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Útdráttur  

 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að kanna hvort tengsl milli geranda og brotaþola hafi 

áhrif á refsingu geranda í sakamáli. Í upphafi ritsins er fjallað um nýtt ákvæði, 3. mgr. 70. gr. 

alm. hgl., sem kom inn í almennu hegningarlögin nr.19/1940 árið 2006, og heimilar dómara að 

þyngja refsingu ef verknaður beinst að karli, konu eða barni sem eru nákomin geranda, og tengsl 

þeirra þykja hafa aukið á grófleika verknaðarins. Að því loknu er leitast við að svara þeirri 

spurningu hvort Hæstiréttur Íslands hafi fyrir setningu ákvæðisins, frá árunum 2000 til ársins 

2006, litið til tengingar geranda og brotaþola við ákvörðun refsingar. Því næst verður litið til þess 

hvort Hæstiréttur hafi tekið tillit til tengingar geranda og brotaþola eftir setningu ákvæðis 3. mgr. 

70. gr. alm. hgl., frá árunum 2006 til ársins 2013. Í fjórða kafla ritsins verður svo rannsakað 

hvort að refsing geranda sem er tengdur brotaþola, sé almennt þyngri ef Hæstiréttur beitir 

ákvæðinu við ákvörðun refsingar.  

 

Niðurstaða rannsóknarinnar sýndi afgerandi mun á því hvernig Hæstiréttur leit á tengingu milli 

geranda og brotaþola fyrir setningu ákvæðisins, frá árunum 2000 til ársins 2006, en rétturinn leit 

aðeins til tengingar geranda og brotaþola í kynferðisbrotum til þyngingar refsingar. Eftir setningu 

ákvæðisins, frá árunum 2006 til ársins 2013, sást greinilega að mismunandi kröfur voru gerðar 

hvað varðar tengingu geranda og brotaþola milli brotaflokka, strangari kröfur voru gerðar í 

manndráps- og tilraun til manndrápsmálum en gerðar voru í kynferðis- og líkamsárásarmálum. 

Hæstiréttur vísaði til ákvæðisins í öllum brotaflokkunum nema í manndrápsmálum. Þegar borin 

voru saman tvö sambærileg mál, þar sem var tenging í öðru málinu, en ekki hinu, var 

mismunandi milli brotaflokka hvort Hæstiréttur þyngdi refsingu vegna ákvæðis 3. mgr. 70. gr. 

alm. hgl. Virtist Hæstiréttur einungis þyngja refsingu þegar hann vísaði til ákvæðisins í 

líkamsárásarmálum og málum er varðar tilraun til manndráps en ekki í kynferðisbrotamálum.   
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Abstract  

The main objective of this study is to explore whether a connection between the victim and the 

perpetrator has any effect on the outcome of a verdict. The first part goes into detail about a new 

article, article 70(3), that was added to the general penal code no. 19, February 12, 1940 in the 

year 2006, which authorizes a judge to give increased penalty if the offense is directed at 

someone that is related or close to the perpetrator and their relations are thought to have affected 

the severity of the offense. In the following part we will look into the years before this article 

was set, from 2000 to 2006, and seek answers to whether The Supreme Court of Iceland took 

relations into account. Thereafter we will look to the years 2006 to 2013, after the article was set, 

and see if The Supreme Court looked into relations when determining penalties. In the fourth 

chapter we will study if the penalty of a perpetrator that has close relations the victim is in 

general heavier if The Supreme Court applies this article. 

The result of this study showed a clear difference in how the Supreme Court looked at relations 

before and after the article was set. From the years between 2000 and 2006 the court only took 

relations into account when the offenses were of sexual nature. After the article was set in 2006 

and to the year 2013, it was clear that different requirements were made in terms of relations 

between the two. Requirements were stricter in homicide and attempted murder cases. The 

Supreme Court referred to the article in all offense categories except for homicides. When two 

similar cases were compared, where there was a connection in one case and not the other, it was 

different between offense categories whether penalties were more severe due to the new article. 
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1. Inngangur 

Viðfangsefni ritsins er að rannsaka hvort tengsl milli geranda og brotaþola hafi áhrif á refsingu 

geranda í sakamálum. Nýtt ákvæði, 3. mgr. 70. gr. alm. hgl., var sett inn í almennu 

hegningarlögin nr. 19/1940
1
 árið 2006.

2
 Ákvæðið heimilar dómara að þyngja refsingu ef 

verknaður beinist að karli, konu eða barni sem eru nákomin geranda, og tengsl þeirra þykja hafa 

aukið á grófleika verknaðarins. Lítið hefur verið skrifað um ákvæðið og eru aðalheimildirnar sem 

eru til skoðunar því dómar Hæstaréttar Íslands og  greinagerð með frumvarpi laganna.  

Til að svara þeirri spurningu hvort tenging milli geranda og brotaþola hafi áhrif við ákvörðun 

refsingar verða rannsakaðir þeir brotaflokkar þar sem Hæstiréttur Íslands hefur beitt ákvæðinu 

við ákvörðun refsingar, þ.e kynferðisbrot, líkamsárásarbrot, manndrápsbrot og brot sem varða 

tilraun til manndráps. Rannsókn verður gerð á öllum dómum Hæstaréttar frá árinu 2000 til ársins 

2013 þar sem gerandi var sakfelldur og tengsl voru milli geranda og brotaþola. Dómarnir sem 

rannsakaðir eru í ritinu eru alls 96 talsins og er því um dómarannsókn að ræða. Í öðrum kafla 

ritsins verður gerð grein fyrir setningu ákvæðisins. Í þriðja kafla er leitast við að svara þeirra 

spurningu hvort Hæstiréttur Íslands hafi fyrir setningu ákvæðisins, frá árunum 2000 til ársins 

2006, litið til tengingar geranda og brotaþola við ákvörðun refsingar í sakamálum. Í kaflanum er 

einnig  svarað þeirri spurningu hvort Hæstiréttur hafi litið til tengingar geranda og brotaþola eftir 

setningu ákvæðis 3. mgr. 70. gr. alm. hgl., frá árunum 2006 til ársins 2013. Þá verða niðurstöður 

þriðja kafla bornar saman. Í fjórða kafla ritsins er svo rannsakað hvort að refsing geranda sem er 

tengdur brotaþola, sé almennt þyngri ef Hæstiréttur beitir ákvæðinu við ákvörðun refsingar. Að 

því loknu verða niðurstöður ritsins í heild dregnar saman í niðurstöðukafla. 

 

 

 

 

                                                           
1
hér eftir alm. hgl. 

2
Alþt. 2005-2006, A-deild, þskj. 419 – 365. mál, athugasemdir við 70. gr. mgr. 3. 
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2. Almennt um ákvæði 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. sem heimilar þyngingu á refsingu ef tengsl 

eru milli geranda og brotaþola 

Í 70. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 er mælt fyrir um atriði sem geta haft áhrif við 

ákvörðun refsingar, bæði til málsbóta og refsiþyngingar.
3
 Árið 2006 var nýrri málsgrein bætt við 

ákvæðið, 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. er varðar áhrif tengsla milli geranda og brotaþola á 

refsiákvörðun. Ákvæðið hefur ekki tekið neinum breytingum frá setningu þess og ákvæðið 

hljóðar svo: ,,Hafi verknaður beinst að karli, konu eða barni sem eru nákomin geranda, og tengsl 

þeirra þykja hafa aukið á grófleika verknaðarins, skal að jafnaði taka það til greina til þyngingar 

refsingunni.“ 

Fyrir setningu ákvæðisins taldi löggjafinn vanta refsiþyngingarástæðu í þeim tilfellum þegar náin 

tengsl geranda og brotaþola var að skipta eða þeir bundnir nánum samfélagslegum böndum. 

Löggjafinn taldi þá tengingu getað aukið á grófleika verknaðar og að í sumum tilfellum gæti 

tengsl brotaþola og geranda leitt til þess að um trúnaðarbrot væri að ræða. Má ætla að það sé álit 

samfélagsins að brot þar sem tenging er milli aðila séu siðferðislega ámælisverðari en ella og 

þannig talin í sumum tilfellum auka á grófleika brots. Dómari þarf að leggja mat á það, í hverju 

og einu máli, og rökstyðja í niðurstöðum sínum hvort tengsl geranda og þolanda hafi áhrif við 

ákvörðun refsingar. Tengingin ein og sér er því ekki sjálfkrafa gild refsiþyngingarástæða.
4
 Vísar 

löggjafinn einnig til þess að  almennt sé ekki gert ráð fyrir að einstök tilvik séu þess eðlis að 

refsiþynging á grundvelli ákvæðins komi til greina, en það verði þó að vera háð mati hverju 

sinni.
5
 

Í Noregi er svipað ákvæði lögfest. Helsti munurinn felst í að ákvæðið er kynbundið við karla sem 

beita konum líkamlegu ofbeldi, svokölluðu heimilisofbeldi. Lýsing geranda og þolanda er ekki 

kynbundin í íslenska ákvæðinu,
6
 en það er vilji löggjafans að tryggja réttaröryggi allra þeirra sem 

geta orðið fyrir ofbeldi.
7
 Við setningu íslenska ákvæðisins var íslensk dómaframkvæmd 

rannsökuð ásamt því að löggjöf í nágrannalöndum okkar var skoðuð. Íslenski löggjafinn taldi að 

gerendur heimilisofbeldis gætu verið konur jafnt sem karlar. Því til stuðnings vísaði löggjafinn í 

                                                           
3
Ragnheiður Bogadóttir, ,,Líkamsárásir samkvæmt 2. mgr. 218. gr. almennra hegningarlaga, þegar sá sem sætir 

líkamsárás hlýtur bana af atlögu“ (2007) 60 Úlfljótur 823, 860. 
4
Alþt. 2005-2006, A-deild, þskj. 419 – 365. mál, athugasemdir við 70. gr. mgr. 3.  

5
sama heimild. 

6
sama heimild. 

7
Alþt. 2005-2006, A-deild, þskj. 973 – 365. mál, mgr. 10. 
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dóma Hæstaréttar þar sem konur höfðu veist að mönnum sínum með ofbeldi og má í þeim efnum 

nefna Hrd. 30. maí 2002 í máli nr. 96/2002 sem verður reifaður seinna í ritinu. Leitast 

löggjafinn því við að veita þeim einstaklingum sem hafa þolað ofbeldi af hálfu nákomna 

réttarvernd, hvort sem um er að ræða konu, karl eða barn.
8
 

Í sænsku hegningarlögunum er sér lagaákvæði um heimilisofbeldi. Íslenski löggjafinn taldi ekki 

ástæðu til þess að setja sér ákvæði um heimilisofbeldi enda varhugavert að hafa fastmótaða 

skilgreiningu á hugtakinu heimilisofbeldi.
9
 Taldi íslenski löggjafinn því rétt að ýmsir 

brotaflokkar gætu átt undir ákvæðið. Ef skoðuð er skilgreining hugtaksins heimilisofbeldi er 

talað um ,,ofbeldi sem á sér stað inni á heimili, innan fjölskyldu.“
10

 Eins og skilgreining 

ákvæðisins gefur til kynna getur verið um hvers konar ofbeldi að ræða, það er ekki skorðað við 

líkamsárásir heldur getur verknaðurinn verið m.a kynferðisleg misnotkun, manndráp eða hvaða 

ofbeldi sem á sér stað milli nákominna aðila. Taldi löggjafinn því ekki þörf á að festa sér 

refsiákvæði sem lýsti með nákvæmum hætti óæskilegum athöfnum milli nákominna aðila. 

Ákvæði 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. gerir því kröfu til dómara að hann líti til tengingar á milli aðila 

máls við ákvörðun refsingar. Er því um refsiþyngingarástæðu að ræða sem dómara er heimilt að 

vísa í til þyngingar dóms ef hann telur náin tengsl geranda og þolanda hafa aukið grófleika 

brotsins.
11

 Ekki taldi löggjafinn ástæðu til þess að skilgreina með tæmandi hætti í lagatexta eða 

lögskýringargögnum hvernig tengsl geranda og brotaþola þyrftu að vera svo hægt sé að vísa til 

ákvæðis 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. Aðeins er áskilnaður um að það séu náin félagsleg tengsl milli 

geranda og brotaþola en ekki gerð krafa um að gerandi og brotaþoli þurfi að búa saman á 

verknaðarstundu eða hafi verið í daglegum samskiptum þegar verknaður á sér stað. Af því leiðir 

að ákvæðið á að taka til samskipta fyrrverandi maka, sambúðarfólks og hjóna svo lengi sem 

samskiptin hafa verið nákomin. 

 

 

                                                           
8
Alþt. 2005-2006, A-deild, þskj. 419-365. mál, athugasemdir við 70. gr. mgr. 3. 

9
sama heimild.  

10
„Íslensk orðabók“ (Snara) <http://snara.is> skoðað 20. febrúar 2014. 

11
Alþt. 2005-2006, A-deild, þskj. 419-365. mál, athugasemdir við 70. gr. mgr. 3. 
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3. Áhrif tengingar geranda og brotaþola fyrir og eftir setningu ákvæðis 3. mgr. 70. gr. alm. 

hgl. 

Eins og sést í öðrum kafla taldi löggjafinn nauðsynlegt að hafa ákvæði til þyngingar refsingu 

þegar um tengingu milli geranda og brotaþola er að ræða. Í þessum kafla ritsins verða 

rannsakaðir dómar Hæstaréttar sem féllu fyrir og eftir setningu ákvæðis 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. 

og rannsakað hvort Hæstiréttur hafi litið, og líti í dag, á tengingu geranda og brotaþola til 

þyngingar eða hvort rétturinn líti ekki til tengingar milli aðila við ákvörðun refsingar. Leitast 

verður við að rannsaka dóma í þeim fjórum brotaflokkum sem ritgerðin fjallar um þ.e 

kynferðisbrota-, líkamsárásar-, manndráps-, og tilraun til manndrápsmálum. Hver og einn 

brotaflokkur verður rannsakaður og litið til hvaða atriða Hæstiréttur lítur á við ákvörðun 

refsingar. Fyrst verða dómar rannsakaðir sem féllu fyrir setningu ákvæðis 3. mgr. 70. gr. alm. 

hgl, eða frá árunum 2000 til ársins 2006 og litið til þess hvort Hæstiréttur hafi litið til tengingar 

við ákvörðun refsingar í þeim málum. Þá verða dómar sem féllu eftir setningu ákvæðis 3. mgr. 

70. gr. alm. hgl., eða frá árunum 2006 til ársins 2013 rannsakaðir og litið til þess hvort 

Hæstiréttur Íslands nýtir sér heimild ákvæðis 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. til refsiþyngingar þegar um 

nákomna aðila er að ræða. Niðurstöður hvers og eins brotaflokks verða svo bornar saman og 

skoðað hvort Hæstiréttur líti öðrum augum á tengingu geranda og brotaþola eftir setningu 

ákvæðis 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. og hvort það sé munur á dómaframkvæmd milli brotaflokkanna.
 

12
 

3.1. Kynferðisbrot 

3.1.1. Almennt um kynferðisbrot 

Hugtakið kynferðisbrot er notað um kynferðislega misnotkun, kynferðislegt ofbeldi, 

kynferðislega áreitni og sifjaspell. Felur kynferðisbrot í sér að kynferðislegum orðum, myndum 

eða athöfnum er beitt gegn vilja þess sem fyrir ofbeldinu verður svo hann hlýtur skaða af.
13

 

Benda rannsóknir til þess að einstaklingar sem hafa lent í kynferðislegu ofbeldi séu líklegri en 

                                                           
12

Allt mín skrif. 
13

Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, verndum þau – hvernig bregðast á við grun um vanrækslu eða 

ofbeldi gegn börnum og unglingum. (Mál og menning 2006) 10.  
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aðrir til þess að þjást af hegðunar- og tilfinningarvandamálum ásamt því að vera líklegir til þess 

að þjást af áfallastreiturökun sem lýsir sér m.a í kvíða og hræðslu.
14

 

Í XXII. kafla alm. hgl. er að finna ákvæði um kynferðisbrot. Kaflinn hefur tekið rótækum 

breytingum frá setningu hegningarlaganna. Má því til stuðnings benda á að í tíð eldri 

hegningarlaga frá árinu 1869, var útilokað að eiginmaður yrði dæmdur fyrir kynferðisbrot gegn 

konu sinni, en gat hinsvegar verið dæmdur fyrir líkamsárás gegn henni.
15

 Þetta samrýmist því 

sem var að gerast á Norðurlöndunum á svipuðum tíma. Má benda á norskan Hæstaréttardóm sem 

reifaður er í Rt. 1964, bls. 18, en þar var maður dæmdur fyrir líkamsárás gegn konu sinni. 

Maðurinn nauðgaði konunni einnig en ekki var tekin afstaða til þess hvort um nauðgun hafi verið 

að ræða eða ekki. Árið 1980 var heimilt að fella refsingu niður vegna kynferðisbrota á Íslandi þar 

sem eiginmaður var gerandi og kona brotaþoli ef þau hafi eftir atburðinn haldið áfram 

hjúskaparsambúð.
16

 Raunin er önnur í dag og í XXII. kafla núgildandi alm. hgl. er geranda gerð 

refsing þrátt fyrir að vera eiginmaður brotaþola.  

3.1.2. Kynferðisbrot milli nákominna aðila sem framin voru fyrir setningu ákvæðis 3. mgr. 

70. gr. alm. hgl. 

Í þessum hluta ritsins verða dómar réttarins sem féllu fyrir setningu 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. 

rannsakaðir, og skoðað hvort dómarar hafa litið til tengingar aðila við ákvörðun refsingar í 

kynferðisbrotamálum. Rannsóknin tekur til dóma Hæstaréttar þar sem gerandinn hefur verið 

sakfelldur, frá árinu 2000-2006, og eru tilteknir allir kynferðisbrotadómar sem hafa fallið á 

þessum árum þar sem tenging er milli geranda og brotaþola. Dómarnir eru alls 37 talsins og 

verða flokkaðir niður eftir tengingu geranda og brotaþola.  

3.1.2.1. Gerandi faðir brotaþola 

Í Hrd. 14. mars 2002 í máli nr. 454/2001 var gerandi stjúpfaðir þolanda. Við ákvörðun 

refsingar var litið til þess að ákærði hafði gerst sekur um brot gegn ungri stjúpdóttur sinni og 

misnotaði þannig gróflega vald sitt og með því brugðist trúnaðarskyldum sínum gagnvart henni. 

Rétturinn leit einnig til þess að ákærða hafi mátt vera ljóst hve alvarlegar afleiðingar atferli hans 

                                                           
14

Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, ,,Kynferðislegt ofbeldi gegn börnum sem áhættuþáttur tilfinninga- og 

hegðunarvandamála“ í Svala Ísfeld Ólafsdóttir (ritstj.), Hinn launhelgi glæpur (Háskólaútgáfan 2011) 273. 
15

Jónatan Þórmundsson, ,,Um kynferðisbrot“ (1989) 42 Úlfljótur 21, 26. 
16

sama heimild.  
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hlaut að hafa fyrir líf og sálarheill stúlkunnar. Í dóminum var einnig fjallað um að hin alvarlegu 

brot ákærða voru til þess fallin að valda mikilli röskun á högum, heilsu og tilfinningarlífi 

stjúpdótturinnar. Í Hrd. 28. febrúar 2002 í máli nr. 420/2001 var maður sakfelldur fyrir 

kynferðisbrot gegn dóttur sinni. Við ákvörðun refsingar var litið til þess að maðurinn hafi 

brugðist trausti dóttur sinnar með því broti sem hann framdi. Í Hrd. 3. október 2002 í máli nr. 

196/2002 komst rétturinn að sömu niðurstöðu, en þar var gerandi stjúpfaðir þolanda. Í dóminum 

leit rétturinn til þess að stúlkan hafi verið í hans umsjá á heimili hans og móður hennar. Hann 

hafi þannig brugðist trúnaðarskyldum sínum gangvart henni. Sama niðurstaða var einnig fengin í 

Hrd. 25. mars 2004 í máli nr. 463/2003 en þar braut stjúpfaðir gróflega gegn stjúpdóttur sinni í 

12 ár nánast daglega. Við ákvörðun refsingar leit dómurinn til þess að ákærði hafi misnotað 

freklega vald sitt yfir henni og þannig brugðist trausti hennar og trúnaðarskyldum sínum. Var 

einnig fjallað um að brot ákærða hafði haft djúpstæð áhrif á líf stúlkunnar og sálarheill. Í Hrd. 

10. júlí 2004 í máli nr. 448/2003 braut faðir gegn dóttur og stjúpdóttur sinni. Við ákvörðun 

refsingar var litið til þess að gerandi hafi rofið fjölskyldutengsl og brotið gegn trúnaðartrausti 

stúlknanna. Í Hrd. 5. júní 2003 í máli nr. 44/2003 var faðir stúlku sakfelldur fyrir að gera 

tilraun til þess að hafa samræði við hana þar sem hún gat ekki spornað við verknaðinum sökum 

ölvunar og svefndrunga. Við ákvörðun refsingar í héraðsdómi, sem var svo staðfest í Hæstarétti, 

kom fram að háttsemin hafi verið alvarleg og beinst gegn mikilvægum hagsmunum, enda brotið 

gegn dóttur mannsins sem var gestkomandi á heimili hans. Í dóminum er fjallað um að stúlkan 

hafi aðeins verið 16 ára þegar brotið var framið og því ósjálfráða og undir verndarvæng föður 

síns, sem bar ábyrgð á velferð hennar. Til refsiþyngingar fjallaði dómurinn um að föður 

stúlkunnar hafi verið kunnugt um vímuefnavandamál stúlkunnar en þrátt fyrir það neytti hann 

áfengis með henni í nokkra sólahringa til að stuðla að því ástandi sem hún var í þegar brotið var 

framið. Í Hrd. 21. mars 2005 í máli nr. 393/2004  braut faðir á þremur dætrum sínum. Við 

ákvörðun refsingar leit dómari til þess að brotin höfðu beinst gegn dætrum hans og hafi hann 

brotið alvarlega gegn skyldum sínum sem faðir og uppalandi. Í Hrd. 20. október 2005 í máli nr. 

148/2005 var gerandi fósturfaðir og brotaþoli fósturdóttir hans. Við ákvörðun refsingar leit 

dómurinn til þess að ákærði hafi misnotað sér gróflega aðstöðu sína og trúnaðartraust þolanda 

þar sem hún var undir umsjá hans á heimili hans og móður hennar. Hæstiréttur fjallaði um að 

ákærði mætti vera ljóst hve alvarlegar afleiðingar brot hans hlaut að hafa fyrir líf og sálarheill 

brotaþola. Fjallar dómurinn einnig um brotið sem svívirðilegt að almenningsáliti þar sem um 
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alvarlegt trúnaðarbrot væri að ræða gegn barni sem geranda hefur verið trúað fyrir til uppeldis. Í 

Hrd. 23. nóvember 2006 í máli nr. 298/2006 braut maður gegn stjúpdóttur sinni og vinkonu 

hennar. Við ákvörðun refsingar leit Hæstiréttur til þess að brot hans gagnvart stjúpdóttur hans 

voru alvarleg og hafði hann með þeim brotið gróflega gegn uppeldis- og trúnaðarskyldum sínum 

gagnvart henni. Við ákvörðun refsingar vegna brota sem hann framdi gagnvart vinkonu 

stjúpdóttur sinnar fjallaði Hæstiréttur um að með brotunum hafi hann brotið trúnað og traust sem 

barnið sýndi honum sem föður vinkonu sinnar. Í Hrd. 26. október 2006 í máli nr. 220/2006 var 

maður sakfelldur fyrir að brjóta gegn dóttur sinni, við ákvörðun refsingar leit Hæstiréttur til þess 

að brotin hafa beinst gegn dóttur hans sem hafði búið við afar erfiðar uppeldisaðstæður. Í stað 

þess að vernda barn sitt og hjálpa því við þessar hörmulegu aðstæður, beitti hann barnið grófu 

kynferðisofbeldi og brást algerlega trausti þess og foreldraskyldum sínum. 

3.1.2.2. Gerandi afi brotaþola 

Í Hrd. 20. febrúar 2003 í máli nr. 410/2002 var maður sakfelldur fyrir kynferðisbrot gegn 

tveimur barnabörnum sínum. Við ákvörðun refsingar var litið til þess að með brotunum hafi 

maðurinn brotið gegn barnabörnunum sínum og brugðist bæði trausti þeirra og foreldra þeirra. Í 

Hrd. 26. febrúar 2004 í máli nr. 464/2003 braut maður gegn þremur stúlkum, ein þeirra var 

barnabarn hans. Við ákvörðun refsingar leit dómurinn til þess að brot ákærða gegn dótturdóttur 

hans stóðu yfir í langan tíma, voru alvarleg og beindust að veigamiklum hagsmunum. Með þeim 

braut ákærði freklega gegn friðhelgi stúlkunnar allt frá barnsaldri. Þá voru flest brotin framin inni 

á heimili stúlkunnar eða á heimili ákærða þegar stúlkan dvaldi í skjóli ákærða. Með því brást 

ákærði trausti stúlkunnar og móður hennar. 

3.1.2.3. Gerandi frændi brotaþola 

Í Hrd. 15. mars 2001 í máli nr. 409/2000 braut drengur kynferðislega gegn frænku sinni. Í 

dóminum er ekki sérstaklega vísað til tengingar þeirra, en litið var á afleiðingar brota ákærða á 

brotaþola. Í Hrd. 11. október 2001 í máli nr. 212/2001 braut maður kynferðislega gegn frænku 

sinni og tenging sú sama og í Hrd. nr. 409/2000. Munurinn á þessum tveim málum er sá að í 

Hrd. nr. 212/2001 voru brotin framin á því heimili þar sem umgegni stúlkunnar fór fram við 

föður hennar. Við ákvörðun refsingar var litið til þess að ákærði misnotaði það traust sem stúlkan 

mátti bera til hans sem náins ættingja og þess að brotin fóru fram á heimili því þar sem umgengni 
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stúlkunnar fór fram við föður sinn. Leit rétturinn til þess að brot ákærða teljast gróf ofbeldisbrot 

þar sem neytt er yfirburðar aldurs gagnvart barni. Í Hrd. 21. febrúar 2002 í máli nr. 11/2001 

braut maður á ungum frænda sínum. Við ákvörðun refsingar leit dómurinn til þess að um gróf 

brot var að ræða sem beindumst gegn 11 ára gömlum frænda hans sem bar fullt traust til hans og 

leit á hann sem vin. Í Hrd. 6. mars 2003 í máli nr. 511/2002 braut ungur maður á þremur 

börnum, tveimur stúlkum sem voru frænkur hans og einum dreng sem honum var falið að gæta. Í 

dóminum er ekki fjallað um tengingu geranda við brotaþolanna. Í Hrd. 8. maí 2003 í máli nr. 

4/2003 braut ungur drengur gegn þremur stúlkum og tengdist hann tveimur. Við ákvörðun 

refsingar var litið til þess að brot ákærða voru alvarleg og beindust að mikilvægum hagsmunum. 

Brotin náðu yfir nokkurn tíma og voru framin á heimili stúlknanna, þar sem ákærði var 

heimilisvinur og naut óskoraðs trúnaðartrausts foreldra þeirra, annars vegar í skjóli sifjatengsla 

við aðra stúlkuna og hins vegar í skjóli annarra vensla við hina stúlkuna, sem leit á ákærða sem 

frænda sinn. Í dóminum var fjallað um að ákærði hafi rofið þann trúnað ítrekað á svívirðilegan 

hátt og braut með háttsemi sinni gegn friðhelgi fjölskyldu og heimilis þegar stúlkurnar voru 

barnungar. Í Hrd. 15. febrúar 2007 í máli nr. 541/2006 var maður dæmdur fyrir kynferðisbrot 

gegn systurdóttur sinni. Hæstiréttur leit við ákvörðun refsingar til þess að með brotunum hafi 

maðurinn misnotað yfirburðastöðu sína í aldri og þroska gagnvart stúlkunni og þannig brugðist 

trúnaðartrausti hennar. 

3.1.2.4. Gerandi vinur brotaþola 

Í Hrd. 13. apríl 2000 í máli nr. 40/2000 var drengur sakfelldur fyrir kynferðisbrot gegn 

skólasystur sinni. Hann braut á henni þegar þau voru að fagna próflokum. Hæstiréttur fjallaði 

ekkert um þá tengingu sem var milli aðila í ákvörðun refsingar. Önnur niðurstaða var í Hrd. 23. 

febrúar 2006 í máli nr. 419/2005 en þar var gerandi vinur brotaþola og við ákvörðun refsingar 

var litið til þess að brot ákærða hafi verið trúnaðarbrot. 

3.1.2.5. Gerandi mágur brotaþola 

Í Hrd. 30. janúar 2002 í máli nr. 359/2002 var gerandi mágur stúlku sem hann misnotaði ásamt 

því að vera faðir annarrar stúlku sem hann misnotaði. Við ákvörðun refsingar var litlið til þess að 

gerandinn hafi misnotað sér aðstöðu sína og trúnaðartraust stúlknanna, en hann hafði uppeldis- 

og umsjónarskyldur að gegna gagnvart þeim á heimili sínu. Atferli hans var til þess fallið að 
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valda þeim sálarháska og tjóni. Í Hrd. 20. nóvember 2003 í máli nr. 176/2003 var maður 

sakfelldur fyrir að hafa framið kynferðisbrot gagnvart þremur systrum, þegar þær dvöldu hjá 

elstu systur sinni sem var sambýliskona ákærða. Við ákvörðun refsingar var litið til þess að 

ákærði hafi misnotað sér aðstöðu sína gagnvart stúlkunum og brugðist trúnaðartrausti þeirra á 

grófan hátt. 

3.1.2.6. Sambandstengsl milli geranda og brotaþola 

Í Hrd. 23. maí 2001 í máli nr. 24/2001 var maður sakfelldur fyrir kynferðisbrot gegn fyrrum 

sambýliskonu sinni en Hæstiréttur fjallaði ekki um þá tengingu geranda og brotaþola við 

ákvörðun refsingar. Í Hrd. 16. maí 2002 í máli nr. 104/2002 var maður sakfelldur fyrir nauðgun 

þegar hann ruddist inn til fyrrum kærustu sinnar. Við ákvörðun refsingar leit Hæstiréttur til þess 

að sonur konunnar var heima og að maðurinn hafi viðhaft þau brot vitandi af barninu á 

heimilinu. Hæstiréttur vísaði þó ekki til tengingar geranda og brotaþola í málinu. Í Hrd. 3. apríl 

2003 í máli nr. 539/2002  var gerandi fyrrum sambýlismaður þolanda, en sambúð þeirra stóð 

yfir 15 árum fyrir verknaðinn. Við ákvörðun refsingar var ekki litið til tengingar aðila máls. 

Sama niðurstaða var í Hrd. 13. desember 2001 í máli nr. 290/2001, en þar nauðgaði maður 

unnustu sinni á óvenju hrottafengin hátt. Hæstiréttur leit ekki til tengingar milli þeirra við 

ákvörðun refsingar. Í Hrd. 23. september 2004 í máli nr. 155/2004 fékkst sama niðurstaða og í 

fyrri málum, í málinu nauðgaði maður fyrrverandi sambýliskonu sinni. Sama niðurstaða var í 

Hrd. 17. nóvember 2005 í máli nr. 358/2005, Hrd. 1. desember 2005 í máli nr. 223/2005 og 

Hrd. 26. apríl 2007 í máli nr. 630/2006. 

3.1.2.7. Brotaþoli undir boðvaldi geranda 

Í Hrd. 9. nóvember 2000 í máli nr. 290/2000 var heyrnaskertur maður ákærður fyrir 

kynferðisbrot gagnvart sex heyrnaskertum stúlkum. Við ákvörðun refsingar var litið til þess 

atferli hans hafi verið til þess fallið að hafa skaðleg áhrif á þroska og sálarheill stúlknanna sem 

voru mikið yngri en ákærði. Einnig var litið til þess að honum hafi verið trúað fyrir stúlkunum og 

átti að aðstoða við umönnun þeirra. Þar að auki var maðurinn einnig liðsmaður einnar stúlkunnar. 

Leit dómurinn til þess að hann hafi verið í sérstöku trúnaðarsambandi við stúlkuna og horfir til 

þyngingar á refsingu hans að þessum trúnaði brást hann. Þá verður nefndur dómur þar sem 

gerandi var kennari brotaþola, í Hrd. 27. október 2005 í máli nr. 152/2005. Þar var gerandi 
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kennari við grunnskóla brotaþola ásamt því að vera íþróttamaður sem sá um íþróttaviðburði. Við 

ákvörðun refsingar var til þess litið að brot ákærða voru alvarleg trúnaðarbrot gegn nemanda 

skólans sem hann starfaði við. Í Hrd. 31. maí 2007 í máli nr. 666/2006 var stuðningsfulltrúi 

sakfelldur fyrir kynferðisbrot sem hann beitti þroskaheftan starfsmann á vinnustað sínum. Við 

ákvörðun refsingar var litið til þess að ákærði hafi starfað við að leiðbeina brotaþola, sem er 

andlega fötluð og bar traust til ákærða. Með brotinu brást ákærði trúnaðartrausti stúlkunnar og 

misnotaði sér þroskahömlun hennar á grófan hátt. 

3.1.2.8. Gerandi faðir vinkonu brotaþola  

Í Hrd. 18 apríl 2002 í máli nr. 460/2001 var gerandi var faðir vinkonu brotaþola. Við ákvörðun 

refsingar var hvorki fjallað um tengingu né trúnaðarbrot, aðeins fjallað um að stúlkan hafi verið í 

tímabundinni umsjón á heimili hans. Samrýmist þessi niðurstaða ekki því sem kom fram í Hrd. 

298/2006 en þar leit Hæstiréttur til tengingar þegar gerandi var faðir vinkonu brotaþola og sagði 

að með brotunum hafi hann brotið trúnað og traust sem barnið sýndi honum sem föður vinkonu 

sinnar. 

3.1.2.9. Önnur tenging. 

Í Hrd. 7. október 2004 í máli nr. 150/2004 var drengur sakfelldur fyrir kynferðisbrot gegn 13 

ára stúlku. Drengurinn var í fóstri á sama heimili og brotaþoli. Við ákvörðun refsingar var ekkert 

fjallað um tengingu geranda og brotaþola.  Að lokum verður litið á dóma Hæstaréttar þar sem 

brotaþoli var að passa börn geranda, en sú var raunin í Hrd. 16. desember 2004 í máli nr. 

215/2004. Þar var maður sakfelldur fyrir kynferðisbrot gegn stúlku sem gætti barna hans. Við 

ákvörðun refsingar var ekki fjallað um tengingu né að trúnaðarbrot hafi verið að ræða. 

3.1.3. Kynferðisbrot milli nákominna aðila sem framin voru eftir setningu ákvæðis 3. mgr. 

70. gr. alm. hgl. 

Í þessum hluta ritsins verða dómar Hæstaréttar sem féllu eftir setningu 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. 

rannsakaðir. Það verður skoðað hvort dómarar líti til tengingar aðila við ákvörðun refsingar í 

þessum brotaflokki og hvort rétturinn vísi til ákvæðisins. Þeir dómar sem verða rannsakaðir í 

þessum kafla eru 23 talsins, aðeins verða teknir fyrir dómar þar sem gerandinn hefur verið 

sakfelldur. Dómarnir verða flokkaðir eftir tengingu geranda og brotaþola.  
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3.1.3.1. Gerandi faðir brotaþola 

Í Hrd. 22. janúar 2009 í máli nr. 527/2008 var gerandi stjúpfaðir brotaþola. Við ákvörðun 

refsingar var litið til þess að brotin áttu sér stað á heimili brotaþola þar sem hún átti griðastað. 

Hæstiréttur vísaði til ákvæðis 3. mgr. 70. gr. alm. hgl og fjallaði um að brotin væru til þess fallin 

að valda stúlkunni verulegum skaða. Einnig fjallaði dómurinn um framþróun réttarins og að á 

liðnum misserum hafa refsingar vegna kynferðisbrota almennt þyngst þar sem breytingar voru 

gerðar á XXII. kafla laganna nr. 19/1940 sem kváðu á um að mál sem þessi yrði að taka fastari 

tökum en áður. Í Hrd. 28. maí 2009 í máli nr. 58/2009 var gerandi stjúpfaðir brotaþola. Í 

dóminum var fjallað um að gerandi hafi brotið mjög alvarlega gegn stjúpdóttur sinni sem honum 

hafi verið treyst og trúað fyrir í mörg ár. Hæstiréttur vísaði til ákvæðis 3. mgr. 70. gr. almennra 

hegningarlaga við ákvörðun refsingar þar sem rétturinn taldi gerandann hafa rúið barnið æsku 

sinni og þeim möguleika að lifa eðlilegu lífi í sátt við sjálfa sig, aðra og umhverfið. Fjallað var í 

dóminum að maðurinn hafi misnotað gróflega þann trúnað sem brotaþoli hafi sýnt honum og þá 

virðingu sem hún hafi borið fyrir honum sem uppalanda. Þá hafi brotin átt sér stað á heimili 

stúlkunnar þar sem hún hafi átt að eiga öruggt skjól og vernd fyrir slíkri misnotkun. Hafi brotin 

verið til þess fallin að valda henni verulegum skaða og hafi geranda átt að vera það fyllilega ljóst. 

Í Hrd. 27. maí 2010 í máli nr. 42/2010 beitti maður dóttur sína og vinkonu hennar 

kynferðislegu ofeldi. Hæstiréttur vísaði ekki til ákvæðis 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. við ákvörðun 

refsingar, en leit til þess að með brotum hans gegn dóttur sinni hafi hann brugðist 

trúnaðarskyldum sínum gagnvart henni og fyrir lá að vanlíðan hennar væri mikil vegna brota 

hans.  Hvað varðar vinkonu dóttur geranda var fjallað í dóminum um að gerandi hafi brotið það 

traust sem stúlkan bar til hans. Í Hrd. 26. nóvember 2009 í máli nr. 358/2009 var gerandi faðir 

brotaþola í málinu. Hæstiréttur vísaði ekki til ákvæðis 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. við ákvörðun 

refsingar, en leit til þess að maðurinn hafi brotið gróflega gegn barnungri dóttur sinni og 

misnotað trúnaðartraust hennar. Í Hrd. 5. febrúar 2009 í máli nr. 258/2008 braut maður gegn 

stjúpbarnabarni sínu og annarri stúlku. Hæstiréttur vísaði ekki til ákvæðis 3. mgr. 70. gr. alm. 

hgl. við ákvörðun refsingar en leit til þess að brot hans voru trúnaðarbrot og beindust að stúlkum 

sem honum var beint eða óbeint treyst fyrir þegar þær voru litlar.  
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3.1.3.2. Gerandi afi brotaþola 

Í Hrd. 19. febrúar 2009 í máli nr. 569/2008 var gerandi afi brotaþola. Vísaði dómurinn ekki til 

ákvæðis 3. mgr. 70. gr. en talaði um verknaðinn sem trúnaðarbrot sem leiddi til refsiþyngingar. Í 

máli Hrd. 6. janúar 2013 í máli nr. 293/2012 var gerandi afi brotaþola. Héraðsdómur vísaði 

ekki til 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. en Hæstiréttur vísaði til 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. og fjallaði í 

dómi sínum um að héraðsdómi hefði í niðurstöðum sínum einnig borið að vísa til 3. mgr. 70. gr. 

alm. hgl. Í Hrd. 12. nóvember 2009 í máli nr. 176/2009 var gerandi afi brotaþola. Hæstiréttur 

vísaði ekki til ákvæðis 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. en við ákvörðun refsingar var litið til þess að 

brotin beindust að ungu barnabarni mannsins, sem ítrekað leitaði á heimili hans vegna bágra 

aðstæðna og vanlíðan og vildi brotaþoli vegna þeirra ekki dvelja heima hjá sér. Í dóminum var 

einnig fjallað um að með brotum sínum hefði afinn gróflega misnotaði aðstæður og 

trúnaðartraust stúlkunnar. 

3.1.3.3. Gerandi frændi brotaþola 

Í Hrd. 13. desember 2007 í máli nr. 341/2007 braut maður gegn frænku sinni. Bjó gerandi hjá 

föður brotaþola og áttu brotin sér stað þegar stúlkan var hjá föður sínum. Rétturinn vísaði ekki til 

ákvæðis 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. en við ákvörðun refsingar var litið til þess að gerandi var 

tengdur stúlkunni fjölskylduböndum og að hann hafi brotið á henni þar sem hún átti að vera 

örugg á heimili föður síns. Í Hrd. 23. maí 2008 í máli nr. 658/2007 braut maður gegn þremur 

frænkum sínum. Við ákvörðun refsingar leit Hæstiréttur til þess að maðurinn hafi nýtt sér trúnað 

og traust sem stúlkurnar báru til hans sem náins ættingja þrátt fyrir að vísa ekki til ákvæðisins. Í 

Hrd. 7. apríl 2011 í máli nr. 570/2010 voru brotaþolar systkini og gerandi frændi þeirra. 

Hæstiréttur vísaði til 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. til þyngingar refsingarinnar. Því til stuðnings 

fjallaði rétturinn um að börnin bæru traust til hans og honum hafi verið trúað fyrir þeim. Í Hrd. 

16. maí 2013 í máli nr. 737/2012 braut maður á stúlku og dreng. Tenging geranda og brotaþola í 

málinu var þannig að stúlkan var móðursystir eiginkonu geranda, og var drengurinn vinur sonar 

geranda. Brot mannsins á börnunum voru verulega gróf. Hæstiréttur vísar ekki til ákvæðis 3. 

mgr. 70. gr. alm. hgl. við ákvörðun refsingar og lítur ekki til þeirrar tengingar sem var milli 

aðilanna í málinu. Samrýmist þessi niðurstaða Hæstaréttar ekki þeim fordæmum sem var fjallað 

um hér að ofan að tenging aðila máls hafi áhrif á refsingu til þyngingar. 
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3.1.3.4. Sambandstengsl milli geranda og brotaþola 

Í Hrd. 31. janúar 2008 í máli nr. 380/2007 var maður sakfelldur fyrir líkamsárás og 

kynferðisbrot gagnvart sambýliskonu sinni. Við ákvörðun refsingar vísaði héraðsdómur, sem 

staðfest var af Hæstarétti, til ákvæðis 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. vegna tengingar þeirra. Í Hrd. 8. 

október 2009 í máli nr. 129/2009 var maður sakfelldur fyrir að nauðga barnsmóður sinni ásamt 

því að ráðast á hana. Við ákvörðun réttarins vísaði héraðsdómur, sem var svo staðfestur af 

Hæstarétti, til 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. Í Hrd. 28. maí 2009 í máli nr. 67/2009 var maður 

ákærður fyrir nauðgun og líkamsárás gegn þáverandi unnustu sinni. Vísaði Hæstiréttur ekki til 

ákvæðis 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. en sagði að við ákvörðun refsingar ætti að líta til þess að brotin 

beindust gegn ástkonu hans inni á heimili hennar. Má því ætla að rétturinn hafa verið að vísa til 

tengingar geranda og brotaþola til þyngingar. Í Hrd. 4. nóvember 2010 í máli nr. 323/2010 var 

maður sakfelldur fyrir kynferðisbrot gegn fyrrverandi eiginkonu sinni, dómurinn vísaði hvorki til 

ákvæðis 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. né fjallað um þá tengingu sem var milli aðila máls. Samrýmist 

þessi niðurstaða ekki ofangreindum fordæmum. Í Hrd. 20. október 2011 í máli nr. 356/2011 

var maður sakfelldur fyrir kynferðisbrot gegn fyrrverandi unnustu sinni. Rétturinn vísaði ekki til 

ákvæðis 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. en leit til þess að aðferð ákærða hafi verið niðurlægjandi og 

með háttseminni hafi hann brotið gróflega gegn persónu- og kynfrelsi brotaþola, sem hann var 

áður tengdur tilfinningarböndum. 

3.1.3.5. Gerandi fjölskylduvinur foreldra brotaþola 

Næst verða nefndir tveir dómar Hæstaréttar þar sem gerendur voru fjölskylduvinir foreldra 

brotaþola. Í Hrd. 25. október 2012 í máli nr. 257/2012 var gerandi fjölskylduvinur foreldra 

brotaþola. Dvaldi þolandinn sem var stúlka mikið hjá geranda eftir að faðir hennar lést og hóf 

gerandi þá að brjóta á henni. Hæstiréttur vísaði ekki til 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. í dómnum en 

fjallað um að brotin hafi átt sér stað í skjóli þess trúnaðartrausts sem ríkti milli hans og brotaþola. 

Jafnframt var í dóminum fjallað um að mikil tengsl hafi verið milli heimila þeirra. Má því ætla 

að þó svo rétturinn hafi ekki vísað beint til ákvæðisins þá hafi tengingin haft áhrif við ákvörðun 

refsingar. Í Hrd. 19. janúar 2012 í máli nr. 562/2011 var tenging milli geranda sem var 

karlmaður og þolanda sem voru tvær stúlkur. Tenging aðila máls var svo að gerandi átti náið 

samband við mæður brotaþolanna um árabil. Hæstiréttur vísaði til 3. mgr. 70. gr. alm. hgl og 

fjallaði um að maðurinn hafi notfært sér það samband sem ríkti milli hans og mæðra stúlknanna 
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til þess að brjóta á þeim. Rétturinn fjallaði einnig um að maðurinn hafi brotið gegn stúlkunum í 

skjóli þess trúnaðartraust sem skapaðist hafði milli hans og brotaþolanna.  

3.1.3.6. Brotaþoli undir boðvaldi geranda 

Í Hrd. 19. júní 2008 í máli nr. 83/2008 var maður sakfelldur fyrir kynferðisbrot gegn stúlku 

sem var nemandi hans við grunnskóla. Hæstiréttur vísaði ekki til ákvæðis 3. mgr. 70. gr. alm. hgl 

en við ákvörðun refsingar var litið til þess að kennaranum hafi verið trúað fyrir stúlkunni til 

kennslu og þess uppeldis sem grunnskólum er falið að lögum. Fjallaði dómurinn einnig um að 

hann hafi framið alvarlegt trúnaðarbrot. Í Hrd. 4. desember 2008 í máli nr. 334/2008 var maður 

sakfelldur fyrir að hafa sem forstöðumaður, meðferðarráðgjafi og stjórnandi kristilegra 

samkomna á vímuefnameðferðar- og endurhæfingarheimili haft samræði og önnur kynferðismök 

við fjórar konur sem voru vistmenn þar. Misnotaði hann með þessu aðstöðu sína og að konurnar 

voru honum háðar sem skjólstæðingar hans í trúnaðarsambandi. Við ákvörðun refsingar var ekki 

vísað til 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. en litið var til ungs aldurs eins brotaþolans og þess að brotin 

beindust gegn konum sem leituðu til mannsins í brýnni neyð eftir meðferð vegna vímuefnaneyslu 

og ákærði hefði fært sér það í nyt með ófyrirleitni. Einnig var fjallað um í dóminum að brot 

mannsins hafi verið til þess fallin að valda veikum einstaklingum verulegum skaða. Í Hrd. 16. 

september 2010 í máli nr. 93/2010 var gerandi umsjónamaður á meðferðarstöð og sakfelldur 

fyrir kynferðisbrot gegn einum vistmanni. Við ákvörðun refsingar var ekki vísað til 3. mgr. 70. 

gr. alm. hgl. en fjallað um að brot ákærða hafi verið alvarleg og hann hafi með þeim brotið 

trúnað sem honum var treyst fyrir og brotaþoli mátti reiða sig á að hann gætti. Í Hrd. 6. maí 

2010 í máli nr. 31/2010 var maður sakfelldur fyrir kynferðisbrot gegn starfsmanni sínum. Við 

ákvörðun refsingar var ekki vísað til 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. en fjallaði rétturinn um að það bæri 

að líta til þess að maðurinn misnotaði sér það traust sem brotaþoli bar til hans. 

3.1.3.7. Gerandi maður frænku brotaþola 

Í Hrd. 5. júní 2008 í máli nr. 94/2008 var maður sakfelldur fyrir kynferðisbrot gegn frænku 

konu sinnar. Brotaþoli gat ekki spornað við verknaðnum sökum ölvunar. Við ákvörðun refsingar 

vísaði Hæstiréttur ekki til ákvæðis 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. en tók það þó fram að brot ákærða 

voru alvarleg og beindust að persónufrelsi ungrar stúlku, sem virðist hafa borið traust til hans 

vegna fjölskyldutengsla. 
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3.1.3.8. Gerandi faðir barna sem brotaþoli passaði 

Í Hrd. 11. desember 2008 í máli nr. 229/2008 gætti brotaþoli barna geranda. Við ákvörðun 

refsingar var litið á að gerandinn nýtti sér kringumstæður og braut gróflega á því trúnaðartrausti 

sem átti að ríkja milli hans og stúlkunnar. Í dóminum var ekki vísað til ákvæðis 3. mgr. 70. gr. 

laganna en má ætla að dómurinn hafi litið á þessa tengingu aðila til þyngingar þar sem segir 

orðrétt í dóminum ,,Við ákvörðun refsingar var litið til þess að verknaðurinn var framinn 

gagnvart ungri stúlku sem var að gæta barna hans, en hann misnotaði sér aðstæður og braut gegn 

trúnaðartrausti sem ríkja átti í samskiptum þeirra.“  

3.1.4 Samanburður á sýn Hæstaréttar til tengingar geranda og þolanda í 

kynferðisbrotamálum sem framin voru fyrir og eftir setningu ákvæðisins 

Eftir rannsókn á dómum Hæstaréttar sem féllu fyrir setningu ákvæðis 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. 

sést að rétturinn leit aðeins til tengingar þegar um ákveðin tengsl var að ræða, svo sem þegar 

gerandi var faðir (100% tilfella), afi(100% tilfella), frændi(66% tilfella), vinur(50% tilfella), 

mágur(100% tilfella), kennari(100% tilfella), starfsmaður(100% tilfella) eða 

stuðningsfulltrúi(100% tilfella) brotaþola. Vísaði rétturinn í þeim tilfellum til þess að um 

trúnaðarbrot hefði verið að ræða, brot á trausti vegna þeirrar tengingar sem var til staðar, brot á 

trúnaðarskyldum eða brot gegn skyldum sem uppalandi. Fjallaði Hæstiréttur um að brot þar sem 

tenging var milli geranda og brotaþola sem svívirðileg brot að almenningsáliti. Vert er að benda 

á að brotaþolar í málunum sem voru talin upp voru öll börn. Í þeim dómum þar sem 

sambandstengsl voru milli geranda og brotaþola leit Hæstiréttur ekki til þeirrar tengingar við 

ákvörðun refsingar(0% tilfella), en brotaþolar í þeim flokki voru allir fullorðnir einstaklingar. 

Hæstiréttur leit ekki til tengingar þar sem gerandi var fósturbróðir(0% tilfella) brotaþola né þar 

sem gerandi var faðir barna sem brotaþoli gætti (0% tilfella). Ekki kom skýrt fordæmi í því 

hvernig rétturinn leit á tengingu þar sem gerandi var faðir vinkonu brotaþola en rétturinn vísaði 

til tengingar í 50% tilfella. Af þeim dómum sem féllu í kynferðisbrotamálum þar sem Hæstiréttur 

vísaði til tengingar eða sagði að um trúnaðarbrot væri að ræða má álykta að þyngri refsing hafi 

almennt verið. Þegar Hæstiréttur hafi vísað til trúnaðarbrots sé það sama og þegar rétturinn vísar 

til 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. eftir setningu þess til dagsins í dag. Má því til stuðnings nefna 

ummæli sem komu fram í Hrd. nr. 569/2008, sem féll eftir setningu ákvæðisins, en þar var talað 

um verknaðinn sem trúnaðarbrot sem leiddi til refsiþyngingar. 
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Mynd 1. Vísun Hæstaréttar til tengingar fyrir setningu ákvæðisins í kynferðisbrotamálum, frá árunum 2000-2006.  

Eftir rannsókn á dómum Hæstaréttar sem féllu eftir setningu ákvæðis 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. er 

ljóst að vísun Hæstaréttar til tengingar við ákvörðun refsingar í þeim tilfellum sem gerandi er 

faðir eða afi brotaþola er sú sama og var fyrir setningu ákvæðisins. Eini munurinn er sá að eftir 

setningu ákvæðisins vísar rétturinn til 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. í 40% tilfella þegar faðir er 

gerandi og 33% tilfella þegar afi er gerandi. Rétturinn vísaði oftar til tengingar þegar frændi er 

gerandi en hann gerði fyrir setningu ákvæðisins, eða í 75% tilfella, vísar rétturinn til ákvæðisins í 

25% tilfella. Vísun Hæstaréttar til tengsla aðila við ákvörðun refsingar þegar gerandi og brotaþoli 

áttu í ástarsambandi er meiri en hún var fyrir setningu ákvæðisins. Vísar rétturinn til tengingar 

geranda og brotaþola í 80% tilfella eftir setningu 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. og vísar til ákvæðisins í 

40% tilfella, en fyrir setningu laganna var fjallað um tengingu í 0% tilfella eins og rakið var hér 

að ofan. Einnig ber að nefna dæmi um þá framþróun sem orðið hefur vegna setningu ákvæðisins, 

en hún kemur fram þegar bornir eru saman tveir dómar réttarins sem eru efnislega svipaðir. Sá 

fyrri féll fyrir setningu ákvæðisins en sá seinni eftir setningu þess. Í fyrra málinu Hrd. nr. 

215/2004 var maður sakfelldur fyrir brot gegn stúlku sem gætti barna hans og Hæstiréttur fjallaði 

ekkert um tengingu geranda og brotaþola. Niðurstaðan var þó önnur í Hrd. nr. 229/2008 en þar 

voru málsatvik þau sömu. Við ákvörðun refsingar leit rétturinn til þess að verknaðurinn væri 

framinn gagnvart ungri stúlku sem var að gæta barna hans og hafi hann misnotaði sér aðstæður 

og brotið gegn trúnaðartrausti sem ríkja átti í samskiptum þeirra.    
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Mynd 2. Vísun Hæstaréttar til tengingar eftir setningu ákvæðisins í kynferðisbrotamálum, frá árunum 2006-2013.  

Af öllu ofangreindu virtu sést að Hæstiréttur lítur strangari augum á kynferðisbrot þar sem 

tenging er milli geranda og brotaþola eftir setningu ákvæðisins, þrátt fyrir að hafa litið til 

tengingar í þessum brotaflokk fyrir setningu þess þegar börn voru brotaþolar. Lítur Hæstiréttur 

eftir setningu ákvæðisins á alla tengingu milli geranda og brotaþola og ekki skiptir máli hvort 

brotaþoli sé barn eða fullorðinn einstaklingur. Er því um framþróun að ræða þar sem ætla má að 

kynferðisbrot þar sem tenging er milli geranda og brotaþola séu svívirðilegri að almenningsáliti 

en þegar engin tenging er og því mikil þörf fyrir setningu ákvæðisins í lögin.  

 

Mynd 3. Vísun Hæstaréttar til tengingar fyrir og eftir setningu ákvæðis 3. mgr. 70. gr. alm. hgl.  
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3.2. Líkamsárásir 

3.2.1. Almennt um líkamsárásir 

Líkamsárás er þegar maður ræðst með ásetningi eða gáleysi á annan mann og veldur honum tjóni 

á líkama eða heilbrigði. Í XXIII. kafla alm. hgl. er að finna ákvæði um manndráp og 

líkamsmeiðingar en kafli laganna hefur breyst töluvert frá setningu þeirra. Líkamsárás þar sem 

gerandi er eiginmaður brotaþola hefur alltaf talist refsivert brot þrátt fyrir að kynferðisbrot hafi 

ekki talist refsiverð milli hjóna í tíð eldri hegningarlaga frá 1869.
17

 

3.2.2. Líkamsárásir milli nákominna aðila sem framdar voru fyrir setningu 3. mgr. 70. gr. 

alm. hgl. 

Í þessum kafla ritsins verða skoðaðir dómar Hæstaréttar þar sem sakfellt hefur verið í 

líkamsárásarmálum milli nákominna aðila. Rannsakað verður hvort Hæstiréttur hafi litið til 

tengingar geranda og brotaþola við ákvörðun refsingar fyrir setningu 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. 

Allir dómar sem hafa fallið frá árunum 2000 til ársins 2006 þar sem tenging var milli aðila máls 

verða rannsakaðir og eru níu talsins. 

Ber fyrst að rannsaka Hrd. 13. desember 2001 í máli nr.  290/2001 en þar var gerandi unnusti 

brotaþola. Gerandi hrinti brotaþola niður brattan stiga, veitti henni stórfellda áverka á líkama og 

þröngvaði henni til samræðis. Hvorki Hæstiréttur né héraðsdómur talaði um tengingu aðila við 

ákvörðun refsingar. Í Hrd. 21. nóvember 2002 í máli nr. 370/2002 var maður ákærður fyrir 

líkamsárásir gegn fyrrum sambýliskonu sinni. Við ákvörðun refsingar leit Hæstiréttur til þess að 

árásirnar voru hrottalegar og án nokkurs tilefnis en fjallaði ekkert um þá tengingu sem var milli 

aðila. Í Hrd. 27. febrúar 2003 í máli nr. 536/2002 var maður sakfelldur fyrir líkamsárás gegn 

þáverandi eiginkonu sinni. Hæstiréttur fjallar ekki um tengingu aðila við ákvörðun refsingar. Í 

Hrd. 28. apríl 2005 í máli nr. 2/2005 var maður sakfelldur fyrir að ráðast að þáverandi 

eiginkonu sinni á heimili þeirra. Við ákvörðun refsingar leit rétturinn til þess að sambúð 

hjónanna hafi verið mjög stormasöm og að ákærði hafi talið að hún hafi haldið fram hjá honum. 

Hæstiréttur vísar ekki til þess að tengingin hafi aukið grófleika brotsins, eða um trúnaðarbrot hafi 

verið að ræða. Því verður að teljast að tengingin milli geranda og brotaþola hafi ekki haft áhrif 

við ákvörðun refsingar í málinu. Í Hrd. 25. janúar 2007 í máli nr. 540/2006  var maður 
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sakfelldur fyrir að hafa veist að mágkonu sinni þegar hún var stödd á dvalarstað hans. Ákærði 

talaði um um að hann hafi ekki þekkt hana. Hæstiréttur fjallaði ekki um tengingu aðila máls. 

Næst ber að líta á Hrd. 19. janúar 2006 í máli nr. 166/2005 en þar var gerandi fyrrum 

sambýlismaður þolanda. Hann beitti hana líkamlegu ofbeldi, hótun og ólögmætri nauðung. 

Dómurinn lítur ekki til tengingar aðila máls í dómi sínum. Sömu niðurstöðu er að finna í Hrd. 

16. desember 2004 í máli nr. 277/2004 en þar réðst maður með ofbeldi á stúlku sem hann átti í 

ástarsambandi við í rúm tvö ár. Í Hrd. 30. maí 2002 í máli nr. 96/2002 veittist kona að 

sambýlismanni sínum með eldhúshníf. Við ákvörðun refsingar var ekki litið til þeirrar tengingar 

sem var milli þeirra, aðeins fjallað um að eiginmaðurinn hafi fyrirgefið konu sinni. Í Hrd. 26. 

apríl 2007 í máli nr. 630/2006 veittist maður þrisvar að fyrrverandi sambýliskonu sinni. Við 

ákvörðun refsingar var ekki litið til tengingar þeirra. 

3.2.3. Líkamsárásir milli nákominna aðila sem framdar voru eftir setningu 3. mgr. 70. gr. 

alm. hgl. 

Í þessum kafla ritsins verða rannsakaðir dómar Hæstaréttar í líkamsárásarmálum sem féllu eftir 

setningu ákvæðis 3. mgr. 70. gr., frá árunum 2006 til ársins 2013. Rannsakað verður hvort 

Hæstiréttur líti til tengingar geranda og brotaþola við ákvörðun refsingar. Allir dómar sem hafa 

fallið eftir setningu laganna þar sem tenging er milli geranda og brotaþola verða skoðaðir og eru 

13 talsins. 

Fyrst ber að líta til Hrd. 12. nóvember 2009 í máli nr. 487/2008 en í því máli beitti maður 

fyrrum sambýliskonu sína, ásamt tveimur börnum hennar, líkamlegu ofbeldi. Við ákvörðun 

refsingar var litið til 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. Í dóminum er fjallað um ákvæði 3. mgr. 70. gr. alm. 

hgl. og segir að ákvæðið taki bæði til brota sem framin eru á meðan sambúð stendur og eftir að 

henni ljúki. Var ákærða gerð aukin refsing vegna ákvæðisins og er fjallað um að það skuli taka til 

þyngingar refsingar þegar verknaður beinist að karli, konu eða barni sem eru nákomin geranda 

og teljist það hafa aukið á grófleika verknaðarins. Í dóminum var fjallað um að það sé tekið fram 

í athugasemdum með lögum nr. 27/2006 að refsiþynging komi vel til greina ef einstaklingur 

tekur upp á því að ofsækja fyrrum maka sinn eða hóta honum, jafnvel þótt nokkuð langt sé um 

liðið frá samvistarslitum enda yrði háttsemi geranda talin í beinum tengslum við fyrri sambúð 

hans og brotaþola. Í Hrd. 12. maí 2010 í máli nr. 502/2009 var gerandi þáverandi 

sambýlismaður þolanda. Maðurinn hafði barið konu sína ítrekað ásamt því að þvinga hana til 
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samræðis við aðra menn. Við ákvörðun refsingar vísaði Hæstiréttur til ákvæðis 3. mgr. 70. gr. 

laganna, því til stuðnings vísaði rétturinn til þess að brotaþoli var þáverandi sambýliskona 

geranda og að afleiðingar brotanna fyrir hana væru alvarlegar. Sama niðurstaða var fengin í Hrd. 

1. nóvember 2012 í máli nr. 35/2012 en í því máli var  maður sakfelldur fyrir að hafa tvisvar 

veist að þáverandi eiginkonu sinni og barnsmóður. Rétturinn vísaði til ákvæðis 3. mgr. 70. gr. við 

ákvörðun refsingar. Í Hrd. 31. janúar 2012 í máli nr. 361/2012 hafði gerandi viðhaft þrjár 

líkamsárásir gegn fyrrverandi eiginkonu sinni. Við ákvörðun refsingar var litið til 3. mgr. 70. gr. 

vegna tengingar þeirra og að tvö brotanna voru í viðurvist ungs barns þeirra. Í máli Hrd. 16. 

október 2008 í máli nr. 273/2008 var gerandi fyrrverandi maður þolanda og veittist hann að 

henni á þáverandi heimili þeirra. Fimm börn voru í íbúðinni á meðan atburðurinn átti sér stað, 

sonur brotaþola og fjórir vinir hans sem voru í heimsókn. Hæstiréttur taldi ekki tækt að beita 3. 

mgr. 70. gr. alm. hgl. til refsiþyngingar þar sem um einstakt tilvik var að ræða. Samrýmist sú 

niðurstaða því sem kemur fram í athugasemdum við 3. mgr. 70. gr. þar sem segir að almennt sé 

ekki gert ráð fyrir að einstök tilvik séu þess eðlis að refsiþynging á grundvelli ákvæðisins komi 

til greina.
18

 Í Hrd. 10. desember 2009 í máli nr. 251/2009 var maður sakfelldur fyrir líkamsárás 

gegn þáverandi eiginkonu sinni. Í dóminum er ekkert vísað til tengsla þeirra eða í 3. mgr. 70. gr. 

alm. hgl. Í Hrd. 8 október 2009 í máli nr. 129/2009 réðst gerandi, sem var barnsfaðir brotaþola 

á hana ásamt því að nauðga henni. Við ákvörðun refsingar vísaði rétturinn til ákvæðis 3. mgr. 70. 

gr. alm. hgl. og fjallað almennt um það sem kemur fram í greinagerð með ákvæðinu. Lögð sé 

áhersla á að þótt ljóst sé að tengsl geranda og brotaþola séu þess eðlis að aðilar teljast nákomnir 

geti það ekki eitt og sér leitt til þess að þessari refsiþyngingarástæðu sé beitt heldur verði dómari 

að leggja mat á hvort náin tengsl aðila hafi aukið á grófleika verknaðar. Verði þá einkum að 

horfa til þess hvort um langvarandi eða endurtekin brot sé að ræða og því almennt ekki gert ráð 

fyrir að einstök tilvik séu þess eðlis að refsiþynging á grundvelli þessa ákvæðis komi til greina, 

en það verði að vera háð mati hverju sinni. Þar sem um refsiþyngingarástæðu séu að ræða, sem 

háð er mati dómara að virtum atvikum hvers máls, mætti jafnframt líta til þess hvort atvik eða 

aðstæður hafi verið með þeim hætti að brot hafi verið til þess fallið, á grundvelli almenns og 

hlutlægs mælikvarða, að niðurlægja brotaþola eða jafnvel að skerða sjálfsmat hans eða 

sjálfsvirðingu. Dómurinn taldi svo vera í málinu og vísaði til ákvæðisins sem refsiþyngingu. Í 

Hrd. 28. maí 2009 í máli nr. 67/2009 var maður sakfelldur fyrir líkamsárás, frelsissviptingu og 
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nauðgun gagnvart þáverandi unnustu sinni. Dómurinn vísar ekki til ákvæðis 3. mgr. 70. gr. alm. 

hgl. en fjallar þó um við ákvörðun refsingar að brotin hafi beinst gegn ástkonu ákærða, kynfrelsi 

hennar og inni á heimili hennar. Í Hrd. 22. maí 2008 í máli nr. 642/2007 var drengur ákærður 

fyrir líkamsárás gegn fyrrum unnustu sinni. Við ákvörðun refsingar vísaði rétturinn ekki til 3. 

mgr. 70. gr. alm. hgl. en leit Hæstiréttur til þess að árásin hafi haft talsverðar afleiðingar í för 

með sér fyrir stúlkuna, einkum vegna þess áfalls sem hún varð fyrir er unnusti hennar beitti hana 

slíku ofbeldi. Hæstiréttur vísar til tengingar sem var milli aðila máls og að þær afleiðingar sem 

árásin hafði í för með sér hafi verið meiri vegna þessa áfalls sem hún varð fyrir vegna þess að 

gerandi var nákominn henni á verknaðarstundu. Í Hrd. 25. janúar 2007 í máli nr. 540/2006 var 

maður sakfelldur fyrir að veitast að mágkonu sinni. Í dóminum var ekkert fjallað um þá tengingu 

geranda og brotaþola og  ekki vísað til ákvæðisins. Í Hrd. 18. desember 2008 í máli nr. 

431/2008  var maður sakfelldur fyrir líkamsárás gegn fyrrum unnustu sinni. Hæstiréttur vísaði 

ekki til ákvæðis 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. við ákvörðun refsingar en til refsiþyngingar leit rétturinn 

til þess að ákærði réðst á brotaþola í návist barna brotaþola og urðu þau að einhverju leyti vitni 

að átökunum. Í Hrd. 14. janúar 2010 í máli nr. 250/2009 var maður sakfelldur fyrir líkamsárás 

eftir að hafa ráðist á sambýliskonu sína. Dómurinn vísaði hvorki til 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. né til 

tengingar geranda og brotaþola við ákvörðun refsingar. Í Hrd. 27. nóvember 2008 í máli nr. 

315/2008 var maður sakfelldur fyrir þrjár líkamsárásir þegar hann veittist að fyrrverandi 

eiginkonu sinni á heimili hennar. Dómurinn vísaði ekki til 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. né vísaði til 

tengingar milli aðila máls. Samræmist niðurstaða dómsins ekki þeirri umræðu sem kom fram í 

Hrd. nr. 129/2009 um ákvæði 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. Í dóminum kom fram að það verði að 

horfa til þess hvort um langvarandi eða endurtekin brot sé að ræða og því almennt ekki gert ráð 

fyrir að einstök tilvik séu þess eðlis að refsiþynging á grundvelli þessa ákvæðis komi til greina en 

það verði að vera háð mati hverju sinni. Því verður að telja að Hæstiréttur hafi átt að líta til 

tengingar í málunum tveim. Sérstaklega verður svo að teljast í Hrd. nr. 315/2008 þar sem 

sannað var að brotamaður hafi endurtekið þá refsiverðu háttsemi, tengingin var milli hans og 

þolanda.  
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3.2.4. Samanburður á sýn Hæstaréttar til tengingar geranda og brotaþola í 

líkamsárásarmálum sem framin voru fyrir og eftir setningu ákvæðisins  

Fyrir setningu ákvæðis 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. vísaði Hæstiréttur ekki til tengingar geranda og 

brotaþola. Eftir setningu ákvæðisins varð gríðarleg framþróun í þessum brotaflokk og ljóst að 

rétturinn lítur öðrum augum á tengingu í dag en hann gerði fyrir setningu þess. Eftir setningu 

ákvæðisins hefur Hæstiréttur vísað til tengingar milli geranda og brotaþola í þessum brotaflokk í 

61% tilfella og vísað til ákvæðis 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. í 38% tilfella. Í þeim tilfellum sem 

Hæstiréttur vísar ekki til ákvæðisins, en vísar til tengingar, má ætla að sú vísun til tengingar hafi 

sömu..áhrif..og..ef..rétturinn..myndi..vísa..til..ákvæðisins. Ljóst er að framþróun hefur verið í 

þessum brotaflokk síðan ákvæði 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. kom inn í lögin. 

  

Mynd 4. Vísun Hæstaréttar til tengsla geranda og brotaþola fyrir og eftir setningu ákvæðisins, frá árunum 2000-

2013. 
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3.3 Manndráp 

3.3.1. Almennt um manndráp 

Manndráp eru alvarlegustu brot sem framin eru og liggur þyngsta refsingin við þeim í almennu 

hegningarlögunum. Í XXIII. kafla alm. hgl. er að finna ákvæði um manndráp og 

líkamsmeiðingar. Núgildandi ákvæði um manndráp er að finna í 211. gr. alm. hgl. og hefur 

ákvæðið staðið óbreytt frá gildistöku laganna árið 1940.
19

  

3.3.2. Manndráp milli nákominna aðila sem framin voru fyrir setningu 3. mgr. 70. gr. alm. 

hgl. 

Í þessum kafla ritsins verða skoðaðir dómar Hæstaréttar sem féllu fyrir setningu ákvæðis 3. mgr. 

70. gr. alm. hgl. í manndrápsmálum, eða frá árunum 2000 til ársins 2006, þar sem tenging var 

milli geranda og brotaþola og gerandinn var sakfelldur. Dómarnir eru þrír talsins. Reynt verður 

að svara þeirri spurningu hvort Hæstiréttur hafi þyngt refsingu í þeim manndrápsmálum þar sem 

tenging var milli aðila.
20

 Fyrr á tímum eða frá 1920-1990 reyndust gerandi og brotaþoli tengjast á 

einhvern hátt í 54% tilfella.
21

 Í þeim tilvikum þar sem kona varð manni að bana var í öllum 

tilfellum eða 100% tilfella um einhverskonar tengsl milli geranda og brotaþola að ræða.
22

 

Fyrst ber að skoða Hrd. 21. júní 2001 í máli nr. 62/2001 en þar þekktust gerandi og brotaþoli. 

Gerandi ýtti brotaþola yfir handrið á tíundu hæð og hlaut hún bana af. Við ákvörðun refsingar 

leit Hæstiréttur ekki á þau tengsl sem voru milli geranda og brotaþola. Í Hrd. 23. febrúar 2006 í 

máli nr. 408/2005 var maður ákærður fyrir manndráp, setti hann þvottasnúru um háls eiginkonu 

sinnar og þrengja að með þeim afleiðingum að hún lést. Hæstiréttur fjallaði ekki um tengingu 

milli hjónanna sem refsiþyngingarástæðu. Í Hrd. 29. september 2005 í máli nr. 141/2005 

veittist maður að fyrrum sambýliskonu sinni og sló hana fjórum höggum með kúbeini í höfuðið 

með þeim afleiðingum að hún lést. Hæstiréttur leit ekki til þeirrar tengingar sem var milli 

geranda og brotaþola við ákvörðun refsingar. 

                                                           
19

Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir,  Ákvörðun refsingar (Bókaútgáfa Orators 2003) 105. 
20

Allt mín skrif. 
21

Guðmundur Helgi Sævarsson, ,,Þú skalt eigi mann deyða“ (BA ritgerð, Háskóli Íslands 2012) 27 

<http://hdl.handle.net/1946/11477>.  
22

Arnína Steinunn Karlsdóttir, Sigríður Hrefna Hrafnkelsdóttir, ,,Manndráp af ásetningi“ (2002) 55 Úlfljótur 163, 

186. 
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3.3.3. Manndráp milli nákominna aðila sem framin voru eftir setningu 3. mgr. 70. gr. alm. 

hgl. 

Í þessum kafla verða  skoðaðir dómar Hæstaréttar í manndrápsmálum og hvort rétturinn hafi litið 

til tengingar geranda og brotaþola við ákvörðun refsingar eftir setningu 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. 

til dagsins í dag. Frá setningu ákvæðisins árið 2006 hafa fallið alls níu dómar þar sem sakfellt 

hefur verið fyrir manndráp.
23

 Í aðeins einum af þeim níu dómum sem hafa fallið hafa frá 

setningu ákvæðisins árið 2006  hafa verið einhver tengsl milli geranda og brotaþola, eða í 11% 

tilfella. Samrýmist þessi niðurstaða ekki því sem kom fram í rannsókn frá árunum 1920-1990 en 

þar var í 54% tilfella tenging milli geranda og brotaþola.
24

 

Það ber að skoða þann eina dóm sem fallið hefur eftir setningu ákvæðis 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. 

þar sem tengsl voru milli málsaðila. Í Hrd. 17. janúar 2013 í máli nr. 566/2012 banaði maður 

stúlku sem hann þekkti. Lýsti ákærði fyrir dómi að hafa verið í sambandi við hina látnu, hún hafi 

verið góð vinkona hans og þau oft hist og haft samlíf saman. Þau hafi þó hvorki búið saman né 

verið par. Í dóminum var fjallað um að 3. mgr. 70. gr. laganna ætti ekki við til refsiþyngingar þar 

sem ekki þótti sannað að hin látna hafi verið nákomin ákærða í skilningi ákvæðins. Má álykta af 

þessum orðum Hæstaréttar að hann geri kröfu til þess að gerandi og brotaþoli séu eða hafi verið 

par, sambúðarfólk eða hjón, ekki nægir að aðilar hafi verið nákomnir til þess að beiting 

ákvæðisins komi til skoðunar í þessum brotaflokki. 

3.3.4 Samanburður á manndrápsmálum sem framin voru fyrir og eftir setningu ákvæðisins 

þar sem tenging var milli geranda og brotaþola 

Eftir rannsókn á þeim dómum sem féllu fyrir setningu ákvæðis 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. er 

augljóst að Hæstiréttur leit ekki til tengingar milli geranda og brotaþola í manndrápsmálum, eða í 

0% tilfella. Eftir setningu ákvæðis 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. hefur aðeins eitt mál fallið þar sem 

um tengingu milli geranda og brotaþola var að ræða. Í Hrd. nr. 566/2012 var fjallað um 

tengingu aðila en taldi rétturinn ekki ástæðu til þess að beita ákvæði 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. við 

ákvörðun refsingar þar sem ekki taldist sannað að gerandi og brotaþoli hafi verið náin í skilningi 

                                                           
23

Ríkislögreglustjóri, ,,Afbrotatölfræði 2012“ (Ríkislögreglustjóri, október 2013) < 

http://www.logreglan.is/upload/files/Afbrotat%F6lfr%E6%F0i%202012%20GB%281%29.pdf> Sótt af neti 12 

febrúar 2014.  
24

 Guðmundur Helgi Sævarsson, ,,Þú skalt eigi mann deyða“ (BA ritgerð, Háskóli Íslands 2012) 27 

<http://hdl.handle.net/1946/11477>. 
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laganna. Ekki er hægt að draga marktæka niðurstöðu um það hvernig Hæstiréttur metur tengingu 

aðila af þeim eina dómi sem fallið hefur, en dómurinn er þó vísbending um það að strangari 

kröfur séu gerðar til tengingar í manndrápsmálum en gerðar eru í öðrum brotaflokkum. 

 

Mynd 5. Vísun Hæstaréttar til tengsla geranda og brotaþola í manndrápsmálum fyrir og eftir setningu ákvæðisins, 

frá árunum 2000-2013. 

3.4. Tilraun til manndráps 

3.4.1. Almennt um tilraun til manndráps 

Fyrir tilraun til manndráps er refsað með sama ákvæði og manndráp, þ.e 211. gr. alm. hgl. 

Refsing fyrir manndrápstilraun er ákveðin með tilvísun til 20. gr. alm. hgl.
25

 Í ákvæðinu segir 

orðrétt ,,Hver sá, sem tekið hefur ákvörðun um að vinna verk, sem refsing er lögð við í lögum 

þessum, og ótvírætt sýnt þann ásetning í verki, sem miðar eða er ætlað að miða að framkvæmd 

brotsins, hefur, þegar brotið er ekki fullkomnað, gerst sekur um tilraun til þess.“ 

3.4.2. Tilraun til manndráps fyrir setningu 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. þar sem gerandi og 

brotaþoli tengjast.  

Í þessum kafla ritsins verða skoðaðir dómar Hæstaréttar sem féllu fyrir setningu 3. mgr. 70. gr. 

alm. hgl. og skoðað hvort Hæstiréttur hafi litið til tengingar geranda og brotaþola við ákvörðun 
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Sigurður Tómas og Hildigunnur Ólafsdóttir, Ákvörðun refsingar (Bókaútgáfa Orators 2003) 141. 
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refsingar. Hafa frá árunum 2000 til ársins 2006 aðeins fallið tvö mál þar sem sakfellt var fyrir 

tilraun til manndráps þar sem tenging var milli geranda og brotaþola í máli sem varðaði tilraun til 

manndráps. 

Í Hrd. 12. júní 2003 í máli nr. 98/2003 var maður ákærður fyrir tilraun til manndráps þegar 

hann réðst á fyrrverandi sambýliskonu sína. Maðurinn skar konuna með hníf og hlaut hún djúp 

sár. Hæstiréttur fjallaði ekki um tengingu geranda og brotaþola í málinu og leit ekki til þeirrar 

tengingar aðila við ákvörðun refsingar. Í Hrd. 1. mars 2007 í máli nr. 562/2006 var gerandi 

sonur þolanda. Sonurinn stakk föður sinn með hníf og var háttsemin talin varða við tilraun til 

manndráps. Hæstiréttur lítur ekki til tengingar geranda og brotaþola við ákvörðun refsingar.   

3.4.3. Tilraun til manndráps eftir setningu ákvæðis 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. þar sem 

gerandi og brotaþoli tengjast 

Í þessum kafla ritsins verða skoðaðir dómar Hæstaréttar þar sem sakfellt hefur verið fyrir tilraun 

til manndráps. Verður skoðað hvort rétturinn líti til tengingu aðila við ákvörðun refsingar eftir 

setningu 3. mgr. 70. gr. alm. hgl til dagsins í dag. Frá setningu ákvæðisins hafa fallið tveir dómar 

í Hæstarétti þar sem tenging er milli geranda og brotaþola í þessum brotaflokki.  

Fyrst verður skoðað Hrd. 7. febrúar 2008 í máli nr. 438/2007 en þar skaut gerandi að 

eiginkonu sinni með haglabyssu á heimili þeirra. Héraðsdómur fjallaði um að árás sem þessi 

hefði mikil áhrif á fórnalamb þess og það bæri að líta til þess að brot ákærða beindist að lífi og 

heilsu konu hans. Þó svo líkamlegir áverkar hafi verið litlir hlaut verknaður sem þess að hafa 

mikil áhrif á líf hennar. Hæstiréttur tók undir og vísaði til 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. til þyngingar í 

málinu. Önnur niðurstaða var í Hrd. 6. október 2011 í máli nr. 278/2011 en í því máli var 

maður ákærður fyrir tilraun til manndráps með því að hafa veist að föður sínum með þeim 

afleiðingum að hann hlaut lífshættulegan skaða. Í dóminum fjallaði Hæstiréttur ekkert um tengsl 

geranda og þolanda né vísaði í 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. við ákvörðun refsingar. 

3.4.4 Samanburður á tilraun til manndrápsmálum sem framin voru fyrir og eftir setningu 

ákvæðisins þar sem tenging var milli geranda og brotaþola 

Fyrir setningu ákvæðis 3. mgr. 70. gr. alm. hgl., frá árunum 2000 til ársins 2006, féllu aðeins tvö 

mál þar sem sakfellt var fyrir tilraun til manndráps þar sem tenging var milli geranda og 
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brotaþola. Hæstiréttur fjallaði ekkert um þá tengingu sem var milli geranda og brotaþola í 

málunum, eða í 0% tilfella. Eftir setningu ákvæðisins, frá árunum 2000 til ársins 2013, féllu tveir 

dómar þar sem tenging var milli geranda og brotaþola. Í helming þeirra mála leit Hæstiréttur til 

tengingar geranda og brotaþola og vísaði til ákvæðis 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. við ákvörðun 

refsingar, eða í 50% tilfella. Í Hrd. nr. 278/2011 sem féll eftir setningu ákvæðisins, vísaði 

Hæstiréttur ekki til tengingar aðila máls, þrátt fyrir að um mjög náin tengsl geranda og brotaþola 

hafi verið að ræða. Það er áhugavert að líta í frumvarp við setningu 3. mgr. 70. gr. í þessu 

samhengi, en þar er ákvæðið látið ná utan um allskyns tengingar. Einungis er gerð krafa um að 

aðilar séu nákomnir á verknaðarstundu og að um sé að ræða samfélagsleg tengsl sem geta verið 

t.d samband foreldra og barns.
26

 Í málinu voru tengsl þannig að gerandi var sonur brotaþola. Ef 

niðurstaða málsins er borin saman við það sem kom fram í frumvarpi laganna má ætla að 

Hæstarétt hafi borið að vísa til tengingar geranda og brotaþola þar sem um náin fjölskyldutengsl 

var að ræða og verður að telja að auki grófleika brots. Þrátt fyrir að Hæstiréttur hafi ekki vísað til 

tengingar aðila máls í þessu máli er ljóst að framþróun hefur verið í þessum brotaflokki síðan 

ákvæði 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. kom inn í lögin, en Hæstiréttur fór úr því að vísa til tengingar 

geranda og brotaþola í 0% tilfella í 50% tilfella eftir setningu ákvæðisins.  

 

Mynd 6. Vísun Hæstaréttar til tengsla geranda og brotaþola í tilraun til manndrápsmálum fyrir og eftir setningu 

ákvæðisins, frá árunum 2000-2013. 
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Alþt. 2005-2006, A-deild, þskj. 419-365. mál, athugasemdir við 70. gr. mgr. 3. 
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3.5 Niðurstöður allra brotaflokkanna bornar saman 

3.5.1. Niðurstöður sem dregnar verða af dómum sem féllu fyrir setningu 3. mgr. 70. gr. 

alm. hgl. 

Áhugavert er að Hæstiréttur leit aðeins til tengingar geranda og brotaþola við ákvörðun refsingar 

í kynferðisbrotum þar sem börn voru brotaþolar fyrir setningu ákvæðis 3. mgr. 70. gr. alm. hgl., 

eða frá árunum 2000 til ársins 2006. Hæstiréttur vísaði til tengingar í 62% tilfella. Í líkamsárásar- 

manndráps- og tilraun til manndrápsmálum vísaði Hæstiréttur aldrei til tengingar geranda og 

brotaþola við ákvörðun refsingar eða í 0% tilfella. Þess má þó geta að í líkamsárása-, manndráps- 

og tilraun til manndrápsmálum, var barn aldrei brotaþoli, má því ætla að niðurstaðan hefði getað 

orðið önnur ef barn væri brotaþoli. Það er greinilegt að löggjafinn taldi mikla þörf fyrir að breyta 

þeirri dómavenju að aðeins yrði litið til tengingar þegar um kynferðisbrot gegn börnum væri að 

ræða. Í frumvarpi við setningu 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. er það skýrlega sett fram að ákvæðið eigi 

að ná utan um allskyns tengingar, krafa er einungis gerð um að aðilar séu nákomnir á 

verknaðarstundu og að um sé að ræða samfélagsleg tengsl sem geta verið samband foreldra og 

barns, systkina, maka eða fjölskylduheildar í rýmri merkingu.
27

 Ákvæðið er því ekki skorðað við 

börn sem eru beitt ofbeldi, né einhvern ákveðinn brotaflokk. Ekki verður annað lesið út úr 

frumvarpi laganna en að löggjafinn hafi talið Hæstarétt eiga að líta til tengingar í öllum 

brotaflokkum, óháð aldri og kyni geranda og brotaþola. 

 

 Mynd 7. Vísun Hæstaréttar til tengingar geranda og brotaþola í öllum brotaflokkum fyrir setningu ákvæðisins, frá 

árunum 2000-2006. 
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Alþt. 2005-2006, A-deild, þskj. 419-365. mál, athugasemdir við 70. gr. mgr. 3. 
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3.5.2. Niðurstöður sem dregnar verða af dómum sem féllu eftir setningu 3. mgr. 70. gr. alm. 

hgl. 

Eftir setningu ákvæðis 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. leit Hæstiréttur til tengingar geranda og brotaþola 

við ákvörðun refsingar í kynferðis-, líkamsárásar- og tilraun til manndrápsmálum og vísaði til 

ákvæðisins. Ekki er skýrt fordæmi hvernig rétturinn lítur til tengingar í manndrápum þar sem 

aðeins eitt mál hefur fallið frá setningu ákvæðisins, en þar var í Hrd. nr. 566/2012, fjallaði 

Hæstiréttur einungis um það að ekki væri hægt að vísa til ákvæðisins þar sem ekki þótti sannað 

að hin látna hafi verið nákomin ákærða í skilningi ákvæðis 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. Hægt er að 

draga þá ályktun af dóminum að strangari kröfur séu gerðar í manndrápsmálum um að gerandi 

og brotaþoli séu nákomin en gerð er í kynferðis- og líkamsárásarmálum. Því til stuðnings má 

nefna kynferðisbrotamál, Hrd. nr. 562/2011, þar var tengingin sú að gerandi var vinur móður 

brotaþola. Var hún talin nægjanleg svo rétturinn gat vísað til ákvæðis 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. Má 

einnig draga þá ályktun að strangara mat sé í manndrápum en í líkamsárásarmálum. Því til 

stuðnings má nefna Hrd. nr. 129/2009, í því máli taldi Hæstiréttur að beita ætti ákvæði 3. mgr. 

70. gr. alm. hgl. vegna líkamsárásar sem maður beitti barnsmóður sína, þó svo að þau hafi slitið 

samvistum í þó nokkurn tíma. Erfitt er að draga ályktun um hvort Hæstiréttur líti strangari augum 

á tengingu milli geranda og brotaþola í manndrápsmálum en hann gerir í tilraun til 

manndrápsmálum, þar sem ekki hafa fallið sambærileg mál. Má þó ætla skv. Hrd. nr. 278/2011, 

sem fjallaði um tilraun til manndráps þar sem geranda var sonur brotaþola og ekki var vísað til 

teningar, að svipað strangar kröfur séu gerðar í þeim brotaflokkum. 

 

Mynd 8. Vísun Hæstaréttar til tengingar og ákvæðisins í öllum brotaflokkunum eftir setningu ákvæðisins, frá 

árunum 2006-2013. 
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Þrátt fyrir að ekki sé hægt að draga af dómunum endanlegar niðurstöður er ljóst að veruleg 

framþróun hefur verið á sýn Hæstaréttar til tengingar geranda og brotaþola frá setningu ákvæðis 

3. mgr. 70. gr. alm. hgl. Hæstiréttur vísaði til tengingar geranda og brotaþola í kynferðisbrotum í 

91% tilfella og vísaði til ákvæðisins í 30% tilfella. Í líkamsárásarmálum vísaði Hæstiréttur til 

tengingar geranda og brotaþola við ákvörðun refsingar í 61% tilfella og vísaði til ákvæðisins í 

38% tilfella. Í tilraun til manndrápsmálum vísaði Hæstiréttur til tengingar geranda og brotaþola 

og vísaði til ákvæðisins við ákvörðun refsingar í 50% tilfella. Hæstiréttur leit ekki til tengingar 

né vísaði til ákvæðisins í þeim eina dómi sem fallið hefur eftir setningu ákvæðis 3. mgr. 70. gr. 

alm. hgl. í manndrápsmálum.   

 

Mynd 9. Vísun Hæstaréttar til tengingar og 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. fyrir og eftir setningu ákvæðisins, frá árunum 

2000-2013. 
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4. Refsingar í málum þar sem tenging er milli geranda og brotaþola borin saman við 

refsingar þar sem engin tenging er milli aðila máls  

Af niðurstöðum annars kafla sést að í dómum Hæstaréttar er vísað til ákvæðs 3. mgr. 70. gr. alm. 

hgl. í öllum brotaflokkum nema í manndrápsmálum. Mismunandi kröfur eru gerðar milli þeirra 

þriggja brotaflokka sem vísað er til ákvæðisins hvað varðar tengingu milli geranda og brotaþola. 

Í þessum kafla ritsins verður leitast við að svara þeirri spurningu hvort dómar þar sem tengsl eru 

milli aðila séu almennt þyngri en þegar engin tengsl eru milli geranda og brotaþola. Refsingar í 

sambærilegum málum verða skoðaðar, þar sem annarsvegar er um tengsl milli aðila að ræða og 

hins vegar um ótengda aðila að ræða. Verða refsingar bornar saman og komist að niðurstöðu um 

hvort tenging hafi aukið refsingu hverju sinni. Leitast verður við að rannsaka dóma sem hafa 

fallið á svipuðu tímabili, eða frá 2006 til dagsins í dag. Eins og áður kom fram hefur ekki fallið 

dómur eftir setningu ákvæðisins í manndrápsmáli þar sem Hæstiréttur hefur beitt ákvæðinu eða 

vísað til tengingar. Vegna þess verður ekki hægt að rannsaka þann brotaflokk í þessum kafla. 

4.1. Refsing í kynferðisbrotamálum þar sem er tenging milli geranda og þolanda borin 

saman við refsingu í kynferðisbrotamálum þar sem engin tenging er milli aðila máls 

Í þessum kafla ritsins verða bornir saman dómar Hæstaréttar þar sem annars vegar er tenging 

milli geranda og brotaþola og hins vegar engin tenging milli aðila máls. Einn dómur Hæstaréttar 

verður rannsakaður þar sem er vísað til 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. við ákvörðun refsingar. Sá 

dómur verður svo borin saman við þrjá dóma þar sem verknaður er svipaður og engin tenging 

milli geranda og brotaþola. Refsingar í málunum verða skoðaðar og litið til þeirra atriða sem 

Hæstiréttur metur við ákvörðun refsingar. Vert er að taka það fram að ekki hafa fallið tvö mál 

sem eru efnislega eins. Þrátt fyrir það verður leitast við að finna mál sem eru eðlislík og reynt 

verður að draga ályktanir út frá því. Aðeins verða rannsakaðir dómar Hæstaréttar sem féllu eftir 

breytingu XXII. kafla alm. hgl. sem var gerð árið 2007 með lögum 61/2007.
28

 Með þeim 

breytingum voru hækkaðar refsingar fyrir brot á ákvæðum XXII. kafla laganna. 

 

 

                                                           
28

 Alþt. 2006-2007, A-deild, þskj. 20 – 20. mál, um breytingar á almennu hegningarlögum. 
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4.1.1. Ákvörðun refsingar þar sem tenging er milli geranda og brotaþola 

Í Hrd. 8 apríl 2009 í máli nr. 129/2009 (Sambandsmálið) var gerandi barnsfaðir brotaþola. 

Hann  réðst á hana ásamt því að nauðga henni. Maðurinn var sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 

194. gr. og 217. gr. alm. hgl. Veittist maðurinn að brotaþola, hrinti henni í gólfið, sparkaði í 

hana, veitti henni fjölda hnefahögga í höfuð og líkama, reif í hár hennar, sló höfði ítrekað í 

gólfið, sló hana í kvið og bak, auk þess að trampa á henni þar sem hún var liggjandi á 

eldhúsgólfinu og þvingaði hana til samræðis og endaþarmsmaka. Við árásina hlaut konan 

marbletti á báðum handleggjum og vinstri fótlegg, glóðarauga á báðum augum, bólgu á efri vör 

og sprungu í slímhúð, mar á nefi, hægra eyra og gagnaugum, brot úr tönn, kúlu á enni og margar 

kúlur í hársverði, mikil eymsli á milli herðablaða og kvið. Við ákvörðun refsingar leit dómurinn 

til þeirrar tengingar sem var milli aðila máls, ásamt því að barn þeirra var á heimilinu þegar 

árásin átti sér stað. Vísaði dómurinn til 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. ástamt því að vísa til 1., 2., 3., 6. 

og 7. tl. 1. mgr. 70. gr. alm. hgl. til refsiþyngingar. Var refsing ákærða ákveðin fangelsi í 4 ár og 

6 mánuði ásamt því að greiða brotaþola 1.200.000 kr. í miskabætur. 

4.1.2. Ákvörðun refsingar þar sem engin tengsl eru milli geranda og brotaþola 

Fyrst verður reifaður Hrd. 9. desember 2010 í máli nr. 555/2010 (mál B), var maður sakfelldur 

fyrir að þvinga konu sem hann þekkti ekki til samræðis með því að beita hana ofbeldi. 

Hæstiréttur taldi háttsemina falla undir 1. mgr. 194. gr. alm. hgl. Brotaþoli fékk við atlöguna 

bólgu á enni og kinn vinstra megin. Við ákvörðun refsingar var vísað til 1., 2., og 6. tl. 1. mgr. 

70. gr. alm. hgl. Refsing geranda var ákveðin fangelsi í 3 ár og 6 mánuði og var honum gert að 

greiða brotaþola 1.200.000 kr. í bætur. Næst verður rannsakað Hrd. 26. janúar 2012 í máli nr. 

460/2011 (mál C). Þar var maður sakfelldur fyrir nauðgun með því að hafa þröngvað ókunnri 

konu til munnmaka, samræðis og endaþarmsmaka með ofbeldi. Var hann dæmdur fyrir brot gegn 

1. mgr. 194. gr. alm. hgl. Ákærði hrinti brotaþola í rúm sitt, reif í hár hennar, hélt um háls hennar 

og togaði í hálsmen svo þrengdi að hálsi hennar. Við atlöguna hlaut brotaþoli sprungu og roða í 

endaþarm, marbletti á læri og rasskinn, eymsli yfir nefrót og í hnakka auk þess sem hár losnaði 

úr hársverði. Við ákvörðun refsingar vísaði rétturinn til 1., 2., og 6. tl. 1. mgr. 70. gr. alm. hgl. 

Maðurinn fékk refsingu sem hljóðaði upp á 4 ára fangelsi og var dæmdur til að greiða brotaþola 

1.200.000 kr. í miskabætur. Síðasta málið sem nefnt verður í þessari rannsókn er Hrd. 17. 

desember 2009 í máli nr. 619/2009 (mál D). Þar var maður sakfelldur fyrir nauðgun með því að 
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hafa veist að konu í húsasundi í iðnaðarhverfi sem hann þekkti ekki og haft við hana samræði 

með því að beita hana ofbeldi. Nýtti hann sér að konan gat ekki spornað við verknaðinum sökum 

ölvunar. Við atlöguna hlaut konan marga áverka, m.a punktblæðingu í hársverði, mar og bólgu á 

vinstri kinn og vanga, glóðarauga á vinstra auga, mar og rispur við munnvik og hægra megin í 

andliti, fleiður og mar á fótleggi, bæði hné og utanvert á vinstri læri, roða og mar á herðum, 

spjaldhrygg og rasskinn, roða og eymsli á ytri kynfæri og eymsli í leggöng. Háttsemin var talin 

varða við 1. og 2. mgr. 194. gr. alm. hgl. og vísaði dómurinn til 1., 2., 7. og 8. tl. 1. mgr. 70. gr. 

við ákvörðun refsingar. Refsing mannsins var ákveðin 4 ár og 6 mánuðir ásamt því að borga 

konunni 1.800.000 kr. í skaðabætur. 

4.1.3. Refsingar í málunum bornar saman, þar sem 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. er beitt og þar 

sem ákvæðinu er ekki beitt 

Fyrst verður mál C borið saman við sambandsmálið. Í sambandsmálinu eru tengsl milli 

geranda og brotaþola og gerandi dæmdur í 4 ára og 6 mánaða fangelsi. Engin tengsl voru milli 

geranda og brotaþola í máli C og refsing geranda var ákveðin 4 ár. Munurinn á refsingu í þessum 

tveimur dómum eru því 6 mánuðir. Ástæða þess að munur er á refsingunni getur verið vegna 

þess að aðeins var sakfellt fyrir brot gegn 1. mgr. 217. gr. alm. hgl. í sambandsmálinu, þrátt 

fyrir að um gróft ofbeldi hafi verið um að ræða í máli C. Vísað var til 1., 2., 3., 6., og 7. tl. 1. 

mgr. 70. gr. alm. hgl. í sambandsmálinu en aðeins vísað til 1., 2., og 6. tl. 1. mgr. 70. gr. alm. 

hgl í máli C. Samkvæmt þessu verður ekki talið óeðlilegt að refsing í sambandsmálinu hafi 

verið hærri, sérstaklega þegar litið er til þess að árásin stóð yfir í langan tíma og vegna þess að 

barn geranda og brotaþola var á heimilinu þegar árásin átti sér stað. 

Næst verður mál B borið saman við sambandsmálið. Í sambandsmálinu voru tengsl milli 

geranda og brotaþola og gerandi var dæmdur í 4 ára og 6 mánaða fangelsi. Engin tengsl voru 

milli geranda og brotaþola í máli B og refsing geranda var ákveðin 3 ár og 6 mánuðir. Ástæða 

þess að eins árs munur er á refsingunni getur verið vegna þess að í sambandsmálinu var vísað 

til 1., 2., 3., 6., og 7. tl. 1. mgr. 70. gr. alm. hgl. en í máli B var aðeins vísað til 1., 2. og 6. tl. 1. 

mgr. 70. gr. alm. hgl. Einnig var aðeins vísað til 1. mgr. 217. gr. í sambandsmálinu. Líkamlegir 

áverkar voru einnig mun minni í máli B. Verður þessi munur á refsingu því ekki rakinn til þess 

að tenging var milli aðila máls. 
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Í lokin verða borin saman mál D og sambandsmálið. Brotamenn málanna hlutu sömu refsingu, 

sem hljóðaði upp á fangelsisvist í 4 ár og 6 mánuði. Munurinn á þessum tveimur málum er sá að 

í máli D var einnig sakfellt fyrir brot gegn 2. mgr. 194. gr. alm. hgl. Í sambandsmálinu var þó 

vísað til 1. mgr. 217. gr. alm. hgl. Afleiðingar brotsins fyrir brotaþola voru alvarlegri í máli D, 

þrátt fyrir að Hæsiréttur hafi ekki vísað til ákvæðis 1. mgr. 217. gr. í dóminum. Í máli D vísaði 

dómurinn til 1., 2., 7., og 8. tl. 1. mgr. 70. gr. við ákvörðun refsingar á meðan dómurinn vísaði til 

1., 2., 3., 6., og 7. tl. 1. mgr. 70. gr. við ákvörðun refsingar í sambandsmálinu. Líkamlegir 

áverkar brotaþola voru  meiri eftir árásina í máli D en í sambandsmálinu, þó stóð árásin yfir í 

lengri tíma í sambandsmálinu. Því verður ekki séð að refsing í sambandsmálinu hafi verið 

hærri vegna þeirrar tengingar sem var í málinu. 

Eftir rannsókn á dómum þessa kafla verða ekki dregnar aðrar ályktanir en þær að engin 

sjáanlegur munur sé á refsingu eftir því hvort Hæstiréttur beitir 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. eða ekki. 

Beiting ákvæðisins hefur engin raunveruleg áhrif á refsingu í reynd í þessum brotaflokki. Í þeim 

dómum þar sem refsing var lægri en í sambandsmálinu var ástæða þess í öllum tilvikum sú að 

árásin hafi ekki verið eins hrottafengin og í sambandsmálinu.  

4.2. Refsing í líkamsárásarmálum þar sem er tenging milli geranda og þolanda borin 

saman við refsingu í líkamsárásarmálum þar sem enging tenging er milli aðila máls 

Í þessum kafla ritsins verða bornir saman dómar Hæstaréttar í líkamsárásarmálum og leitast við 

að svara þeirri spurningu hvort tenging milli geranda og brotaþola í þessum brotaflokki leiði til 

þess að Hæstiréttur dæmi þyngri refsingu fyrir brotið en ella. Ómögulegt er að finna tvo dóma 

sem sýna fram á nákvæmlega eins verknað, svo að bornir verða saman nokkrir dómar réttarins 

sem eru svipaðir og dregnar verða ályktanir út frá þeim upplýsingum sem eru til staðar.  

4.2.1. Ákvörðun refsingar þar sem tenging er milli geranda og brotaþola 

Í Hrd. 31. janúar 2013 í máli nr. 361/2012 (tengingarmál) var maður sakfelldur fyrir þrjár 

líkamsárásir gegn fyrrverandi eiginkonu sinni. Voru öll brotin talin falla undir 1. mgr. 217. gr. 

alm. hgl. Í fyrstu árásinni sló maðurinn konuna hnefahöggi í magann. Í þeirri seinni sló hann 

hana í andlit, reif í hár hennar og þvingaði hana með ofbeldi inn í geymsluna þar sem hann otaði 

að henni hníf. Í geymslunni sló hann ítrekað í andlit hennar. Í þriðju árásinni sparkaði hann í rass 

hennar og sló hana einu sinni í andlitið. Hlaut brotaþoli eymsli yfir kviðvöðvum, mar og eymsli á 
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höfði, brjóstkassa og í andliti auk þess sem hárlokkar losnuðu. Við ákvörðun refsingar leit 

Hæstiréttur til þess að ákærði hafði ekki áður gerst sekur um ofbeldisbrot en að hann hafi fjórum 

sinni hlotið refsidóma fyrir m.a þjófnað. Rétturinn vísaði einnig til 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. vegna 

þeirrar tengingar sem var milli geranda og brotaþola og til þess að tvö brotanna voru framin í 

viðurvist ungs barns þeirra. Refsing ákærða var ákveðin fangelsi í þrjá mánuði. 

4.2.2. Ákvörðun refsingar þar sem engin tenging er milli geranda og brotaþola 

Í Hrd. 14. júní 2012 í máli nr. 444/2011 (mál B) var maður sakfelldur fyrir eina líkamsárás sem 

var talin varða við 1. mgr. 217. gr. alm. hgl. Réðst gerandi á ókunnugan mann, sló hann 

hnefahöggum í andlit og höfuð. Brotaþoli hlaut margvíslega áverka, fékk mar, skurð og bólgu 

við hægra auga, skurð neðan við neðri augabrún, rispur og mar á hálsi, auk þess brotnaði upp úr 

tönn hans. Refsing ákærða var talin hæfileg 30 daga skilorðsbundið fangelsi vegna þess að um 12 

mánuðir voru liðnir frá því ákæra var gefin út í málinu. Má því ætla að ef ekki hefði verið töf á 

málinu þá hefði refsingin verið óskilorðsbundin. Í Hrd. 19. nóvember 2009 í máli nr. 655/2008 

(mál C) sló gerandi brotaþola, sem hann þekkti ekki, með hnefahöggi í höfuðið. Var þessi 

háttsemi talin varða við 1. mgr. 217. gr. alm. hgl. Við atlöguna hlaut brotaþoli glóðarauga vinstra 

megin, eymsli yfir kinnbeini og sár aftarlega á höfði vinstra megin. Ákærði í málinu átti að baki 

nokkurn sakaferil vegna þjófnaðarbrota og eins fíkniefnabrots. Refsing ákærða var ákveðin 45 

daga skilorðsbundið fangelsi.  

4.2.3. Refsingar í líkamsárásarmálunum bornar saman 

Ef refsing í máli B er borin saman við tengingarmálið sést að í tengingarmálinu var dæmd 

þrisvar sinnum hærri refsing og hún var ekki skilorðsbundin. Munurinn á þessum tveimur málum 

er sá að í tengingarmálinu veittist gerandi þrisvar að brotaþola en í máli B aðeins einu sinni. Í 

báðum málunum var gerandi ekki með hreinan sakarferil. Ef mismunur málanna er dregin saman 

er hann einungis sá að í tengingarmálinu voru afleiðingar alvarlegri en í máli B. Það var víað til 

3. mgr. 70. gr. alm. hgl. vegna tengingar í tengingarmálinu, en engin tenging var í máli B. 

Refsing í tengingarmálinu var þriggja mánaða fangelsi, en aðeins 1 mánaða skilorðsbundið 

fangelsi í máli B. 

Ef niðurstaða í máli C er borin saman við tengingarmálið hér að ofan er ljóst að gerandinn í 

tengingarmálinu kýldi brotaþola ekki í hausinn, en það verður að teljast mjög hættulegt brot. Ef 
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munur málanna er dreginn saman má sjá að í tengingarmálinu veittist gerandi þrisvar að 

brotaþola, á meðan að í máli C veittist hann einu sinni að brotaþola. Afleiðingar í 

tengingarmálinu voru alvarlegri en í máli C. Það var vísað til 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. vegna 

tengingar í tengingarmálinu en engin tenging var í máli C. Refsing í tengingarmálinu var 

þriggja mánaða fangelsi, en aðeins 45 daga skilorðsbundið fangelsi í máli C. 

Eftir að hafa borið saman ofangreinda dóma má draga þá ályktun að refsing í tengingarmálinu 

hafi verið hærri en í máli B og máli C. Í tengingarmálinu voru tengsl milli geranda og 

brotaþola og Hæstiréttur vísaði til ákvæðis 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. Hefði sú niðurstaða einnig 

fengist ef það hefði ekki verið skilorðsbundin refsing í máli B, vegna tafa. Ljóst er að viðhafðar 

voru þrjár líkamsárásir í tengingarmálinu, en aðeins ein í máli B og máli C. Þrátt fyrir það var 

aðferðin í máli C alvarlegri en í tengingarmálinu og gríðarleg hætta búin að því að lemja 

einhvern í höfuðið með hnefahöggi. Verður því að teljast að refsing sem fengin var í 

tengingarmálinu, þrír óskilorðsbundnu mánuðir, hafi fengist m.a. vegna vísun Hæstaréttar til 

ákvæðis 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. 

4.3. Refsing í málum þar sem sakfellt hefur verið fyrir tilraun til manndráps og tenging er 

milli geranda og þolanda er borin saman við refsingu í tilraunarmálum þar sem engin 

tenging er milli aðila máls 

Í þessum kafla ritsins verða bornir saman þrír dómar Hæstaréttar þar sem sakfellt hefur verið 

fyrir tilraun til manndráps og leitast við að svara þeirri spurningu hvort tenging milli geranda og 

brotaþola í þessum brotaflokki leiði til þess að Hæstiréttur dæmi þyngri refsingu fyrir brotið en 

ella. 

4.3.1. Ákvörðun refsingar þar sem tenging er milli geranda og brotaþola 

Aðeins einn dómur hefur fallið frá setningu ákvæðisins 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. þar sem 

Hæstiréttur hefur talið að skilyrði ákvæðisins hafi verið uppfyllt. Það var í Hrd. 7. febrúar 2008 

í máli nr. 438/2007 (byssumálið), í málinu skaut maður eiginkonu sína með haglabyssu á 

heimili þeirra. Maðurinn og kona hans höfðu verið að rífast sama kvöld og brotið átti sér stað. Á 

meðan á rifrildinu stóð fór maðurinn niður í kjallara hússins og náði í haglabyssuna sína og skaut 

að konunni. Leit rétturinn til þess að ákærði hafi farið með hlaðna haglabyssu, sem hann hafði 

sótt á neðri hæð hússins, á eftir konu sinni að útidyrum á efri hæð þar sem hún reyndi að flýja. 
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Eftirförinni lauk með skoti úr byssunni þegar útidyrahurðin var opnuð og varð ásetningurinn þar 

til. Höglin úr byssu mannsins strukust við hægri öxl hennar. Með því að beita skotvopni á þennan 

hátt framdi ákærði lífshættulegan verknað og ljóst að hending ein réði að ekki hlaust bani af. 

Hafði maðurinn með þessari háttsemi brotið gegn 211. gr. sbr. 20. gr. alm. hgl. Héraðsdómur 

fjallaði um að árás sem þessi hafi mikil áhrif á fórnalamb þess og það bæri að líta til þess að brot 

ákærða beindist að lífi og heilsu konu hans. Þó svo líkamlegir áverkar hafi verið litlir hljóti 

verknaður sem þess að hafa mikil áhrif á líf hennar. Hæstiréttur tók undir það og vísaði til 

ákvæðis 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. við ákvörðun refsingar. Hæstiréttur leit einnig til þess að 

maðurinn hafði aldrei áður sætt refsingu og var refsing ákærða talin hæfileg, fangelsi í sex ár. 

4.3.2. Ákvörðun refsingar þar sem engin tenging er milli geranda og brotaþola 

Í Hrd. 25. janúar 2007 í máli nr. 415/2006 (hnífstungumálið) var maður ákærður fyrir tilraun 

til manndráps með því að hafa stungið mann tvisvar sinnum með hníf í brjóstholið með þeim 

afleiðingum að lunga hans féll saman. Brotið atvikaðist í stuttu máli svo að ákærði hélt á hníf í 

hægri hendi og stakk brotaþola eftir að vinur hans hafði veist að honum. Litlu mátti muna að 

þessi hnífsstunga yrði manninum að bana. Dómurinn fjallaði um að hnífstunga í brjósthol hljóti 

ávallt að teljast til þess fallin að valda dauða hans og hlyti ákærði því að hafa gert sér grein fyrir 

því að langlíklegast væri að brotaþoli biði bana af atlögunni. Við ákvörðun refsingar var litið til 

þess að ákærði hafði áður sætt refsingu. Hafði hann verið ákærður fyrir þjófnað, fíkniefnabrot og 

umferðalagabrot. Leit rétturinn til þess að ákærði játaði brot sitt og iðrast þess mjög. Refsing 

hans var ákveðin fimm ár. 

Í Hrd. 18. júní 2007 í máli nr. 31/2007 (bakstungumálið) var maður sakfelldur fyrir tilraun til 

manndráps og var dæmdur í fimm ára og sex mánaða fangelsi. Í málinu stakk gerandi brotaþola 

með hníf í bakið. Hafði gerandi farið á fund með brotaþola vopnaður hættulegum hníf. Í 

dóminum er vísað til þess að gerandanum hafi ekki getað dulist þegar hann réðst að brotaþola að 

bani hlytist eða kynni að hljótast af djúpri hnífsstungu inn í líkama hans. Í dóminum er því vísað 

til annars ásetningsstigs, þ.e. óhjákvæmileg afleiðing. Í dóminum gerðist gerandi brotlegur við 

fleiri brot auk þess sem dómurinn var hegningarauki við dóm Héraðsdóms Reykjavíkur 2. júní 

2006. 
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4.3.3. Refsingar í málunum bornar saman, þar sem 3. mgr. 70. gr. er beitt og þar sem 

ákvæðinu er ekki beitt 

Málin hér að ofan eiga það sameiginlegt að brotamenn voru allir sakfelldir fyrir tilraun til 

manndráps. Munaði aðeins hendingu einni í  byssumálinu að ekki hafi hlotist bani af atlögunni 

og í hnífsstungumálinu taldi dómurinn að hnífstunga hlyti ávalt að teljast til þess fallin að valda 

dauða manns. Verknaðaraðferð málanna er ósvipuð en í byssumálinu notaðist brotamaðurinn 

við byssu en í hnífsstungumálinu notaðist brotamaður við hníf. Í byssumálinu var tenging milli 

geranda og brotaþola, en gerandi var, sem fyrr sagði, eiginmaður brotaþola. Í 

hnífsstungumálinu var engin tenging milli aðila máls. Í byssumálinu lítur rétturinn til tengingar 

aðila máls og fjallar um að árás sem þessi hafi mikil áhrif á fórnalamb þess og það beri að líta til 

þess að brot ákærða beindist að lífi og heilsu konu hans og vísaði Hæstiréttur til 3. mgr. 70. gr. 

alm. hgl. í því sambandi. Því er ljóst að Hæstiréttur hafi talið að sú tenging sem var milli aðila í 

málinu hafi leitt til þess að líta ætti öðrum augum á það mál. Gerandinn í byssumálinu hafði 

ekki áður sætt refsingu og verður það metið honum til refsimildunar sbr. 5. tl. 1. mgr. 70. gr. alm. 

hgl. Gerandinn í hnífsstungumálinu hafði verið ákærður fyrir þjófnað, fíkniefnabrot og 

umferðabrot. Hefur sú háttsemi hans fyrir hnífsstunguna líklega haft áhrif á ákvörðun refsingar. 

Ásetningsstigið í byssumálinu var hærra þar sem hann þurfti að fara á aðra hæð húss síns til þess 

að ná í vopnið. Að ofangreindu er því ekki sama ásetningsstig í dómunum tveimur, en í 

byssumálinu má ætla að það hafi verið óhjákvæmileg afleiðing að bani hafi ekki hlotist af 

atlögunni sbr. annað ásetningsstig, en það má ætla að það hafi verið beinn ásetningur til þess að 

fremja brotið. Í hnífsstungumálinu er þó um líkindarásetning að ræða en þar voru yfirgnæfandi 

líkur á því að afleiðing hefði komið fram sbr. þriðja ásetningsstig. 

Ef dregnar verða saman staðreyndir málanna sést að gerandinn í byssumálinu hafði ekki gerst 

brotlegur við lögin á meðan að gerandinn í hnífsstungumálinu hafði gerst brotlegur við þau. 

Ásetningsstigið í byssumálinu var þó hærra en ásetningsstigið í hnífsstungumálinu. Tenging var 

milli geranda og brotaþola í byssumálinu en ekki í hnífsstungumálinu. Gerandi í byssumálinu 

fékk 6 ára fangelsisdóm á meðan gerandinn í hnífsstungumálinu fékk 5 ára dóm fyrir brot sitt. 

Einhver skýring hlýtur að vera baki þess að gerandinn í byssumálinu fékk eins árs lengri dóm en 

gerandinn í hnífsstungumálinu. Ekki verður fundin önnur skýring á þessum mun nema sú að 

hann sé vegna þess að ásetningsstig málanna eru ekki þau sömu ásamt því að tenging var milli 
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geranda og brotaþola í byssumálinu. Verður því að telja að þetta auka ár sem gerandi í 

byssumálinu fékk hafi verið vegna þeirrar tengingar sem var milli aðila og vegna þess að 

Hæstiréttur beitti 3. mgr. 70. gr. alm. hgl.  

Ef niðurstaðan í bakstungumálinu er borin saman við byssumálið er ljóst að um sama 

ásetningsstig er að ræða. Eini munurinn er sá að það er tenging milli geranda og brotaþola í 

byssumálinu en ekki í bakstungumálinu. Í bakstungumálinu voru brotin fleiri, þrátt fyrir það 

var dæmd sex mánaða styttri fangelsisvist en dæmd var í byssumálinu. Í bakstungumálinu var 

gerandi ekki með hreinan sakarferil en í byssumálinu hafði gerandi ekki sætt refsingu. Styrkir 

þetta þá niðurstöðu að þegar Hæstiréttur vísar til 3. mgr. 70. gr. alm. hgl. þá er raunverulegur 

munur á refsingu geranda í málinu. 
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5. Niðurstöður 

Eins og kemur fram í inngangi þessa rits er meginmarkmið rannsóknarinnar að kanna hvort 

tenging milli geranda og brotaþola hafi raunveruleg áhrif við ákvörðun refsingar í sakamálum. Í 

inngangskafla ritsins var greint frá þörf þess að hafa ákvæði sem dómari gæti gripið til ef tenging 

milli geranda og brotaþola væri þess eðlis að hún myndi auka á grófleika brots. Til þess að ná 

settu markmiði voru dómar Hæstaréttar í þeim fjórum brotaflokkum sem rétturinn hefur vísað til 

ákvæðisins skoðaðir, eða frá árinu 2000 til ársins 2013. Dómarnir voru flokkaðir eftir tengingu 

og voru 96 talsins.    

Í fyrsta meginþætti ritsins var leitast við að svara því hvort Hæstiréttur hafi litið til tengingar 

milli geranda og brotaþola fyrir setningu ákvæðis 3. mgr. 70. gr. alm. hgl., eða frá árunum 2000 

til ársins 2006. Svarið við rannsóknarspurningunni er skýrt og kom nokkuð á óvart. Hæstiréttur 

leit aðeins til tengingar geranda og brotaþola við ákvörðun refsingar í kynferðisbrotamálum, eða 

í 62% dóma sem féllu á rannsóknartímabilinu. Hæstiréttur leit ekki til tengingar í öðrum 

brotaflokkunum. 

Annar meginþáttur ritsins snéri að því hvort Hæstiréttur hafi litið til tengingar milli geranda og 

brotaþola eftir setningu ákvæðisins, frá árunum 2006 til ársins 2013. Eftir rannsókn á þeim 

dómum Hæstaréttar sem fallið höfðu í þeim fjórum brotaflokkum sem skoðaðir eru var ljóst að 

rétturinn leit til tengingar milli geranda og brotaþola og vísaði til ákvæðis 3. mgr. 70. gr. alm. 

hgl. í öllum brotaflokkum, nema í málum er varða manndráp. Því verður að telja að vilji 

löggjafans, sem kom fram í athugasemdum við setningu 3. mgr. 70. gr. alm. hgl., að þyngja ætti 

refsingu milli tengdra aðila ef sú tenging hefði aukið grófleika brots,
29

 hafi að mestu leiti náðst. 

Hæstiréttur leit til tengingar í öllum brotaflokkunum að einum undanskildum, og telst það mikil 

framför, sérstaklega þegar litið er til þess að í líkamsárásarmálum og málum er varða tilraun til 

manndráps var gífurleg aukning, en rétturinn fór úr því að vísa í 0% tilfella til tengingar aðila 

máls í að vísa til tengingar og í ákvæðið í flestum tilfellum þegar um tengingu var að ræða.  

Í lokakafla ritsins voru sambærileg mál borin saman, þar sem eini munurinn var sá að í einu 

málinu var tenging milli aðila máls en hinu ekki. Litið var til þess hvort hærri refsing væri 

almennt þegar tenging væri milli geranda og brotaþola. Svarið við þeirri rannsóknarspurningu 

                                                           
29

 Alþt. 2005-2006, A-deild, þskj. 419 – 365. mál, athugasemdir við 70. gr. mgr. 3. 
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var ekki skýrt. Ástæða þess var að ekki voru tvö alveg nákvæmlega eins mál sem hægt var að 

bera saman, en fundin voru sambærileg mál og dregnar ályktanir út frá þeim. Í þeirri rannsókn 

virtist Hæstiréttur einungis þyngja refsingu þegar hann vísaði til ákvæðisins í líkamsárásarmálum 

og málum er varðar tilraun til manndráps en ekki í kynferðisbrotamálum. Samrýmist þessi 

niðurstaða ekki því sem kom fram í öðrum og þriðja meginþætti ritsins, en þar kom fram að 

Hæstiréttur vísi oftast til tengingar og vísi til ákvæðisins í kynferðisbrotamálum. Taka verður 

fram að niðurstaðan hefði getað verið önnur ef barn hefði verið brotaþoli í rannsókn þessari.   

Að öllu virtu virðist Hæstiréttur líta til tengingar milli geranda og brotaþola og vísa til ákvæðis 3. 

mgr. 70. gr. alm. hgl. í flestum tilfellum þegar tengsl eru milli geranda og brotaþola. Í þeim 

tilfellum sem rétturinn vísar til ákvæðisins eða vísar til tengingar virðist sem refsing sé almennt 

þyngri en þegar engri tengingu er að skipta. Sú þróun sem orðið hefur eftir setningu 3. mgr. 70. 

gr. alm. hgl. verður að teljast góð þar sem taka má undir það að brot þar sem gerandi og brotaþoli 

tengjast séu ámælisverðari en ella og rétt að þyngja refsingu vegna þess.  
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