið nauðgun, eins og sagði í kaflanum hér að framan. Í frumvarpinu 

sagði m.a. ,, Það alvarlegasta við brot skv. 194-199. gr. hgl. er að með verknaðinum er brotið 

gegn kynfrelsi fólks, athafnafrelsi þess, friðhelgi og sjálfsákvörðunarrétti í kynlífi. Í því felst 

ofbeldi í víðtækri merkingu þess orðs, ofbeldi sem er alvarlegra en ofbeldi sem verknaðar 

aðferð í 194. gr. Því má rökstyðja að ekki sé rétt að gera þann mun á einstökum brotum gegn 

kynfrelsi fólks sem nú er gerður eftir því hvaða verknaðaraðferð er beitt. Kynferðisbrot gegn 

                                                 
15 Alþt. 2006-2007, A-deild, bls. 526. 
16 Alþt. 2006-2007, A-deild, bls. 538. 
17 Alþt. 2006-2007, A-deild, bls. 546-551. 
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geðveiku, þroskaheftu, sofandi og meðvitundarlausu fólki eru jafn alvarleg afbrot og nauðgun 

skv. 194. gr. hgl. Sú staðreynd þarf að endurspeglast í löggjöfinni.“
18

  Af þessu sést að þetta 

breytta viðhorf sem nýja löggjöfin átti að sýna. Verknaðir sem áður voru kallaðir kynferðisleg 

misneyting átti að flokka sem nauðgun og líta á með mun alvarlegri augum en áður.  

Hrd. 30. janúar 2014 (439/2013) Þar var I sakfelldur fyrir brot gegn 2. mgr. 194. gr. hgl. I 

hafði haft munnmök við A gegn vilja hans. I hafði notfært að A gat ekki spornað við 

verknaðinum sökum ölvunar, vímuefnaáhrifa og svefndrunga. Í dómi Hæstaréttar sagði 

m.a. ,, Með lögfestingu áðurnefndrar 3. gr. laga nr. 61/2007 hefur löggjafinn metið 

kynferðisbrot af því tagi, sem ákærði er sakfelldur fyrir, alvarlegt og ekki gert greinarmun 

á af hvoru kyni brotaþoli sé“. 

 Verknaðarliður ákvæðisins tekur í raun til tveggja mismunandi tilvika. Í fyrsta lagi tekur 

það til þess þegar brotamaður nýtir sér geðsjúkdóm eða andlega fötlun einstaklings til þess að 

eiga við hann samræði eða önnur kynferðismök. Ástand brotaþola samkvæmt fyrri 

verknaðarliðnum er háð læknisfræðilegu mati og verður að hafa í huga að viðhorf í 

læknisfræði geta breyst eftir því sem tími líður og verður því að miða við það hvaða 

geðsjúkdómar og hversu veruleg andleg fötlun eigi við í hverju tilviki miðað við 

læknisfræðilegt mat á hverjum tíma. Þegar meta á brot gegn þessum fyrri verknaðarlið þarf 

því að meta ástand brotaþola á þeim tíma sem verknaðurinn átti sér stað, þ.e.a.s. hvort hann 

hafi verið í þeirri aðstöðu að geta fyllilega skilið það sem átti sér stað og hvort hann hafi t.d. 

getað gefið upplýst samkþykki fyrir því sem átti sér stað.
19

 Sem dæmi um mál þar sem sakfellt 

var fyrir brot gegn 196. gr. (nú 2. mgr. 194. gr. hgl) má t.d. nefna, 

Hrd 2003, bls 2398 (47/2003) Þar var maður fundinn sekur um brot gegn 196. gr. hgl. (nú 

2. mgr. 194. gr.) með því að hafa notað kynlífstæki á X og síðan neytt hana til samræðis 

gegn vilja hennar. X var þroskaheft og var mjög hænd að brotamanni og fjölskyldu hans 

og þorði ekki að sporna gegn verknaðinum. Var brotamaður talinn hafa nýtt sér andlega 

annmarka X til þess að ná fram vilja sínum.  

Í greinagerð sem fylgdi frumvarpinu sem varð að lögum nr. 61/2007, var bent á það að 

ákvæði þágildandi 196. gr. (nú 2. mgr. 194. gr.) væri ætlað að vernda sérstaklega geðveika og 

andlega vanheila, en í raun þá leiddi það til þess að þeir nytu í raun lakari réttarstöðu en 

aðrir
20

. Í öðru lagi tekur ákvæðið samkvæmt seinni verknaðalið þess til þess þegar brotaþoli er 

í þannig ástandi að hann getur ekki spornað við eða skilið þýðingu verknaðarins. Í þessum 

tilvikum er brotaþoli þá í einhverju tímabundnu ástandi sem gerir það að verkum að 

brotamaður getur átt við hann samræði eða önnur kynmök. Undir þessi tilvik falla t.d. þegar 

                                                 
18 Alþt. 2006-2007, A-deild, bls. 526. 
19 Ragnheiður Bragadóttir: ,,Slægð eða ofbeldi?“, bls. 281. 
20 Alþt. 2006-2007, A-deild, bls. 525. 
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brotaþoli er ofurölvi eða undir áhrifum fíkniefna eða sofandi
21

, sbr. Hrd. 2006. bls, 2785 

(44/2006) sem reifaður er hér síðar. Samkvæmt ákvæðinu er það ekki brotamaður sem þarf að 

koma brotaþola í ástandið, t.d. með því að byrla honum ólyfjan, slík tilvik myndu falla undir 

1. mgr. 194. gr. hgl. Það sem um ræðir hér er það að brotamaður nýtir sér ástand sem til staðar 

er án hans atbeina .
22

  

Refsing samkvæmt ákvæðinu tekur til samræðis og annarra kynmaka. Í athugasemdum 

með frumvarpi til laga nr. 61/2007 var farið yfir hvað gæti falist í hugtakinu önnur 

kynferðismök þar var talið að undir hugtakið féllu t.d. munnmök, endaþarmsmök og einnig 

tilvik þar sem hlut eða fingri væri stungið í leggöng eða endaþarm.
23

  

Það getur stundum verið vandasamt að greina á milli þess sem kallað er önnur 

kynferðismök í 2. mgr. 194. gr. hgl. og svo kynferðislegrar áreitni, sbr. 199. gr. hgl. 

Kynferðisleg áreitni er háttsemi sem er í eðli sínu kynferðisleg en getur ekki fallið undir 

hugtökin samræði eða önnur kynferðismök.
24

 Samkvæmt ákvæðinu fellur undir kynferðislega 

áreitni m.a. allskonar þukl, káf og strokur á kynfærum innanklæða sem utan.  

Hrd 16. maí 2012 (572/2011) Þar hafði það gerst að A hafði að nóttu til verið að hafa 

þvaglát á Austurvelli. Þá hafði Ó komið aftan að henni og rekið tvo fingur í endaþarm 

hennar og gengið svo hlægjandi í burtu. Var Ó sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 194. hgl. 

Af þessum dómi og þeim upplýsingum sem er að finna í athugasemdum frumvarps til 

laga nr. 61/2007 er ljóst að þegar fingri eða hlut er stungið í kynfæri eða endaþarm þá 

hefur brotamaður farið yfir ákveðinn þröskuld og farið umfram þau mörk sem sett eru í 

199. gr. hgl. og gerst sekur um nauðgun.  

Það sem einnig gerðist með flutningi 196. gr. hgl. yfir í 2. mgr. 194. gr. hgl. var það að 

refsirammi brota sem við það áttu breyttist. Í núgildandi lögum er refsiramminn 1 til 16 ára 

fangelsi, en í eldri lögum var refsingin fangelsi allt að 6 árum. Af því leiðir að refsingar fyrir 

brot gegn ákvæðinu eftir gildistöku laga nr. 61/2007 hafa orðið þyngri. Þá fyrst og fremst 

vegna þess að nú er refsilágmarkið 1 ár, en var áður 30 dagar, sbr. 34. gr. hgl. 

Hrd 1999:295 (309/1998) Þar var Á fundinn sekur um brot gegn 196.gr (nú 2. mgr. 194. 

gr. hgl.) fyrir að hafa haft samræði við X gegn vilja hennar þegar hún hafði sofnað ölvuð í 

bifreið Á. Var refsing Á dæmd 12 mánaða fangelsi. 

                                                 
21 Alþt. 2006-2007, A-deild, bls. 525. 
22 Ragnheiður Bragadóttir: ,,Slægð eða ofbeldi?“, bls. 280. 
23 Alþt. 2006-2007, A-deild, bls.  
24 Alþt. 2006-2007, A-deild, bls. 530. 
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Hrd 12. maí 2011 (543/2010) Þar var X sakfelldur fyrir brot gegn 2. mgr. 196. gr. hgl. 

fyrir að hafa haft samræði við A gegn vilja hennar, á meðan hún gat ekki spornað við 

samræðinu sökum ölvunar og svefndrunga. Refsing X var dæmd 2 ára fangelsi. 

Í báðum dómunum eru atvik með svipuðum hætti en af þeim síðari sést að eftir gildistöku laga 

nr. 61/200, hefur orðið breyting á refsingum. Þar sem refsilágmark ákvæðisins er hærra en 

áður þá hefur það skiljanlega haft þau áhrif að refsingar verða þyngri. Þetta samræmist vilja 

löggjafans að líta á brot gegn ákvæðinu mun alvarlegri augum. Fram að gildis töku laga nr. 

61/2007 var algeng refsing fyrir brot gegn ákvæðinu á bilinu 6-12 mánuðir. Í ritgerð sinni 

,,Slægð eða ofbeldi?“ setur Ragnheiður Bragadóttir upp lista yfir dóma þar sem sakfellt var 

fyrir brot gegn ákvæðinu. Þar var vægasta refsing dæmd 2 mánuðir í Hrd. 1989, bls. 343 og 

Hrd. 1989, bls 352. Þyngsta refsing sem dæmd var á tímabilinu sem tekið var fyrir, 1977-

2005, var tvö ár í Hrd. 2004, bls 1578 (441/2004) en í því máli voru tveir brotaþolar.
25

 Þegar 

dómaframkvæmd er athuguð eftir gildistöku laga nr. 61/2007 þá sést að auk þess að 

refsirammi ákvæðisins hafi breyst, úr því að vera ,,allt að 6 árum“ yfir í ,, 1-16 ára fangelsi“, 

þá endurspegla dómarnir einnig hið breytta viðhorf um alvarleika brota gegn ákvæðinu. Nú 

virðist vera algengasta refsingin fyrir brot gegn ákvæðinu vera 2 ár, sbr. Hrd. 16. janúar 2014 

(619/2013), Hrd 3. október 2013 (266/2013), Hrd. 21 desember 2010(573/2010), í þessum 

dómum var um að ræða svipaðar aðstæður og í Hrd. 12. maí. 2011 (543/2010) og var refsing 

einnig dæmd 2 ár í þeim öllum.   

3.3. Ákvæði 199. gr. hgl.  

Rétt er að fara nokkrum orðum um 199. gr. hgl. sem felld var úr lögunum með 

breytingarlögunum nr. 61/2007. Það ákvæði tók til þess þegar brotamaður nýtti sér villu 

þolanda til þess að eiga við hann samræði eða önnur kynferðismök. Í greinargerð 

frumvarpsins var farið yfir þetta ákvæði og talið var að það væri í raun óþarft. Var m.a. 

litið til þess að þær aðstæður sem ákvæðið tók til væru í raun frekar óraunhæfar. Einnig 

var litið til þess að einungis höfðu tveir dómar fallið þar sem einstaklingur var fundinn 

sekur um brot gegn þessu ákvæði. Líkt og með ákvæði 2. mgr. 194. gr. hgl. þá var það 

ekki skilyrði að brotamaður hefði vakið upp þessa villu (ástand) hjá brotaþola, heldur 

var nægjanlegt að hann nýtti sér hana til þess að fremja verknaðinn.
26

 Í lok kaflans um 

199. gr. segir svo ,, helst gæti reynt á ákvæðið ef þolandi er haldinn geðsjúkdómi, er 

þroskaheftur eða sofandi. Sé ástand hans slíkt er líklegt að refsinæmisskilyrðum 

núgildandi 196. gr. hgl. ( sem verður 2. mgr. 194. gr., sbr. 2. gr. frumvarpsins) væri 

                                                 
25 25 Ragnheiður Bragadóttir: ,,Slægð eða ofbeldi?“, bls 293-295 
26 Alþt. 2006-2007, A-deild, bls. 529. 
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fullnægt“. Þetta orðalag er ekki mjög nákvæmt en gefur til kynna að það hafi verið vilji 

löggjafans að 2. mgr. 194. gr myndi taka til þeirra tilvika sem hefðu áður getað fallið 

undir 199. gr. og vísar það til orðalags 2. mgr. 194. gr. hgl. að brotaþoli geti ekki skilið 

þýðingu verknaðar. 

 Einungis tveir dómar féllu á Íslandi þar sem beitt var 199. gr. hgl. í gildistíð þess 

ákvæði, í fyrri dóminum Hrd. 1943. bls, 167 var sakfellt fyrir brot gegn 199. gr. hgl. á 

báðum dómsstigum en í seinni dómnum var sakfellt fyrir brot gegn 196. gr. hgl. (nú 2. 

mgr. 194. gr.) í héraði en fyrir brot gegn 199. gr. hgl. í Hæstarétti. 

Hrd. 1996, bls. 3030. Atvik máls voru með þeim hætti að hjónin M og K, höfðu farið út 

að skemmta sér með félögum M úr knattspyrnuliði. Seinna um nóttina þegar þau voru 

komin heim, komu til þeirra gestir var ákærði, X, meðal þeirra. Var setið að drykkju um 

nokkra stund. Stuttu eftir að gestina bar að garði fór K inn í svefnherbergi sitt og M og 

lagðist til svefns. Seinna um nóttina vaknaði hún við það að maður lá ofan á henni og átti 

við hana samfarir, taldi hún í fyrstu að um eiginmann sinn var að ræða en um leið og hún 

áttaði sig á að svo var ekki ýtti hún honum af sér. 

Í raun er það eina sem skilur þessa tvo dóma frá sambærilegum málum þar sem sakfellt hefur 

verið fyrir brot gegn 2. mgr. 194. gr. hgl. (196. gr. áður) er upphafleg viðbrögð (upplifun) 

þolanda á brotinu. Ef brotaþoli hefði til dæmis ekki vaknað við verknaðinn og þar af leiðandi 

ekki verið í neinni villu, þ.e. ekki einu sinni vitað hvað hefði gerst hefði verið um brot gegn 

196. gr. (nú 2.mgr. 194. gr.) að ræða. Þetta ákvæði lét þá í raun þolanda kynferðisbrots bera 

hallan af því að hann hafi verið í villu og brotamaður naut góðs, að vissu leyti, af því að hafa 

nýtt sér þá aðstöðu sem hann var í.  

4. Hæstaréttardómur 620/2009 

Eftir gildistöku laga nr. 61/2007 féll árið 2010 í Hæstarétti dómur, sem vekur ákveðnar 

spurningar varðandi það hvort framkvæmd laganna sé í samræmi við þann vilja löggjafans að 

rýmka nauðgunarhugtakið í lögunum og auka þannig réttarvernd þolenda kynferðisbrota. Um 

er að ræða aðstöðu sem í eldri lögum hefði fallið undir 199. gr. hgl. sem fjallað var um hér 

fyrir framan.  

Hrd 20. maí 2010 (620/2009) Atvik málsins voru með þeim hætti að K fór ásamt vinkonu 

sinni B niður í bæ að skemmta sér. Þær fóru á skemmtistað sem hét þá Íslenski Barinn. 

Þar hittu þær X og Y, sem voru þar í hópi samstarfsfélaga sinna, en þau voru öll frá 

Bandaríkjunum. Eftir nokkra drykkju og skemmtun endaði K á því að fara með Y á Hótel 

Borg sem er við hliðina á barnum. Þau fóru í herbergi Y og höfðu þar kynmök. Eftir að 

þeim lauk fór Y úr herberginu en K varð eftir. Hún hafði drukkið þó nokkuð um kvöldið 

og var mjög þreytt og sofnaði í rúminu. Á meðan hún var sofandi í rúminu kom X inn í 

herbergið, afklæddist og hóf kynmök við K. K vaknaði við verknað X en taldi í fyrstu að 
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Y hefði komið til baka og tók því í fyrstu á móti X. K áttaði sig fljótlega á því að um 

annan mann en Y væri að ræða og varð þá mjög æst og öskraði og hljóp inn á 

baðherbergi. Stuttu síðar leit hún svo aftur inn í herbergi og var þá maðurinn farinn á 

brott. Í héraðsdómi og í Hæstarétti var maðurinn ákærður fyrir brot gegn 2. mgr. 194. gr. 

hgl. en til vara brot gegn 209. gr. hgl. Í héraðsdóminum sem var staðfestur, hvað 

sakfellingu ákærða og heimfærslu brotsins varðaði af Hæstarétti, var brotið heimfært 

undir 209. gr. hgl. en ekki 2. mgr. 194. gr. hgl. Héraðsdómur vísaði m.a. í athugasemdir 

sem fylgdu með frumvarpinu sem varð að lögum nr. 61/2007 til breytingar á 

kynferðisbrotakafla hegningarlaga. Í framhaldi af því þá bendir héraðsdómur á það að þar 

sem að engar efnisbreytingar hafi verið gerðar á ákvæði 2. mgr. 194. gr. hgl. þegar það 

var flutt úr 196. gr. þá gæti háttsemi ákærða ekki átt við 2. mgr. 194. gr. X var hins vegar 

fundinn sekur um brot gegn 209. gr. hgl.  

Það fyrsta sem er athugavert við þessa niðurstöðu dómstóla, er heimfærsla þeirra á 

verknaðinum, þ.e.a.s. að heimfæra brot þar sem fullt samræði á sér stað til 209. gr. en sú grein 

tekur til þess ef að menn særa blygðunarsemi einstaklinga eða eru til opinbers hneysklis. Í 

athugasemdum með frumvarpi sem varð að lögum nr. 40/1992 kom fram að þetta ákvæði tæki 

fyrst og fremst til athæfis svo sem, gægjur á glugga, berháttun og önnur strípihneigð eða klúr 

símtöl.
27

 Var þá aðallega verið að líta til þess að þá var sett í lög ákvæði um kynferðislega 

áreitni. Með lögum nr. 61/2007 var svo sett almennt ákvæði um kynferðislega áreitni sem er 

að finna í núverandi 199. gr. hgl. Þessi tvö ákvæði eiga að taka til þeirra tilvika þar sem um er 

að ræða brot gegn kynfrelsi einstaklings á einhvern hátt án þess þó að samræði eða önnur 

kynmök eigi sér stað. Með þetta í huga er ljóst að það var ekki vilji löggjafans að þessum 

ákvæðum yrði beitt þegar samræði eða önnur kynmök eiga sér stað. En hvað segir það um 

niðurstöðu héraðsdóms og Hæstaréttar í fyrrnefndum dómi? Af atvikalýsingu málsins, sem 

talin var vera sönnuð fyrir dómi er ljóst að samræði átti sér stað milli tveggja einstaklinga. 

Annar þeirra (brotaþoli) var ekki samþykkur þeim, eða nánar að þannig var ástatt fyrir henni 

að hún gat ekki gefið upplýst samþykki fyrir kynmökunum, og þegar hún vaknaði og áttaði 

sig á hvað var að gerast stöðvaði hún athöfnina. Einnig var talið sannað fyrir dómi að 

sakborningur hafi hlotið að vera ljóst að brotaþoli væri í villu um hver hann væri, og ef hún 

hefði vitað strax í byrjun að um annan mann hefði verið að ræða, hefði hún aldrei samþykkt 

kynmökin. Af framangreindri umfjöllun er ljóst að atvikið er í raun ekki hægt að heimfæra 

undir 209. gr. hgl. enda fer það út fyrir mörk þess lagaákvæðis  

Nauðsynlegt er að líta á hvernig svipuð mál sem dæmd hafa verið af íslenskum 

dómstólum hafa verið heimfærð undir 2. mgr. 194. gr. hgl.  

 

                                                 
27 Alþt. 1991-1992, A-deild, bls. 791-792. 
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Hrd. 2006. bls, 2785 (44/2006) A (brotaþoli) hafði farið á dansleik ásamt vinkonu sinni, 

hafði hún hitt X (ákærða) þar. Eftir að dansleiknum lauk, fóru A og vinkona hennar í 

samkvæmi, og var X þar líka. A var orðinn mjög þreytt á ákveðnum tímapunkti og hafði 

lagst út af í sófa þegar samkvæmt henni einhver hefði boðið henni að leggjast fyrir inn í 

svefnherbegi í íbúðinni, A þáði það og lagðist til svefns í rúminu. Hún vaknaði svo við 

það að X lá ofan á henni og hafði við hana samfarir, A sagðist hafa sagt upphátt ,,Hver 

gaf þér leyfi“?, og hafi X þá hætt samförunum.  

Eins og sjá má er ekki mikill munur á þessum tveimur málum. Eini munurinn virðist vera 

huglæg afstaða, eða upphafleg upplifun brotaþola af aðstæðum. Í fyrri dóminum hélt brotaþoli 

fyrst að til staðar væri maður sem hún vildi eiga kynmök við, en í seinni dóminum vissi 

brotaþoli strax frá upphafi, þ.e. um leið og hún vaknaði og áttaði sig á hvað var á seyði að 

gerandi væri að brjóta gegn henni. En þá vaknar sú spurning hvort og þá að hve miklu leyti 

var það vilji löggjafans að huglæg afstaða brotaþola til verknaðarins yrði metin, þegar ákvarða 

ætti hvort að brotið hefði verið gegn 2. mgr. 194. gr. hgl.  

4.1. Að skilja þýðingu 

Eins og áður hefur komið fram var það meginmarkmið laga nr. 61/2007 að breyta 

kynferðisbrotakafla hegningarlaga þannig að þau endurspegluðu betur þær viðhorfsbreytingar 

sem höfðu átt sér stað í samfélaginu. Í því fólst að aðaláherslan var sú að þeim var ætlað að 

vernda kynfrelsi og sjálfsákvörðunarrétt einstaklinga í kynlífi. Var það vilji löggjafans að 

megináherslan ætti að vera sú að brotið væri gegn rétti fólks þegar það væri neytt til 

samræðis, hvort sem ofbeldi væri beitt eða ekki. Það átti því ekki að gera greinarmun milli 

þess hvort þolandi slíkra brota gæti veitt mótspyrnu eða hvort hann væri í þannig ástandi að 

hann gæti ekki skilið hvað væri í gangi. Þegar litið er á dóminn í kaflanum hér á undan þá 

vaknar sú spurning hvaða skilning eigi að leggja í orðin ,,skilið þýðingu hans“ í 2. mgr. 194. 

gr. hgl. Það hlýtur að vera grundvallaratriði fyrir því að maður geti gefið upplýst samþykki 

fyrir því að eiga kynmök við annan mann, að hann viti eða geri sér grein fyrir því hvern hann 

á kynmök við. Það að maður nýti sér þá aðstöðu að maður telji hann vera annan, og hefur við 

hann kynmök hlýtur að falla undir tilvik þar sem að þolandi skilur ekki þýðingu verknaðar.  

5. Lokaorð 

Í þessari ritgerð hef ég reynt að gera grein fyrir því hver vilji löggjafans var að baki setningu 

laga nr. 61/2007. Af umfjölluninni er ljóst að meginmarkmið lagabreytingarinnar var að 

rýmka nauðgunarhugtak laganna og auka réttarvernd þolenda kynferðisbrota. Af 

réttarframkvæmd virðist sem það hafi tekist í flestum tilvikum sem ná til þessara brota, en 

eins og umfjöllun um Hrd 20. maí 2010 (620/2009) bendir til, þá virðist sem sú aðstaða komi 
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upp þar sem vilji löggjafans í þessum málum nái ekki fram að ganga. Þegar litið er til þessa 

máls og hafðir í huga þeir hagsmunir sem lagabreytingin átti að vernda, kynfrelsi og 

sjálfsákvörðunarréttur einstaklinga, þá vaknar upp sú spurning hvort að lögin eins og þau eru í 

dag nái fram þeim markmiðum. Í heildina litið þá virðast lögin standast gagnrýni nokkuð vel 

og sinna tilgangi sínum nokkuð vel, en það vekur upp ákveðnar spurningar hvort jaðartilvik 

eins og það sem lýst er í fyrrnefndum dómi eigi ekki einnig að falla undir lögin. Það hlýtur að 

teljast eðlilegt að leggja sömu kröfur á samþykki sem fengin eru með blekkingu, þ.e. að þau 

teljast ekki sem gilt samþykki fyrir verknaði og getur þar af leiðandi ekki leitt til refsileysis 

geranda. Eins og áður kom fram var ákærði í málinu sakfelldur fyrir brot gegn 209. gr. hgl., 

og eins og áður sagði er í raun ómögulegt að verknaðurinn gæti átt undir það ákvæði. Þá er 

spurningin var þetta brot gegn 2. mgr. 194. gr. hgl.? Ef svarið er neitandi þá er í raun sú staða 

komin að svo lengi sem sá er ætlar að eiga samræði við einstakling gegn vilja hans gætir þess 

að brotaþoli sé í villu um hver hann er, þá er verknaðurinn ekki refsiverður. Það fer algjörlega 

á skjön við það sem löggjafinn ætlaði sér með setningu laga nr. 61/2007, eins og áður hefur 

verið fjallað um. Vilji löggjafans var sá að rýmka hugtakið ,,nauðgun“ í lögunum og auka 

þannig réttarvernd þolenda kynferðisbrota, áherslan átti að vera á tilgang verknaðarins en ekki 

þær verknaðarðaferðir sem beitt væri. 

 Ef staðan er sú sem Hrd. 20. maí 2010 (620/2009) virðist gefa til kynna, að nýta sér villu 

þolanda til þess að eiga við hann samræði sé ekki nauðgun í lagatæknilegum skilningi, þá 

hlýtur að þurfa að endurskoða 194. gr. hgl. og mögulega bæta við þriðju málsgrein þar sem 

t.d. gæti staðið ,, það er einnig nauðgun að nýta sér villu eða beita blekkingu til þess að eiga 

samræði eða önnur kynferðismök við annan mann“. Ef dómurinn er fordæmisgefandi er 

réttarstaða vissra þolenda kynferðisbrota lakari en annarra, og það virðist ekki vera það sem 

vakti fyrir löggjafanum. Það eru ekki góð rök fyrir því að ákveðin tilvik séu látin falla fyrir 

utan lögin vegna þess að þau eru ólíkleg. Ef vilja löggjafans væri beitt sem 

lögskýringarsjónarmiði við túlkun laganna lítur út fyrir að markmiðum þeirra væri betur náð 

og réttarvernd þeirra væri rúmari. Ákvæði 2. mgr. 194. gr. hgl. hefur að geyma hugtök sem 

eru nokkuð víðtæk og bjóða upp á rúma túlkunarmöguleika. Það að einstaklingur nýti sér 

ástand brotaþola, til þess að eiga við hann samræði getur ekki flokkast undir neitt annað en 

nauðgun, burt séð frá því hver upphafleg upplifun brotaþola af athöfninni var. 

  



15 

Heimildaskrá 

Alþingistíðindi. 

Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar. Kenningar, aðferðir og sjónarmið við skýringu og 

beitingu laga.  Reykjavík 2008. 

Dworkin, Ronald: Law´s Empire. Endurprentun. Oxford 1998. 

Jónatan Þórmundsson: Afbrot og Refsiábyrgð I. 2. prentun. Háskólaútgáfa 2005. 

Ragnheiður Bragadóttir: ,,Slægð eða ofbeldi? Um ákvæði 196. gr. hgl.“. Rannsóknir í 

félagsvísindum VI. Lagadeild. Ritstj. Róbert R. Spanó. Reykjavík 2005, bls. 271-300. 

Róbert R. Spanó: Túlkun Lagaákvæða. Reykjavík 2007. 

Skúli Magnússon: ,,Túlkun laga og vilji löggjafans“. Rannsóknir í félagsvísindum VI. 

Lagadeil. Ritstj. Róbert R. Spanó. Reykjavík 2005, bls. 353-387. 

  



16 

Dómaskrá 

Dómar Hæstaréttar: 

Hrd 1943, bls. 167 

Hrd 1989, bls. 343 

Hrd 1989, bls. 352 

Hrd 1996, bls. 3030 

Hrd 1999, bls. 295 

Hrd 2003, bls. 2398 (47/2003) 

Hrd 2005, bls. 1578 (441/2004) 

Hrd 2004, bls. 4816 (465/2004) 

Hrd 2006, bls. 2785 (44/2006) 

Hrd 30. apríl 2008 (411/2007) 

Hrd 26. maí 2008 (269/2008) 

Hrd 20. maí 2010 (620/2009) 

Hrd 21. desember 2010 (573/2010) 

Hrd 12. maí 2011 (543/2010) 

Hrd 16. maí 2012 (572/2011) 

Hrd 3. október 2013 (266/2013) 

Hrd 16. janúar 2014 (619/2013) 

Hrd 30. janúar 2014 (439/2013) 


