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1 Inngangur 

Þann 31. janúar 2013 féll dómur í máli nr. 521/2012 fyrir Hæstarétti sem vakti hörð viðbrögð 

almennings og fræðimanna á sviði lögfræðinnar. Sá dómur vekur upp spurningar hvort horft 

hafi verið framhjá skýrum vilja löggjafans að baki hugtakinu önnur kynferðismök í skilningi 

1. mgr. 194. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940.  

Í þessari ritgerð verður athugað hvort Hæstiréttur hafi fylgt viðurkenndri aðferðarfræði við 

mat á því hvort leggja beri vilja löggjafans til grundvallar. Skoðað verður hvernig almennt 

megi finna vilja löggjafans og hvenær megi leggja hann til grundvallar. Þá verður einnig 

skoðað hvaða sérsjónarmið vakna þegar skýra þarf refsiákvæði. Farið verður í sögu 

hugtaksins önnur kynferðismök og athugað hver lagavilji að baki því hugtaki var. Að lokum 

verður farið yfir niðurstöður meiri og minnihluta Hæstaréttar og athugað hvort röksemdir og 

niðurstöður þeirra samrýmist beitingu vilja löggjafans við túlkun refsiákvæða. 

2 Um vilja löggjafans 

Þegar upp kemur ágreiningur um hvaða skilning beri að leggja í lagatexta er almennt 

viðurkennt að leita megi þess vísbendinga í lögskýringargögnum. Þetta lögskýringarsjónarmið 

er reist á þeim rökum að það sé hlutverk löggjafans að setja lög. Þá sé það eðli laga að þau séu 

viljayfirlýsing og því skuli við skýringu þeirra styðjast við vilja löggjafans.
1
 Fræðimenn deila 

um að hvaða marki vilji löggjafans skuli lagður til grundvallar ályktunar um lagalega 

niðurstöðu. Hefur því verið lýst svo að þeir sem aðhyllist hlutrænar lögskýringarkenningar 

virði orð laga meira  en vilja löggjafans og það sé forsenda þess að löggjafarvilji verði lagður 

til grundvallar að hann komi fram í orðum ákvæðis. Þungamiðjan sé ekki löggjafarviljinn 

heldur lagaviljinn.
2
 Þá telja þeir sem aðhyllast hugrænar lögskýringarkenningar að beita beri 

lögunum í samræmi við vilja löggjafans og þurfi skýrt orðalag laganna að víkja ef ósamræmi 

er þar á milli.
3
 Þrátt fyrir ágreiningsmun kenninganna tveggja er viðurkennt í þeim að taka 

beri að einhverju leyti tillit til vilja löggjafans við lögskýringu. 

 

Hvað sem líður aðgreiningu á milli hlutrænna og huglægra lögskýringarkenninga er 

útgangspunktur þeirra beggja sá að við túlkun lagaákvæðis verði jafnan að leitast við að 

viðhalda nægilegum tengslum á milli viljaafstöðu löggjafans, sem var ráðandi við 

setningu þess, og þeirrar merkingar sem lögð er til grundvallar við úrlausn ágreiningsmála 

að lokinni túlkun ákvæðisins.4 

 

                                                 
1 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 39. 
2 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 376. 
3 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 375. 
4 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 97. 
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2.1 Hvar má finna vilja löggjafans 

Við könnun á því hver vilji löggjafans er hverju sinni koma lögskýringargögn einkum að 

gagni. Þó getur þurft að líta til ýmissa annarra atriða. Tilefni og forsaga lagaákvæðis geta 

t.a.m. haft veigamikla þýðingu.
5
  

Hugtakið „lögskýringargögn“ er eins og flest hugtök ekki skýrt afmarkað. Hinsvegar hefur 

hugtakið verið afmarkað í þrönga merkingu annarsvegar og rúma merkingu hinsvegar. Með 

lögskýringargögnum í þrengri merkingu er átt við eiginleg undirbúningsgögn við 

lagasetningu, þ.e. lagafrumvörp og meðfylgjandi greinargerðir, umræður um lagafrumvörp á 

Alþingi, nefndarálit og upplýsingar um meðferð frumvarps í þinginu.
6
 Lögskýringargögn í 

rýmri merkingu eru þá ekki aðeins gögn notuð við undirbúning lagasetningar heldur öll þau 

gögn sem dómstólar og aðrir sem beita lögum nota í reynd við skýringu þeirra og þ.á.m. eru 

erlend lög, fræðirit, úrlausnir Umboðsmanns Alþingis og stjórnsýsluframkvæmd. 

Önnur sjónarmið geta komið til grundvallar. Til að mynda eru erlend lög oft til 

umfjöllunar í úrlausnum dómstóla, enda er mikið um það að íslensk löggjöf sé samin að 

fyrirmynd erlendrar löggjafar eða afrakstur fjölþjóðlegrar samvinnu. Þá er gjarnan vísað til 

fræðirita í málflutningi. Þrátt fyrir að álit umboðsmanns Alþingis séu ekki bindandi hafa þau í 

reynd oft áhrif við úrlausn réttarágreinings fyrir dómstólum. Þá eru úrskurðir stjórnvalda og 

stjórnsýslunefnda mikilvæg heimild um framkvæmd laga og túlkun á hinum ýmsu 

ágreiningum.
7
  

Algengast er þó í íslenskum rétti að tala um lögskýringargögn skv. þrengri merkingu 

hugtaksins.
8
 

2.2 Rökin með því að horft sé til vilja löggjafans við lögskýringar 

Eins og áður segir er almennt viðurkennt í íslenskum rétti að líta megi til vilja löggjafans við 

túlkun lagaákvæða. Að baki þessu búa ákveðin rök.  

Fyrir það fyrsta þá eru lagaákvæði viljayfirlýsingar Alþingis og geta ekki orðið til nema 

fyrir ásetning þeirra sem fara með löggjafarvald.
9
 Það búi því að baki lagaákvæða vilji þess 

sem setti þau. Sé það síðan á annað borð ætlunin að fara eftir lögum settum af ákveðnum 

stofnunum skýtur það skökku við að fara ekki eftir vilja þess er setti lögin við túlkun þeirra.  

                                                 
5 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls.39. 
6 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 49-50. 
7 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 73-82. 
8 Róbert R. Spanó: Túlkun Lagaákvæða, bls. 99.-100. 
9 Róbert R. Spanó: Túlkun Lagaákvæða, bls. 117. 
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Einnig er það í samræmi við lýðræði að horft sé til hugmynda þeirra sem hafi lýðræðislegt 

umboð til þess að setja lög. Sú röksemd á þó einungis við í þeim samfélögum þar sem þeir 

sem fari með löggjafarvald eru lýðræðislega kjörnir.
10

 

Í þriðja lagi er hagnýtt að notast við vilja löggjafans. Hann er mun betur skilgreindur og 

áþreifanlegri mælikvararði en aðrir sem koma til greina við lögskýringar.
11

 Sú staðreynd að 

viðurkennt er að horft sé til löggjafarvilja hefur áhrif á lagasetningu. Lagabálkar verða styttri 

og hnitmiðaðri ef löggjafinn gengur út frá því að þeir sem beiti lögunum muni nýta þær 

upplýsingar sem fram komi í lögskýringargögnum. Það einkennir lagabálka þar sem ekki 

tíðkast að líta til vilja löggjafans að þeir eru almennt torlesnari.
12

 

2.3 Rökin gegn því að horft sé til vilja löggjafans við lögskýringar 

Þrátt fyrir þau rök sem að framan greinir hafa ýmiss mótrök komið gegn notkun vilja 

löggjafans við lögskýringar 

Í fyrsta lagi má nefna að því verið haldið fram að fjölskipuð stofnun sem hafi það hlutverk 

að setja lög geti ekki haft einbeittan vilja, að hver og einn þingmaður hafi sínar eigin skoðanir 

varðandi þau lög sem sett eru. Það dragi því úr þeim röksemdum að heildarvilji löggjafans búi 

að baki lagaákvæði.
13

 Jafnvel þótt lagabálkur sé samþykktur einhljóða geti búið að baki því 

samþykki mismunandi skilningur þingmanna á ákvæðum hans.
14

 

Í öðru lagi hefur það verið gagnrýnt að hinn lýðræðislegi vilji komi fram í 

lögskýringargögnum. Þvert á móti sé texti lagaákvæðisins afurð hins lýðræðislega vilja. Ef 

horft sé til upplýsinga sem standi utan við ákvæðið sé horft framhjá hinum lýðræðislega vilja. 

Þessi gagnrýni tekur þó ekki til þess er texti ákvæðis veitir ekki vísbendingar um túlkun 

þess.
15

  

Þá hefur verið sett fram sú röksemd að það samrýmist illa hugmyndinni um réttarríkið að 

horft sé til vilja löggjafans í lögskýringargögnum. Hinn almenni borgari treystir því að 

raunveruleg merking lagaákvæða sé sú sem samræmist orðum þess.
16

 

2.4 Hvenær ber að líta til vilja löggjafans 

Þrátt fyrir að almennt sé viðurkennt að líta beri til vilja löggjafans við túlkun lagaákvæða er 

það misjafnt að hvaða marki hann verður lagður til grundvallar og líta ber til ýmissa atriða í 

                                                 
10 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 40. 
11 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 40. 
12 Róbert R. Spanó: Túlkun Lagaákvæða, bls. 121. 
13 Róbert R. Spanó: Túlkun Lagaákvæða, bls. 121. 
14 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 40-41. 
15 Róbert R. Spanó: Túlkun Lagaákvæða, bls. 125.  
16 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 41. 
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því samhengi. Í íslenskum rétti hafa mótast ákveðin viðhorf sem viðurkennt er að hafa beri í 

huga við mat á því hvort leggja eigi vilja löggjafans til grundvallar.  

Lögskýringargögn verða fyrst og fremst að veita upplýsingar um þá óvissu sem deilt er 

um svo leita megi vilja löggjafans í þeim. Ef lögskýringargögn varpa engu ljósi á þá óvissu 

þarf að horfa til annarra sjónarmiða við túlkun ákvæða. Ef hinsvegar lögskýringargögn taka 

beina afstöðu til þess sem deilt er um ber að ljá þeim meira vægi.
17

 Þetta sjónarmið sést glöggt 

í Hrd. 1985, bls. 43. Í málinu var deilt um hvort ákvæði 3. mgr. 18. gr. sjómannalaga nr. 

67/1963 tæki jafnframt til lausráðinna sjómanna sem og fastráðinna. Þar var tekin afstaða til 

tilfellisins í athugasemdum við 18. gr.  

 

Fólst í ákvæði þessu að skipverji átti rétt til launa vegna veikinda eða slysa allan hinn 

tiltekna tíma og það eins, þó að ráðningu hans væri slitið fyrir lok hans samkvæmt 

ákvæðum í skipsrúmssamningi eða fyrir uppsögn. Var þetta og skýrum stöfum tekið fram 

í athugasemdum við nefnda 18. gr., er frumvarpið var lagt fram á Alþingi. Átti ákvæðið 

því jöfnum höndum við þá skipverja, sem ráðnir voru tímabundinni ráðningu, og þá sem 

ráðnir voru ótímabundið. 

 

Hæstiréttur lítur hér til athugasemda við frumvarpið er síðan varð að sjómannalögum þar 

sem beinlínis er tekið afstöðu til þess tilviks sem deilt er um og lagði til grundvallar 

niðurstöðu sinni þær upplýsingar sem þar komu fram. 

Lagaákvæði eru ýmist afdráttarlaus eða matskennd þ.e. þau gefa mismikið tilefni til 

túlkunar. Það fylgir að því fastmótaðra sem lagaákvæði er því minna vægi ber að ljá vilja 

löggjafans við túlkun á þeim.
18

 

Þá má nefna að því sem lagaákvæði verða eldri þarf einnig að taka tillit til þess við túlkun 

þeirra og mat á lögskýringargögnum. Tungumál breytast í gegnum tímann og þar af leiðandi 

getur texti í lögskýringargögnum veitt aðrar vísbendingar ef ekki er tekið tillit til þess hvenær 

hann var ritaður. Meginsjónarmið í íslenskum rétti er að orðin séu túlkuð eftir þeirri merkingu 

sem þau báru þegar lögin voru sett.
19

  

3 Sérsjónarmið um lögskýringar á sviði refsiréttar 

Refsiréttur hefur að geyma ýmsar meginreglur er hlúa að réttaröryggi borgaranna. Þessar 

reglur eru m.a. grundvallarreglan um lögbundnar refsiheimildir og grundvallarreglan um 

skýrleika refsiheimilda. Tilvist þessara reglna hnígur gegn því að horft sé til vilja löggjafans 

ef skýra á refsiákvæði sakborningi í óhag. 

                                                 
17 Róbert R. Spanó: Túlkun Lagaákvæða, bls. 139. 
18 Róbert R. Spanó: Túlkun Lagaákvæða, bls 147 
19 Ármann Snævarr: Almenn Lögfræði, bls. 401. 
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3.1. Sjónarmið í ljósi 69. gr. Stjórnarskrárinnar 

Í 1. mgr. 69. gr. stjórnarskrárinnar nr 33/1944 (hér eftir stj.skr.) er kveðið á um að ekki megi 

refsa fyrir aðra háttsemi en þá sem var í lögum á þeim tíma sem brot var framið. Reglan er því 

bæði bann við afturvirkni refsilaga og skilyrði um að refsingar verði að vera lögbundnar. Sú 

regla að refsingar skuli vera lögbundnar er kölluð lögmætisregla refsiréttar og hana er einnig 

að finna í 1. gr. almennra hegningarlaga, nr. 19/1940 (hér eftir hgl.). Reglan hefur verið í 

hegningarlögum allt frá upphaflegri setningu þeirra árið 1869.
20

 Þrátt fyrir að reglan taki 

orðum samkvæmt ekki til þess hvort skýra megi refsiákvæði með vísan til vilja löggjafans 

hefur Hæstiréttur talið, eftir upptöku hennar í stjórnarskrá að í henni felist sérregla um 

skýrleika refsiheimilda. Sú regla gefur tilefni til frekari athugasemda.  

3.2 Meginregla refsiréttar um skýrleika refsiheimilda og samspil hennar við skýringu 

laga með vísan til vilja löggjafans 

Eftir setningu 1. mgr. 69. gr. stj.skr., sbr. 7. gr. stjórnskipunarlaga nr. 97/1995, hefur 

Hæstiréttur ítrekað gert auknar kröfur til skýrleika texta refsiákvæða. Ekki var ætlunin við 

setningu 1. mgr. 69. gr. stj.skr. að mæla fyrir um auknar kröfur til skýrleika refsiheimilda. 

Ákvæðið átti fyrst og fremst að girða fyrir afturvirkni refsilaga.
21

 Hinsvegar hefur Hæstiréttur 

ítrekað í dómaframkvæmd sinni talið refsiheimildir óskýrar með vísan til 1. mgr. 69. gr. eftir 

setningu hennar.
22

 Það var m.a. gert í Hrd. 2000, bls. 280 (442/1999). Í málinu var deilt um 

hvort refsa mætti skipstjóra hlutlægt fyrir brot á tollalögum sem framin voru á því skipi er 

hann fór með stjórn yfir. Hæstiréttur vísaði til reglunnar um skýrleika refsiheimilda á þennan 

hátt: 

 

Fyrri málsliður 1. mgr. 69. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, sbr. 7. gr. 

stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995, hljóðar svo: „Engum verður gert að sæta refsingu nema 

hann hafi gerst sekur um háttsemi sem var refsiverð samkvæmt lögum á þeim tíma þegar 

hún átti sér stað eða má fullkomlega jafna til slíkrar háttsemi.“ Í fyrri málslið 1. mgr. 7. 

gr. samnings um verndun mannréttinda og mannfrelsis, sbr. lög nr. 62/1994 um 

mannréttindasáttmála Evrópu, segir svo: „Engan skal telja sekan um afbrot hafi verknaður 

sá eða aðgerðaleysi, sem hann er borinn, eigi varðað refsingu að landslögum eða 

þjóðarétti þá framin voru.“ Framangreindar reglur verða skýrðar svo, að undantekningar 

frá þeirri meginreglu refsiréttar að refsiábyrgð verði aðeins byggð á sök brotamanns, 

verði að vera skýrt orðaðar í lögum, sbr. meðal annars dóm Hæstaréttar í dómasafni 1995, 

bls. 3149. Krafan um skýrleika refsiheimilda, sé henni fullnægt, útiloki þó ekki hlutlæga 

refsiábyrgð einstaklinga. 

 

                                                 
20 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð 1, bls. 153 
21 Alþt. A-deild, 1994-5, bls. 2095. 
22 Róbert R. Spanó: Stjórnarskráin, Mannréttindasáttmáli Evrópu og meginreglur refsiréttar, bls. 207.  
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Fræðimenn eru flestir á þeirri skoðun að í 69. gr. stj.skr. felist sjálfstæð regla um skýrleika 

refsiheimilda í dag.
23

 Lægri mörk reglunnar skv. Jónatan Þórmundssyni eru þau að 

lagaákvæði sé sanngjörn og eðlileg viðvörun sem gefi tilefni til að leita ráða hjá löglærðum 

manni, þótt menn átti sig ekki á öllum réttaráhrifum ákvæðisins.
24

 Gunnar G. Schram notar 

hinsvegar strangari mælikvarða á regluna. Hann telur að það felist í 1. mgr. 69. gr. stj.skr. að 

refsiheimild verði að vera svo skýr og ótvíræð að ekki geti verið neinum vafa undirorpið hvað 

átt er við og hvað að ekki sé hægt að túlka skilgreiningu á háttseminni með rýmkandi 

lögskýringu.
25

   

Róbert R. Spanó telur að vandséð sé að haldbært sé að líta um of til lögskýringargagna 

þegar texti lagaákvæðis sé óskýr. Hann telur að í slíkum tilvikum sé haldbærara að líta til raka 

tengdum formgreiningu réttarríkishugtaksins og horfa þá fram hjá þeim upplýsingum um 

merkingu lagaákvæðis sem fram koma í lögskýringargögnum.
26

 Þó hefur Hæstiréttur horft til 

lögskýringargagna við mat á skýrleika refsiákvæða. Þetta var gert í Hrd. 2003, bls. 1363 

(449/2002). Þá horfði Hæstiréttur til lögskýringargagna við skýringu á því hvað teldist 

lífssvæði arna. Þar sem ekki kom skýrt fram í lögskýringargögnum hvað teldist lífssvæði var 

talið að refsiheimild um brot gegn varúðarskyldu hjá lífssvæðum villtra dýra uppfyllti ekki 

þær kröfur sem gera yrði um skýrleika refsiheimilda. Var því ákærði sýknaður. 

Ljóst er af framansögðu að óskýr refsiheimild verður ekki notuð sem refsigrundvöllur. Eitt 

af þeim helstu sjónarmiðum sem hnígur gegn því að taka skuli mark á vilja löggjafans við 

skýringu laga er þegar meginreglur stuðla að réttaröryggi á því málefnasviði sem lagaákvæði 

er á. Því er ljóst að meginreglan um skýrleika refsiheimilda mælir gegn því að vilja löggjafans 

sé ljáð vægi við lögskýringu óljósra refsiákvæða. Hinsvegar girðir hún ekki fyrir að horft til 

þeirra yfir höfuð. 

3.2.1 Áhrif 7. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu 

Mannréttindasáttmáli Evrópu (hér eftir skammstafað MSE) hefur að geyma reglu um að 

refsiheimildir verði að vera lögbundnar í 7. gr. hans. Sáttmálinn var lögfestur á Íslandi með 

lögum nr. 62/1994. Þrátt fyrir að úrlausnir Mannréttindadómstóls Evrópu (hér eftir 

skammstafað MDE) á 7. gr. séu ekki bindandi að landslögum er íslenska ríkið skuldbundið að 

þjóðarrétti til þess að fylgja þeim. „Leiðsagnargildi dóma MDE er þannig í því fólgið að veita 

forspá um hver sé að efni til sú lágmarksvernd sem staðfest hefur verið að þjóðarrétti við 

                                                 
23 Róbert R. Spanó: Stjórnarskráin, Mannréttindasáttmáli Evrópu og meginreglur refsiréttar, bls. 217-218. 
24 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 167. 
25 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur. bls. 513-514. 
26 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæð, bls. 149. 
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túlkun ákvæða MSE.“
27

 Skýring MDE á 7. gr. sáttmálans hefur því þýðingu að íslenskum 

rétti. Fjallað var um lágmark skýrleika refsiheimilda í MDE, S.W. gegn Bretlandi, 22. 

nóvember 1995 (20166/92) 

 

However clearly drafted a legal provision may be, in any system of law, including 

criminal law, there is an inevitable element of judicial interpretation.  There will always 

be a need for elucidation of doubtful points and for adaptation to changing circumstances. 

Indeed, in the United Kingdom, as in the other Convention States, the progressive 

development of the criminal law through judicial law-making is a well entrenched and 

necessary part of legal tradition. Article 7 (art. 7) of the Convention cannot be read as 

outlawing the gradual clarification of the rules of criminal liability through judicial 

interpretation from case to case, provided that the resultant development is consistent 

with the essence of the offence and could reasonably be foreseen. 

 

Samkvæmt framansögðu taldi MDE að ákveðin mótun refsiákvæða í réttarframkvæmd 

væri heimil, gefið að sú mótun væri í samræmi við brotið og væri nægjanlega fyrirsjáanleg. 

Það fer ekki í bága við 7. gr. að túlka ákvæði með hliðsjón af lögskýringargögnum
28

 Í MDE, 

Flinkalä o.fl. gegn Finnlandi (25576/04) var talið að þrátt fyrir að refsiákvæði skilgreindi ekki 

hugtakið einkalíf ítarlega væri ljóst af lögskýringargögnum að ávallt þyrfti að meta ítarlega 

nauðsyn þess að fjalla um einkalíf fólks. Kærendum hefði verið í lófa lagið að leita 

lögfræðiráðgjafar um inntak hugtaksins.  

Af framansögðu er ljóst að við mat á skýrleika refsiheimilda telur MDE að skilyrðið sé 

almennt uppfyllt ef refsiákvæði er nægjanlega fyrirsjáanlegt. Þá fari það einnig ekki í bága við 

7. gr. að litið sé til lögskýringargagna við túlkun á ákvæði. 

3.2 Meginreglan In dubio pro reo og leiðbeiningarsjónarmiðið In dubio mitius 

Meginreglan um að vafi skuli skýra sakborningi í hag, nefnd In dubio pro reo, er ein 

rótgrónasta reglan á sviði sakamálaréttarfars. Hún hefur verið lögfest á 2. mgr. 70. gr. stj.skr. 

og 108. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008. Hana er svo einnig að finna í 2. mgr. 6. gr. 

MSE.
29

  

Hliðstætt þeirri reglu hefur verið talið gilda almennt leiðbeiningarsjónarmið við 

lögskýringu um að virða skuli ákærða í hag vafa um hvort ákveðið refsiákvæði taki til 

háttsemi hans, nefnt In dubio mitius. Því skuli skýra ákvæði þrengjandi lögskýringu ef vafi er 

um hvort háttsemi ákærðs manns eigi við refsiákvæði. Slík regla kemur hvergi berum orðum 

                                                 
27 Róbert R. Spanó: Stjórnarskráin, Mannréttindasáttmáli Evrópu og meginreglur refsiréttar, bls. 19. 
28 Róbert R. Spanó: Stjórnarskráin, Mannréttindasáttmáli Evrópu og meginreglur refsiréttar, bls 240. 
29 Eiríkur Tómasson: Meginreglur Sakamálaréttarfars, bls. 29.  
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fram í skráðum réttarreglum. Þó er hún í samræmi við meginreglu refsiréttar um lögbundnar 

refsiheimildir.
30

 

Það sjónarmið er einnig í samræmi við regluna um skýrleika refsiheimilda hvað varðar 

það markmið að ekki skuli refsa saklausum mönnum. Þó má aðgreina það að mikilvægu leyti. 

Reglan um skýrleika refsiheimilda beitir almennum og hlutlægum mælikvarða um hvort 

ákvæði teljist skýrt eða ekki og er það metið út frá því hvernig refsiheimildin horfir við 

venjulegum sakhæfum einstaklingi.
31

 Á hinn bóginn gildir sjónarmiðið um In dubio mitius 

þegar vafi er í ákveðnum tilvikum, þó refsiákvæðið sem slíkt uppfylli almenn og hlutlæg 

skýrleika skilyrði. 

Í ljósi þessara sjónarmiða verður því að beita varkárni þegar leggja skal til grundvallar 

vilja löggjafans við túlkun refsiákvæða.  

4 Hugtakið önnur kynferðismök skv. 1. mgr. 194. gr. Almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940 

4.1 Saga hugtaksins 

Hugtakið önnur kynferðimök hefur verið í hegningarlögum frá setningu þeirra árið 1940. Það 

var þá í skírlífisbrotakafla þeirra í 202. gr. og hljómaði svo: 

 

Hafi nokkur, þegar svo er ástatt, sem í 194.-201. gr. segir, gerst sekur um önnur 

kynferðismök en samræði, þá skal beita vægari hegningu að tiltölu 

 

Í athugasemdum við frumvarp laganna var tekið fram að um væri að ræða samsvarandi 

grein 177. gr. hegningarlaganna frá 1869.
32

 En sú grein var öruvísi að því leyti til að hún 

talaði ekki um önnur kynferðismök heldur saurlifnaðarverk án þess að holdlegt samræði ætti 

sér stað.
33

 Ekki er vikið sérstaklega að 177. gr. í athugasemdum við frumvarp 

hegningarlaganna frá 1869.
34

  

Í 190. gr. hegningarlaganna var áskilnaður um samræði til þess að um nauðgun væri að 

ræða. En samræði var ekki skilgreint frekar. Í réttarframkvæmd myndaðist sá skilningur að 

getnaðarlimur karlmanns væri kominn inn í fæðingarvef konu og samræðishreyfingar hafnar.  

Ekki er mikið um dóma Hæstarétar eftir setningu hegningarlaganna árið 1940 þar sem 

202. gr. er beitt. 

                                                 
30 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 243.-244. 
31 Róbert R. Spanó: Stjórnarskráin, Mannréttindasáttmáli Evrópu og meginreglur refsiréttar, bls. 269. 
32 Alþt. 1939, A-deild, bls. 388. 
33 Alþt. 1867, bls. 95.  
34 Alþt. 1867, bls. 144.  
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Í Hrd. 1953, bls. 511 (111/1952) var J kærður fyrir tilraun til nauðgunar þar sem hann 

hefði veist að konu, haldið henni niðri og káfað á henni þar til hjálp barst. Fyrir Hæstarétti var 

maðurinn dæmdur sekur fyrir blygðunarsemisbrot skv. 209. gr. en í sératkvæði minnihluta var 

talið að þar sem sannað hefði verið að J hefði stjórnast af kynhvöt en ekki hefði sannast að 

hann hafi ætlað að hafa samræði bæri að sakfella hann fyrir tilraun til brots gegn 202. gr.  

Í Hrd. 1962, bls. 740 (113/1962) var S ákærður fyrir þá háttsemi að hafa nuddað 

getnaðarlim sínum upp að kynfærum ungrar stúlku. Háttsemi Á var talin varða 202. gr. með 

vísan til 200. gr. hegningarlaga.  

Í Hrd. 1978, bls. 632 (131/1977) var A gefið að sök að hafa haft samræði og önnur 

kynferðismök við dóttur A sem var á barnsaldri. Sú háttsemi sem talin var af ákæruvaldinu 

varða brot gegn 202. gr. var að hafa sett getnaðarlim þeirra að hluta inn í kynfæri stúlkunnar. 

A var sýknaður fyrir Hæstarétti þar sem hæstiréttur taldi brot hans ekki full sannað.  

Á níunda áratug varð töluverð aukning í kynferðisbrotamálum fyrir dómstólum og allt 

fram að gildistöku laga nr. 40/1992 um breytingu á kynferðisbrotakafla hegningarlaganna og 

féllu þó nokkrir dómar um beitingu 202. gr.  

Í þeim var gengið lengra um beitingu hugtaksins önnur kynferðismök og m.a. grundvallað 

að til þeirra gætu talist munnmök og sú háttsemi að setja fingur inn í leggöng, sbr. Hrd. 1992, 

bls, 956 (143/1992). Þar var ákærði talinn hafa m.a. stungið fingri inn í kynfæri brotaþola er 

var barn og var sú háttsemi talin varða 202. gr. sbr. 200. gr. um barnaníð.  

4.1.1 Setning laga nr. 40/1992 

Skírlífisbrotakafli hegningarlaga nr. 19/1940 og 202. gr. stóð óbreyttur allt frá setningu þeirra 

og fram til ársins 1992. Vaknað hafði mikil umræða um kynferðisbrot á árunum áður og í ljósi 

umræðunnar var ráðist í umbætur á skírlífisbrotakaflanum. Hann var þá endurskírður um 

kynferðisbrot.
35

  

Sú breyting varð að önnur kynferðismök voru nú lögð að jöfnu við samræði. Ákvæði 194. 

gr. varð þá svo:  

 

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

annarra kynferðismaka skal sæta fangelsi ekki skemur en 1 ár og allt að 16 árum. Til 

ofbeldis telst svipting sjálfræðis með innilokun, lyfjum eða öðrum sambærilegum hætti. 

 

Í athugasemdum við frumvarp laganna kom fram að hugtakið önnur kynferðismök bæri að 

skýra þröngt. Það ætti við kynferðislega misnotkun á líkama annarrar manneskju, er kæmi í 

                                                 
35 Ragnheiður Bragadóttir: Kynferðisbrot, bls. 17-18. 
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stað hefðbundins samræðis eða hefði gildi sem slíkt, þ.e. þær athafnir sem veittu eða væru 

almennt til þess fallnar að veita hinum brotlega kynferðislega fullnægingu. Enn fremur var 

tekið fram að hugtakið samræði bæri að skýra á annan veg en tíðkast hefði í réttarframkvæmd. 

Nægilegt væri að getnaðarlimur karlmanns væri kominn inn í fæðingarvef konu að nokkru 

leiti, sáðlát þyrfti ekki að hafa átt sér stað, né þyrfti meyjarhaft að rofna ef því væri að 

skipta.
36

 

Í dómaframkvæmd var hugtakinu beitt í samræmi við þann skilning sem veittur var í 

greinargerð. Sú skilgreining fer einnig saman við þá dóma sem féllu undir lok gildistíma 202. 

gr. sbr. umfjöllun hér að framan.  

Í Hrd. 2003, bls. 379 (360/2002) var ákærða G gefið að sök að hafa þröngvað getnaðarlim 

sínum inn í leggöng brotaþola og ákærða E gefið að sök að hafa þröngvað getnaðarlim sínum 

inn í munn og endaþarm brotaþola. Héraðsdómari vísaði til háttsemi ákærðu og sakfelldi fyrir 

að hafa með þeim verknaðaraðferðum sem lýst er í 194. gr. haft samræði og önnur 

kynferðismök við brotaþola. Hæstiréttur staðfesti dóminnmeð vísan til forsendna. Ekki kemur 

fram í dóminum hvaða háttsemi var virt sem samræði og hvaða háttsemi var virt sem önnur 

kynferðismök. Þó má vera ljóst af skilgreiningu hugtakanna að munnmökin hafi talist önnur 

kynferðismök og miðað við þá skilgreiningu sem gefin var á hugtakinu samræði í 

athugasemdum við frumvarp laga nr. 40/1992 má gagnálykta að skilgreina bæri 

endaþarmsmök sem önnur kynferðismök.  

Í Hrd. 2006, bls. 2378. var talið að S hefði þröngvað fingri sínum inn í leggöng brotaþola 

og var það virt sem önnur kynferðismök í skilningi 1. mgr. 194. gr. og var S því sakfelldur 

fyrir nauðgun.  

Eftir setningu laga nr. 40/1992 stóð kaflinn óbreyttur þar til honum var breytt í núverandi 

mynd með lögum nr. 61/2007. 

4.2 Hugtakið í núverandi mynd 

Kynferðisbrotakafli hegningarlaganna var endurskoðaður aftur árið 2007 og honum breytt 

með lögum nr. 61/2007. Í athugasemdum við frumvarpið er tekið fram að sú gagnrýni hafi 

komið fram gagnvart kynferðisbrotakaflanum að ákvæði hans veittu brotaþolum ekki næga 

vernd auk þess sem nauðgunarhugtak þeirra væri ekki í samræmi við hugmyndir almennings á 

hugtakinu.
37

 Með lögunum átti að hverfa frá fyrri áherslu á verknaðaraðferðir og æeggja 

                                                 
36 Alþt. 1991-2, A-deild, bls. 788.  
37 Alþt. 2006-7, A-deild, bls. 519. 
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megnáherslu á að brotið að með brotunum væru höfð kynmök án samþykkis.
38

 Auk þess var 

miðað við að breyta ákvæðum kynferðisbrotakaflans í samræmi við alþjóðlega þróun.
39

 Nú 

hljómar 1. mgr. 194. gr. hgl. svo: 

 

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

hótunum eða annars konar ólögmætri nauðung gerist sekur um nauðgun og skal sæta 

fangelsi ekki skemur en 1 ár og allt að 16 árum. Til ofbeldis telst svipting sjálfræðis með 

innilokun, lyfjum eða öðrum sambærilegum hætti. 

 

Ekki er um neina efnislega breytingu á orðalaginu að ræða frá fyrra ákvæði. Í 

athugasemdum við frumvarpið er tekið fram að lagt sé til að áfram verði byggt á hugtakinu 

önnur kynferðismök og núgildandi aðgreiningu þess gagnvart samræðishugtaki sömu greinar. 

Hugtakið er síðan skilgreint með vísan til eldri skilgreiningar úr athugasemdum við frumvarp 

laga nr. 40/1992 auk þess sem dæmi er tekið um það að sú háttsemi að stinga fingrum í 

leggöng eða endaþarm teljist önnur kynferðismök, auk fleiri dæma.
40

  

Í dómaframkvæmd hefur framangreindur skilningur á hugtakinu verið ítrekaður. Í Hrd. 

10. júní 2010 (421/2009) var X sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 194. gr. hgl. fyrir þá 

háttsemi að hafa m.a. sett fingur inní leggöng brotaþola. Í Hrd. 16. maí 2012 (572/2011) var Ó 

sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 194. gr. fyrir að hafa sett fingur inn í endaþarm brotaþola 

henni að óvöru og var sú háttsemi virt sem önnur kynferðismök í skilningi 1. mgr. 194. gr. 

hgl.  

Samkvæmt framangreindu var því haldið í viðtekna skilgreiningu á hugtakinu önnur 

kynferðismök og ekki breytt þágildandi skilgreiningu sem fram kom í athugasemdum við 

frumvarp laga nr. 40/1992. 

5 Hrd. 31. janúar 2013 (521/2012) 

Snemma árs 2013 féll dómur í Hæstarétti sem vakti mikla athygli í samfélaginu. Málavextir 

dómsins voru þeir að AK, E og J veittust að A í íbúð hennar og beittu hana umtalsverðu 

ofbeldi. Slegið og sparkað var í höfuð og líkama A, henni skellt í gólfið, hár hennar klippt, 

skorið og rifið upp með rótum, nögl hennar slitin upp og fleira. Meðal þess ofbeldis sem 

framkvæmt var stakk E fingrum upp í endaþarm A og leggöng og klemmdi á milli.  

Fyrir héraðsdómi voru AK, E og J m.a. sakfelld fyrir brot gegn 1. mgr. 194. gr. 

hegningarlaga fyrir þá háttsemi sem að framan greinir með vísan til þess að með þessu væri 

                                                 
38 Alþt. 2006-7, A-deild, bls. 523. 
39 Alþt. 2006-7, A-deild, bla. 517. 
40 Alþt. 2006-7, A-deild, bls. 530.-531. 
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brotið gegn kynfrelsi A. Um heimfærslu til 1. mgr. 194. gr. hgl. sagði Hæstiréttur að fram 

hefði komið að tilgangur árásarinnar hafi verið að meiða brotaþola og því ætti háttsemin ekki 

til samræðis eða annarra kynferðismaka skv. ákvæðinu. Verknaðurinn yrði hinsvegar 

heimfærður undir 2. mgr. 218. gr. laga 19/1940.  

Einn af fimm dómurum málsins fyrir Hæstarétti, Ingibjörg Benediktsdóttir skilaði 

sératkvæði. Þar kvaðst hún sammála meirihluta dómenda um annað en niðurstöðu hans að því 

er varðaði þá háttsemi E að stinga fingrum upp í endaþarm brotaþola og leggöng og klemma 

þar á milli. Taldi dómarinn að ekki skipti máli hvort tilgangur ákærðu hefði verið annar en að 

veita sér kynferðislega fullnægju. Í sératkvæðinu reifaði hún ítarlega sögulega þróun 1. mgr. 

194. gr. hgl. og komst að þeirri niðurstöðu að sú verknaðaraðferð að stinga fingrum upp í 

endaþarm og leggöng teljist „önnur kynferðismök“ skv. ákvæðinu og vísaði þar til fordæma 

réttarins í þremur eldri málum. Einnig tók hún fram að það skipti ekki máli hvort tilgangur 

ákærða hafi verið annar en að veita sér kynferðislega fullnægingu, enda nægir að 

verknaðurinn sé almennt til þess fallinn. Hún taldi síðan að líta bæri á AK og J sem 

hlutdeildarmenn í brotinu. 

5.1 Viðbrögð við dóminum 

Niðurstaða meirihluta um að háttsemi ákærðu teldist ekki varða 1. mgr. 194. gr. hgl. vakti 

hörð viðbrögð í samfélaginu. Í kjölfar dómsins var boðað til mótmæla fyrir utan Hæstarétt. 

Um 40 manns komu saman í þeim tilgangi að mótmæla því sem þeir töldu hættulegt 

fordæmi.
41

 Í leiðara DV var dómurinn einnig fordæmdur.
42

 Auk þess fundaði Allsherjar- og 

menntamálanefnd Alþingis um niðurstöður dómsins. Formaður nefndarinnar, Björgvin G. 

Sigurðsson sagði m.a. að þingmenn þyrftu stundum að gagnrýna niðurstöður Hæstaréttar og 

að Hæstiréttur hefði gert mistök.
43

 

5.2 Ágreiningur meiri og minnihluta 

Hæstiréttur fór ekki mörgum orðum um þá ákvörðun að virða ekki framangreinda háttsemi 

sem samræði eða önnur kynferðismök í skilningi 1. mgr. 194. gr. Því til stuðnings vísar 

Hæstiréttur einungis til atvika málsins og að fram hafi komið að tilgangurinn með háttseminni 

hafi verið að meiða brotaþola. 

Í sératkvæði Ingibjargar Benediktsdóttur er hinsvegar fjallað með ítarlegum hætti hvers 

vegna umrædd háttsemi teldist önnur kynferðismök í skilningi 1. mgr. 194. gr. Því til 

                                                 
41 „Hæstiréttur skrúppaður að utan vegna nýlegs ofbeldisdóms: Mótmæltu með hreinlætisvörum“, bls. 2.  
42 Ingi Freyr Vilhjálmsson: „Fáðu já hjá nauðgaranum“, bls. 14. 
43 „Hæstiréttur gerði mistök“, bls. ? 
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stuðnings vísar dómarinn í áður reifaða Hrd. 10. Júní 2010 (421/2009) og Hrd. 16. Maí 2012 

(572/2011) auk Hrd. 10. júní 2010 (421/2009) þar sem einnig var sakfellt fyrir brot gegn 1. 

mgr. 194. gr. hgl. og meðal háttsemi ákærða var sú að stinga fingri inní leggöng brotaþola. 

Auk þess fjallar sératkvæðið um markmið ákvæða kynferðisbrotakafla hegningarlaga um að 

tryggja friðhelgi, sjálfsákvörðunarrétt, kynfrelsi og athafnafrelsi brotaþola sem fram kemur í 

athugasemdum við frumvarp laga nr. 61/2007. Að lokum vísar hún í athugasemdir við 

frumvarp laga nr. 40/1992 um að sú háttsemi teldist önnur kynferðismök sem almennt væri til 

þess fallin að veita hinum brotlega kynferðislega fullnægingu og í athugasemdir við frumvarp 

laga nr. 61/2007 um þau dæmi að sú hættsemi að setja fingur inní leggöng eða endaþarm 

teldist önnur kynferðismök. 

5.3 Var vikið frá vilja löggjafans? 

Eftir lestur dómsins og með framangreinda umfjöllun í huga er sú spurning nærtæk. Eins og 

áður hefur verið fjallað um þá er saga hugtaksins önnur kynferðismök í hegningarlögum löng 

og á rætur sínar að rekja til setningu laganna árið 1940. Þó má segja með vissu að með vísan 

til athugasemda við frumvarp laga nr. 40/1992 hafi vilji löggjafans staðið til þess að hugtakið 

bæri að skýra þröngt og að það næði aðeins til atvika sem kæmu í stað samræðis og væru 

almennt til þess fallin að veita hinum brotlega kynferðislega fullnægju.  

Framangreind ummæli virðast leggja hlutlægan mælikvarða á þá háttsemi sem teljist 

önnur kynferðismök. Því bæri að skilja hugtakið sem svo að ekki skipti máli hvort hinn 

brotlegi fengi kynferðislega fullnægju heldur hvort háttsemin væri almennt til þess fallin að 

veita hinum brotlega kynferðislega fullnægju.  

Nokkur dæmi eru síðan veitt um hvað gæti fallið innan þess mælikvarða í athugasemdum 

við frumvarp er varð að lögum nr. 61/2007 og er þar m.a. talið að háttsemin að setja fingur inn 

í leggöng eða endaþarm falli þar undir. Ljóst er að þau dæmi falla að háttsemi ákærðu í 

málinu en háttsemi ákærðu gengur þó lengra. 

Ekki kemur skýrt fram hvort Hæstiréttur hafi metið háttsemi málsins eftir þeim 

mælikvarða sem fram kemur í athugasemdum við frumvarp laga nr. 40/1992 en orðalag 

meirihluta gefur til kynna að horft hafi verið til þess hvort ákærði E hafi haft kynferðislega 

ánægju að markmiði þegar brot var framið fremur en að það hafi verið metið eftir þeim 

hlutlæga mælikvarða. 

5.4 Var tilefni til að víkja frá vilja löggjafans? 

Þar sem svo virðist sem meirihluti Hæstaréttar hafi vikið frá vilja löggjafans er vert að athuga 

hvort önnur atvik hafi gefið tilefni til slíks. Þá kemur til skoðunar hvort vilji löggjafans hafi 
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fjallað um það tilvik sem vafi lék á um, hvort lagaákvæðið væri afdráttarlaust um þá merkingu 

sem leggja bæri í það eða hvort tilvist meginreglna styddi það að litið yrði framhjá skýrum 

löggjafarvilja, sbr. umfjöllun í köflum 2 og 3. 

5.4.1 Var vilji löggjafans skýr um þann vafa sem var uppi? 

Í athugasemdum við frumvarp laga nr. 40/1992 var að finna skilgreiningu á því hugtaki sem 

ákærðu var gefið að sök. Þar að auki var það hugtak frekar skilgreint í lögum nr. 61/2007. 

Vilji löggjafans er því skýr um það að við túlkun hugtaksins beri að beita áðurnefndum 

hlutlæga mælikvarða og athugasemdir við seinna frumvarp skýrar um það að háttsemi ákærðu 

falli undir hugtakið og gangi í raun lengra. 

5.4.2. Var texti ákvæðisins skýr um hvort álitaefnið félli utan hans? 

Svo kann að vera að meirihluti Hæstaréttar hafi litið svo á að texti ákvæðis 1. mgr. 194. gr. 

hgl. væri skýr og ekki léki vafi á því að háttsemi ákærðu félli utan þess. Sú skýring virðist við 

fyrstu sýn ekki fara saman við dómaframkvæmd Hæstaréttar þegar kemur að skýringu og 

beitingu á 1. mgr.194. gr. þar sem ítrekað hefur verið talið að sú háttsemi sem var viðhöfð af 

ákærðu teldist falla undir ákvæðið, sbr. umfjöllun í köflum.  

Hinsvegar hefur í þeim tilfellum sem áður höfðu komist til kasta dómstóla aldrei leikið 

vafi á því hvort ákærðu hafi framkvæmt verknað af kynhvöt, sbr. m.a. Hrd. 16. maí 2012 

(572/2011) þar sem upplýst var að háttsemi Ó hefði tengst kynferðislegum órum hans. Texti 

ákvæðisins tekur ekki afstöðu til þess hvort meta beri hugtakið önnur kynferðismök almennt 

eða í hverju tilviki fyrir sig. Í ljósi forsendna Hæstaréttar um að ákærðu hafi einungis haft 

þann tilgang að meiða brotaþola virðist sem svo að Hæstiréttur hafi túlkað texta ákvæðisins 

svo að til þess að háttsemi gæti talist önnur kynferðismök þyrftu ákærðu að hafa framið 

háttsemi með kynferðislega fullnægingu að markmiði.  

Ragnheiður Bragadóttir hefur bent á að hvatir skipti almennt ekki máli við refsinæmi 

verknaðar, það skipti því ekki máli hvort brot sé framið af kynferðishvöt eða einhverri annarri 

hvöt.
44

 Jónatan Þórmundsson segir að hvatir hafi að jafnaði einungis áhrif við ákvörðun 

refsingar en geti þó í undantekningartilvikum verið grundvöllur refsiákvörðunar.
45

 Samkvæmt 

framangreindum fræðiskrifum bæri því almennt að hafna þeim skýringarkost að hvatir skiptu 

máli um hvort háttsemi teljist refsiverð nema í undantekningartilvikum. Þó má vera að 

Hæstiréttur hafi talið að skv. orðalagi ákvæðisins fæli það í sér undantekningu frá þeirri reglu 

                                                 
44 Ragnheiður Bragadóttir: „Hvað er nauðgun“, bls. 13. 
45 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 42. 
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að hvatir skiptu almennt ekki máli og að skilyrði væri fyrir beitingu ákvæðis 1. mgr. 194. gr 

væri kynferðislegir hvatar skilyrði. Álit meirihluta tekur þó ekki afstöðu til þess.  

5.4.3 Studdi tilvist meginreglna að litið yrði hjá lögskýringargögnum? 

Eins og fjallað er um í kafla 3 hér að framan gilda sérsjónarmið um lögskýringar á sviði 

refsiréttar. Tilvist meginreglu 69. gr. stj.skr. um lögbundnar refsiheimildir og meginreglu um 

skýrleika refsiheimilda hníga almennt gegn því að refsiákvæði séu skýrð sakborningi í óhag. 

Þessar meginreglur eiga þó ekki beinlínis við þar sem 1. mgr. 194. gr. hgl. uppfyllir almenn 

og hlutlæg skýrleikaskilyrði og er lögfest. Hinsvegar bendir lögskýringarsjónarmiðið In dubio 

mitius til þess að þegar uppi sé vafi um hvort beita skuli ákvæði skuli velja þann skýringarkost 

sem er ákærða í hag. Því færi það í samræmi við það sjónarmið að ef vafi hefði verið uppi um 

túlkun 1. mgr. 194. gr. þá hefði átt að skýra þann vafa ákærðu í hag.  

Það er þó athyglisvert að Hæstiréttur sakfellir þó fyrir brot gegn 2. mgr. 218. gr. hgl. sem 

hefur jafn háan refsiramma og 1. mgr. 194. gr., 16 ár. 2. mgr. 218. gr. hefur þó enga 

lágmarksrefsingu ólíkt 194. gr. Þó myndi brot gegn 1. mgr. 194. gr. ekki tæma sök gagnvart 2. 

mgr. 218. gr. heldur yrði um brotasamsteypu að ræða, sbr. dóm Héraðsdóms í málinu, og því 

er sýknun af 1. mgr. 194. gr. engu að síður ákærðu í hag. 

Hér kann svo að vera að vafi hafi lútið að því hvort háttsemi ákærðu væri almennt til þess 

fallin að veita kynferðislega fullnægingu. Orðalag Hæstaréttar virðist þó benda til þess að 

hafnað hafi verið að beita þeim mælikvarða. Því má svo vera að vafi hafi leikið um hvort 

leggja ætti þann mælikvarða til grundvallar eða hvort orðalag greinarinnar hafi þótt benda til 

að beita ætti henni aðeins ef brot hefði verið framið í þeim tilgangi að fá kynferðislega 

fullnægju. Þá færi það í samræmi við lögskýringarsjónarmiðið In dubio mitius að velja seinni 

mælikvarðann þar sem hann væri ákærðu í hag.  

5.5 Felur hugtakið önnur kynferðismök í sér að hvatir þurfi að vera til staðar? 

Eins og áður segir er það almennt ekki refsiskilyrði að hvatir séu til staðar. Það getur þó verið 

grundvöllur refsiábyrgðar í undanteningartilvikum.
46

 Ekki er þess getið í hegningarlögum eða 

athugasemdum við ákvæði kynferðisbrotakafla þeirra að einhverskonar ásetningur til 

kynferðislegrar fullnægju þurfi að vera til staðar. Þetta er þó lang oftast óumdeilanlega fyrir 

hendi þegar sakfellt er fyrir brot gegn ákvæðum hans. Ef brotamaður hefur samræði við 

brotaþola með þeim verknaðaraðferðum sem 1. mgr. 194. gr. hgl. tilgreinir leikur varla vafi á 

því að það hafi verið gert í kynferðislegum tilgangi.  

                                                 
46 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 42.  
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Neðri mörk annara kynferðismaka geta þó vakið upp álitaefni af þessu tagi eins og sést í 

Hrd. 31. janúar 2013 (521/2012). Sannað þótti að háttsemi ákærðu stóð til þess að meiða 

brotaþola en ekki að hún hafi verið gerð til kynferðislegrar fullnægju. Álitamál um slíkt hafa 

sjaldan komist til kasta dómstóla.  

Þó ber að nefna Hrd. 1962, bls. 740 (113/1962) þar sem Á var ákærður fyrir þann verknað 

að hafa nuddað kynfærum sínum upp að brotaþola sem var á barnsaldri. Á játaði þá háttsemi 

sem honum var gefið að sök en bar fyrir sig að verknaðurinn hefði ekki verið framinn af 

kynhvöt. Engu að síður var Á sakfelldur fyrir brot gegn 202. gr. sbr. 200 gr. hegningarlaga og 

fyrir Hæstarétti einnig gegn 191. gr. hegningarlaga. Dómurinn ber með sér þá afstöðu að þrátt 

fyrir að ákærði hafi borið fyrir sig að hafa ekki stjórnast af kynhvöt hafi hann verið sakfelldur 

fyrir háttsemi sína sem var á þessum tíma talin varða önnur kynferðismök í skilningi 202. gr. 

hegningarlaga. Hinsvegar kemur ekki fram hvort dómurinn hafni eða fallist á skýringar hans. 

Vel kann þó að vera að um hafi verið að ræða fyrirslátt af hálfu ákærða. Það eitt og sér að ekki 

er tekið afstöðu til þessa ber með sér að jafnvel þó fallist hefði verið á skýringar hans hefði 

engu að síður mátt refsa fyrir háttsemi Á þar sem hún félli að verknaðarlýsingu 202. gr.  

Í áður reifuðum Hrd. 1953, bls. 511 (111/1952) vísaði minnihluti Hæstaréttar þó til 

kynhvatar ákærða sem sönnun um að háttsemi hans varðaði tilraun til brots gegn 202. gr. 

hegningarlaga. Háttsemi ákærða í þeim dómi náði þó aðeins til þess að káfa á brotaþola og var 

ekki komin lengra og því var uppi vafi hvort aðeins væri um að ræða líkamsárás eða tilraun til 

annarra kynferðismaka þar sem háttsemi ákærða hefði aldrei geta tekið til 202. gr. en huglæg 

afstaða hans gaf til kynna ásetning til frekara brots og því taldi minnihluti að um tilraun til 

brots á 202. gr. hgl. væri um að ræða.  

Samkvæmt framangreindum dómum má draga þá ályktun að þrátt fyrir að tilgangur 

ákærða standi ekki til kynferðislegrar fullnægju sé engu að síður hægt að refsa fyrir háttsemi 

hans ef hún fellur að verknaðarlýsingu ákvæða kynferðisbrotakafla hgl. Þá komi kynhvöt 

einkum til skoðunar ef brot gegn kynfrelsi hefur ekki verið framkvæmt en vafi leiki á hvort 

ásetningur standi til þess. Þó skal varast að lesa um of fordæmisgildi framangreindra dóma 

sökum aldurs þeirra og þeirri staðreynd að umfjöllunin í seinni dómnum kom frá minnihluta 

Hæstaréttar, en meirihluti taldi háttsemi ákærða ekki tilraun til brots gegn 202. gr. heldur 

blygðunarsemisbrot skv. 209. gr. hgl.  

Í XXVI. kafla hgl. um auðgunarbrot er í 243. gr. sérstaklega tekið fram að brot gegn 

kaflanum séu aðeins refsiverð hafi þau verið framin í auðgunarskyni. Að því virtu má álykta 

að hafi tilgangurinn með XXII. kafla um kynferðisbrot eða einstakra ákvæða hans verið að 
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aðeins skyldi refsa fyrir þau brot sem framin væru í kynferðislegum tilgangi hefði þurft að 

taka það fram bersýnilega í lögunum þar sem það fæli í sér frávik frá hefðbundnum ásetningi. 

Þvert á móti er tekið fram í athugasemdum við frumvarp laga nr. 61/2007 að tilgangur 

kaflans sé að vernda kynfrelsið, sjálsákvörðunarrétt, frelsi og friðhelgi einstaklingsins á sviði 

kynlífsins.
47

 

Framangreind sjónarmið benda til þess að þrátt fyrir að tilgangur verknaðar sem talinn er 

önnur kynferðismök í skilningi 1. mgr. 194. gr. hgl þurfi ekki að vera kynferðisleg fullnægja, 

heldur nægi að brotið sé gegn kynfrelsi brotaþola. 

5.6 Er um að ræða mistök af hálfu meirihluta Hæstaréttar? 

Í ljósi framangreindra raka vaknar eðlilega sú spurning hvort Hæstiréttur hafi gert mistök með 

því að komast að þeirri niðurstöðu að háttsemi ákærðu félli ekki undir önnur kynferðismök í 

skilningi 1 . mgr. 194. gr. hgl. Um álitaefnið voru bæði til staðar ítrekuð fordæmi og 

athugasemdir við frumvörp laga nr. 40/1992 og laga nr. 61/2007 sem studdu niðurstöðu 

minnihluta en meirihluti vísar ekki til neins annars en að tilgangur árásarinnar hafi verið að 

meiða brotaþola og svo til atvika málsins.  

Ragnheiður Bragadóttir, höfundur frumvarps laga nr. 61/2007, telur að virtum rökum 

minnihluta Hæstaréttar sem og athugasemdum við greinargerð laga nr. 61/2007 og laga nr. 

40/1992 að dómurinn sé dæmi um alvarleg mistök Hæstaréttar.
48

 Ávallt verður þó að fara 

varlega í mat á því hvort dómar hæstaréttar séu rangir í ljósi þeirra sjónarmiða að í honum sitji 

löglærðir menn sem uppfylli ítarleg skilyrði 1.-8. tl. 2. mgr. 4. gr. laga um dómstóla nr. 

15/1998.  

Þegar mál fyrir Hæstarétti er dómtekið ræða dómarar sín á milli forsendur mögulegrar 

niðurstöðu. Meirihluti hefur því vitað af rökum minnihuta fyrir niðurstöðu sinni en hafnað að 

þau rök ættu að leiða til sakfellingar ákærðu á grundvelli 1. mgr. 194. gr. Því benda rök til 

þess að meirihluti Hæstaréttar hafi talið að ástæður væru fyrir því að hafna skýringarkosti 

minnihluta. Erfitt er að sjálfsögðu að geta sér til um hverjar þær kunna að hafa verið. Þó hafa 

hér að framan verið nefndar nokkrar mögulegar ástæður.  

Þar ber helst að nefna það sjónarmið að skýra skuli vafa um hvort háttsemi þess ákærða 

falli undir viðeigandi ákvæði honum í hag. Einnig má vera að Hæstiréttur hafi talið orðalag 1. 

mgr. 194. gr. hgl. skýrt um að til þess að háttsemi teljist önnur kynferðismök verði tilgangur 

brotamanns að vera af kynferðislegum toga. Meirihluti kann einnig að hafa metið háttsemi 

                                                 
47 Alþt. 2006-7, A-deild, bls. 519. 
48 Ragnheiður Bragadóttir: „Hvað er nauðgun“, bls. 13. 
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ákærðu eftir þeim mælikvarða sem lagt er til að notaður sé um hugtakið í athugasemdum við 

frumvarp laga nr. 40/1992 og talið að sú háttsemi sem sönnuð var væri ekki almennt til þess 

fallin að veita hinum brotlega kynferðislega ánægju. Þrátt fyrir að fara gegn fyrri fordæmum 

réttarins er háttsemin sem viðhöfð var öðruvísi í því skyni að klemmt var á milli legganga og 

endaþarms í þeim tilgangi að brotaþoli myndi upplifa sársauka. Vera má að meirihluti hafi 

metið það svo að slík háttsemi væri almennt ekki fallin til þess að veita kynferðislega ánægju. 

Skuli Magnússon telur að ef dómari hefur tekið afstöðu til álitaefna með umdeilanlegum 

hætti sé ekki hægt að hafna fordæmisgildi dómsins sökum þess að dómur sé rangur.
49

 Auk 

þess felist í bindandi áhrifum fordæma að rangir dómar hafi fordæmisgildi.
50

  

Ekki verður því lagt til grundvallar að álit meirihluta feli í sér mistök þar sem gild 

sjónarmið geta legið niðurstöðu meirihlutans að baki. Þó er það aðfinnsluvert að niðurstaðan 

sé ekki betur rökstudd og sérstaklega í ljósi þess að rétturinn klofnar í afstöðu sinni.  

5.7 Hvert er fordæmisgildi dómsins? 

Í ljósi þess að meirihluti lítur til tilgangs ákærðu og til þess að hann stóð til þess að meiða en 

ekki að fá kynferðislega fullnægju má fullyrða að dómurinn sé ekki fordæmisgildi í þeim 

málum þar sem brot eru framin í kynferðislegum tilgangi. Þau brot sem ekki eru almennt til 

þess fallin að veita kynferðislega fullnægju falla utan þeirrar skilgreiningu sem minnihluti 

styðst við á ákvæðinu og fram kemur í athugasemdum við frumvar laga nr. 40/1992.  

Þá standa eftir þau brot sem ekki eru framin í kynferðislegum tilgangi en eru almennt til 

þess fallin að veita kynferðislega fullnægju. Í fyrstu mætti halda að álit meirihluta væri 

fordæmi fyrir því að slík brot ættu ekki að teljast önnur kynferðismök í skilningi 1. mgr. 194. 

gr. hgl. en þegar horft er til þess að forsendur réttarins eru ekki skýrar hvað þetta varðar 

verður að hafna svo rúmu fordæmisgildi. Vera má að Hæstiréttur hafi metið að háttsemi 

ákærðu væri ekki almennt fallin til þess að veita kynferðislega ánægju. Ef svo hefði komið 

fram í áliti meirihluta yrði fordæmisgildi dómsins bundið við þau tilvik þar sem fingur eru 

settir inn um leggöng og endaþarmsop og klemmt á milli. Þar sem vafi er til staðar af hverju 

meirihluti komst að sinni niðurstöðu verður að telja að dómurinn geti ekki haft ríkt 

fordæmisgildi.  

  

                                                 
49 Skúli Magnússon: Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar, bls. 143. 
50 Skúli Magnússon; Hin lagalega aðferð og réttarheimilrnar, bls. 148. 
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6 Niðurstöður 

Hugtakið önnur kynferðismök í skilningi 1. mgr. 194. gr. hgl. á sér langa sögu að baki. Vilji 

löggjafans við setningu laga nr. 40/1992 stóð til þess að skýra bæri ákvæðið þröngt og meta 

þá hvort háttsemi teljist almennt til þess fallin að veita geranda kynferðislega ánægju. Í kjölfar 

setningu þeirra laga var í dómum Hæstaréttar talið að sú háttsemi að setja fingur inní leggöng 

brotaþola teldist önnur kynferðismök.  

Með lögum nr. 61/2007 var ákvæði 1. mgr. 194. gr. hegningarlaga breytt en þó var ekki 

um efnisbreytingu að ræða hvað varðaði hugtakið önnur kynferðismök. Í dómaframkvæmd 

voru ítrekað fyrri fordæmi um að sú háttsemi að setja fingur í leggöng teldist önnur 

kynferðismök auk þess sem talið var að sú háttsemi að setja fingur í endaþarm teldist einnig 

önnur kynferðismök í Hrd. 16. Maí 2012 (572/2011). Í dómi Hæstaréttar 31. janúar 2013 

(521/2012) taldi meirihluti að sú háttsemi að setja fingur inn í endaþarm og leggöng og 

klemma þar á milli með þann tilgang að meiða brotaþola teldist ekki önnur kynferðismök skv. 

1. mgr. 194. gr. hgl. Rétturinn klofnaði í afstöðu sinni og minnihluti taldi með vísan til 

athugasemda við frumvörp laga nr. 61/2007 og nr. 40/1992 sem og fyrri fordæma að háttsemi 

ákærðu varðaði við 1. mgr. 194. gr. hgl..  

Því hefur verið haldið fram að álit meirihluta Hæstaréttar feli í sér villu. Í ljósi þess að álit 

meirihluta fjallar lítið um forsendur niðurstöðu sinnar og í ljósi þess að ekki er ljóst 

nákvæmlega hvaða ástæður lágu að baki niðurstöðu hans er ekki hægt að segja að um villu sé 

að ræða í niðurstöðu meirihluta. Hinsvegar er fordæmisgildi dómsins takmarkað þar sem ekki 

eru gefnar nægilegar forsendur fyrir niðurstöðu meirihluta. Almennt má þó líta á það svo að 

hugtakið önnur kynferðismök beri að skýra í samræmi við fyrri dómaframkvæmd hæstaréttar 

og þann hlutlæga mælikvarða sem fram kemur í athugasemdum við frumvarp laga nr. 

40/1992. 
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