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1 Inngangur 

Upplýsinga- og fjarskiptatækni hafa tekið gríðarlegum framförum síðastliðin ár og er enginn 

vafi á að notkun á tækjum sem styðjast við slíka tækni, svo sem tölvum, spjaldtölvum og 

farsímum, er orðin mjög algeng. Slík tæki eru orðin stór þáttur í daglegu lífi flestra, ekki 

aðeins fullorðinna heldur einnig í mörgum tilvikum barna. Tæknin hefur óneitanlega marga 

kosti í för með sér en jafnframt á hún sér dökka hlið. Með aukinni tækniþróun hefur opnast 

greið leið fyrir barnaníðinga til þess að finna fórnarlömb og nálgast þau á auðveldari hátt en 

áður. Hefur kynferðisbrotum gegn börnum fjölgað samhliða aukinni notkun á upplýsinga- og 

fjarskiptatækni.
1
 Í þeim tilgangi að reyna að auka réttarvernd barna gegn barnaníðingum var 

árið 2012 lögfest nýtt ákvæði í almennum hegningarlögum nr. 19/1940.
2
 Ákvæðið er að finna 

í 4. mgr. 202. gr. hgl. og hljóðar svo:  

Hver sem með samskiptum á netinu, annarri upplýsinga- eða fjarskiptatækni eða með 

öðrum hætti mælir sér mót við barn yngra en 15 ára í því skyni að hafa við barnið 

samræði eða önnur kynferðismök eða til að áreita það kynferðislega á annan hátt skal 

sæta fangelsi allt að 2 árum. 

Mun þetta ákvæði verða umfjöllunarefni þessarar ritgerðar. Fjallað verður um aðferðir 

barnaníðinga við að tæla börn og tildrög þess að ákvæðið var fest í lög og verður leitast við 

að kanna hvert inntak þess er. Skoðuð verða hlutlæg og huglæg refsiskilyrði ákvæðisins. 

Sérstök áhersla verður lögð á að kanna hvenær einstaklingur telst hafa mælt sér mót við barn í 

skilningi þess. Í því samhengi verður meðal annars horft til þess hverjir geta talist gerendur 

og þolendur í skilningi ákvæðisins, hver eigi frumkvæðið að fundinum eða kynferðislegum 

athöfnum og hversu nákvæm staðsetning og tímasetning þurfi að vera. Að lokum verður 

sjónum beint að því við hvaða tímamark í atburðarásinni beri að miða svo brot gegn 

ákvæðinu teljist fullframið. 

Ákvæðið er nýlegt í íslenskum rétti og því lítil reynsla komin á það. Verður því litið til 

norsks réttar og hliðstætt ákvæði í norskum hegningarlögum skoðað og borið saman við það 

íslenska, ásamt því að litið verður til norskrar dómaframkvæmdar.  

2 Að falast eftir barni í kynferðislegum tilgangi 

Sú háttsemi að tæla barn og undirbúa það og aðrar aðstæður í því skyni að brjóta á því 

kynferðislega nefnist á ensku „grooming“ eða „sexual grooming“. Markmið einstaklings með 

slíkum undirbúningi eru m.a. að ná til barnsins, að fá barnið til þess að vera undirgefið og 

                                                           
1
 Þskj. 420, 140. lögþ. 2011-12, bls. 3. 

2
 Hér á eftir verða almenn hegningarlög nr. 19/1940 með síðari breytingum skammstöfuð hgl.   
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halda samskiptum við það leyndum og að forðast að upp um gerandann komist.
3
 Rannsóknir 

hafa sýnt að tækifæri til þess að misnota barn kynferðislega er líklegra til þess að gefast sé 

slíkur undirbúningur viðhafður.
4
 Tælingin getur átt sér stað með margskonar mismunandi 

aðferðum. Hafa ber í huga að hún getur átt sér stað innan fjölskyldubanda, innan stofnana, í 

gegnum tölvur og farsíma og á ýmsum öðrum stöðum og með ýmiss konar hætti.
5
  

Ákvæði 4. mgr. 202. gr. hgl. gerir þann verknað að falast eftir barni í kynferðislegum 

tilgangi refsiverðan.
6
 Ákvæðið er ekki einvörðungu bundið við þá aðferð að nota netið eða 

aðra upplýsinga- og fjarskiptatækni við slíka tælingu. Með því að orða ákvæðið á þessa leið: 

"Hver sem með samskiptum á netinu, annarri upplýsinga- eða fjarskiptatækni eða með öðrum 

hætti ...“ er löggjafinn að orða þau tilvik sem oftast reynir á, en lætur hjá líða að orða þau 

tilvik sem óraunhæfari eru.
7
 Þar sem ákvæðið leggur megináherslu á þessa verknaðaraðferð 

er rétt að gera grein fyrir henni í stuttu máli.  

Á íslensku mætti kalla þennan verknað „nettælingu“. Með nettælingu setur gerandi sig 

í samband við barn í gegnum netið og reynir að öðlast vináttu þess, trúnað og traust. Er það 

gert til dæmis með því að hrósa því og sýna því umhyggju. Stundum segist gerandinn vera 

einhver annar en hann er raunverulega, oft barn eða unglingur.
8
 Algeng aðferð er að nota í 

upphafi opnar spjallrásir eða leikjasíður til þess að komast í samband við barn. Þegar áhugi 

hefur verið vakinn hjá barni er spjallið oft fært yfir á lokaðan stað þar sem aðeins gerandinn 

og barnið hafa aðgang. Spjallið byrjar yfirleitt sakleysislega, en þegar gerandinn hefur áunnið 

sér traust barnsins þróast það í átt að kynferðislegum toga. Þegar hér er komið sögu er algengt 

að gerandinn reyni að telja barninu trú um að slík hegðun sé bæði eðlileg og algeng. Smám 

saman kynnir hann þannig kynferðislegar athafnir fyrir barninu og gerir það þýðara fyrir 

þeim. Að lokum stingur hann upp á að barnið hitti sig en þar með kemst hann í stöðu til þess 

að misnota barnið.
9
 Hér er á ferð öflugt „verkfæri“ fyrir barnaníðinga í brotum sínum en þessi 

leið gerir þeim kleift að halda nafnleynd.
10

 Í eftirfarandi dómi má finna góða lýsingu á 

aðferðum manns við að tæla til sín ungar stúlkur, með aðstoð netsins, til þess að brjóta á þeim 

kynferðislega.  

                                                           
3
 Suzanne Ost: Child Pornography and Sexual Grooming, bls. 37. 

4
 Suzanne Ost: Child Pornography and Sexual Grooming, bls. 32. 

5
 Suzanne Ost: Child Pornography and Sexual Grooming, bls. 32-39.  

6
 Þskj. 420, 140. lögþ. 2011-12, bls. 7. 

7
 Sjá umfjöllun um regluna um auðkennatalningu: Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 302-303. 

8
 Margrét Júlía Rafnsdóttir og Petrína Ásgeirsdóttir: „Það er eins og þeir séu í herberginu og hvetji til ofbeldisins 

gegn mér“, bls. 460.  
9
 Suzanne Ost: Child Pornography and Sexual Grooming, bls.32-39.  

10
 Suzanne Ost: Child Pornography and Sexual Grooming, bls. 38. 
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Hrd. 29. maí 2008 (173/2008). Í málinu var karlmaður sakfelldur fyrir brot gegn 3. mgr. 202. 

gr. hgl. fyrir að hafa tælt barn yngra en 18 ára til samræðis eða annarra kynferðismaka. 

Maðurinn komst í kynni við stúlkuna A sem þá var 14 ára á opinni spjallrás. Í kjölfarið áttu 

þau svo í samskiptum í gegnum MSN, með sms skilaboðum og með símtölum. Hafði stúlkan 

sagt ákærða frá aldri sínum, en á móti hafði ákærði sagst vera 18 ára, ákærði var í raun 39 ára. 

Ákærði sagðist jafnframt heita Magnús sem var ekki hans rétta nafn. Bað ákærði stúlkuna í 

framhaldi að hitta sig á heimili sínu sem hún gerði. Þegar stúlkan mætti til hans beið hann 

hennar í myrku herbergi, en þar braut hann gegn henni með því að hafa við hana samfarir. 

Ákærði var einnig talinn sekur um brot gegn 209. gr. hgl. gegn 12 ára gamalli stúlku B 

með því að sýna henni lostugt og ósiðlegt athæfi, með klúrum og klámfengum skrifum og tali. 

Notaði ákærði þar líka netið til þess að ná til stúlkunnar. Höfðu samskiptin byrjað á netinu og 

hafði hún sagt ákærða frá aldri sínum, en ákærði hefði sagst heita Maggi og vera 18 eða 19 

ára. Sendi hann henni jafnframt mynd af dökkhærðum strák sem hann sagði vera af sjálfum 

sér. Lýsti stúlkan því að samskiptin hefðu byrjað sakleysislega á MSN en svo smám saman 

þróast út í að verða mjög kynferðisleg af hálfu ákærða þar sem hann hefði m.a. beðið hana um 

að bera sig fyrir framan vefmyndavél, senda sér myndir af kynfærum sínum og fleira. 

Jafnframt hefði ákærði beðið hana um að hitta sig, en hún neitaði því.  

Ákærði var einnig sakfelldur fyrir nauðgun sbr. 194. gr. hgl. fyrir að hafa nauðgað C 16 

ára stúlku á heimili sínu. Hafði hann komist í samband við hana á opinni spjallrás og átt svo í 

kjölfarið samskipti við hana á MSN og í gegnum sms skilaboð og síma. Sagðist ákærði heita 

Gunni og vera 19 ára. Bauð hann C sem var utan af landi að koma til Reykjavíkur og gista hjá 

sér, en C taldi þau vera vini og þáði hún gistinguna. Þegar hún kom var dimmt í herberginu 

svo hún sá ákærða illa. Þau spjölluðu saman og síðar fór hún að sofa. Um nóttina vaknaði hún 

svo við það að ákærði lá nakinn ofan á henni, en hann þröngvaði henni svo til samræðis gegn 

vilja hennar. 

Af ofangreindu er ljóst að mikilvægt er að hægt sé með lögum að grípa inn í og refsa fyrir 

samskipti af þessum toga áður en brotið er gegn barni með alvarlegum afleiðingum. Börn eru 

oft berskjölduð og saklaus í eðli sínu og í mörgum tilfellum átta þau sig ekki á þeirri hættu 

sem fylgt getur því að taka þátt í því sem fyrst virðist vera saklaust spjall við ókunnuga á 

netinu.  

3 Tildrög lagasetningarinnar 

Tildrög þess að ákvæði 4. mgr. 202. gr. hgl. var sett má rekja til þess að Ísland skrifaði undir 

samning Evrópuráðsins um vernd barna gegn kynferðislegri misneytingu og 

kynferðisofbeldi.
11

 Sem liður í fullgildingu hans var lagt fram frumvarp til laga nr. 58/2012 

um breytingu á almennum hegningarlögum svo íslensk lög samræmdust kröfum samningsins.  

3.1 Samningur Evrópuráðs um vernd barna gegn kynferðislegri misneytingu og 

kynferðisofbeldi 

Samningurinn var samþykktur af ráðherranefnd Evrópuráðsins á Lanzarote 25. október árið 

2007.  Þann 4. febrúar 2008 undirritaði Ísland samninginn
12

 og þann 20. september 2012 var 

                                                           
11

 Samningurinn nefnist á ensku: Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual 

Exploitation and Sexual Abuse. Hér eftir kallaður Samningur Evrópuráðs eða Evrópuráðssamningur. 
12

 Þskj. 420, 140. lögþ. 2011-12, bls. 3. 

https://www.fj.is/?sida=heimild&teg=hrd&nr=hrd.18699&qid=fc3239fe61f09c294e87ea99b669a0f8
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hann fullgiltur hér á landi. Samningurinn er liður í alþjóðlegri baráttu gegn kynferðisofbeldi 

gegn börnum og tilgangur hans er meðal annars að samræma refsiákvæði á því sviði milli 

landa. Samræmingu af þessu tagi er ætlað að auka réttarvernd barna, en með henni er hægt að 

koma í veg fyrir að þeir sem ætli sér að brjóta gegn börnum velji sér ákveðin lönd fremur en 

önnur þar sem háttsemin telst ekki refsiverð.
13

   

Meginmarkmið samningsins eru í fyrsta lagi að vinna að forvörnum og baráttu gegn 

kynferðislegri misneytingu og kynferðislegri misnotkun á börnum, í öðru lagi að vernda 

réttindi barna sem verða fyrir slíkum brotum og í þriðja lagi að efla alþjóðlegt samstarf í 

þessum málum sem og samstarf innan hverrar þjóðar.
14

  

Í 23. gr samningsins er fjallað um þá háttsemi að falast eftir börnum í kynferðislegum 

tilgangi (e. grooming) með tilstyrk upplýsinga- og fjarskiptatækni. Samkvæmt 23. gr. skulu 

samningsríki gera þá háttsemi refsiverða sem felst í því að nota slíka tækni til þess að mæla 

sér mót við barn, sem ekki hefur náð kynferðislegum lágmarksaldri, í þeim tilgangi að það 

taki þátt í einhvers konar kynlífsathöfnum eða til þess að framleiða barnaklám. Tilboðinu þarf 

að vera fylgt eftir með eiginlegum athöfnum sem leiða til fundar hins fullorðna og barnsins. 

 Telja verður að sú háttsemi sem kveðið er á um í 23. gr. samningsins hafi þegar getað 

talist refsiverð hér á landi þegar Ísland skrifaði undir samninginn. Refsa hefði mátt fyrir 

tilraun til þess að fremja kynferðisbrot gegn barni samkvæmt tilraunarákvæði 20. gr. hgl.
15

 

Þrátt fyrir þetta taldi löggjafinn öruggara að lögfesta sérstakt refsiákvæði sem tæki til þessarar 

háttsemi og lýsa henni þar með sem sjálfstæðu broti. Af þessum sökum kom 4. mgr. 202. gr. 

ný inn í almenn hegningarlög 25. júní 2012.
16

 Í frumvarpi til laga nr. 58/2012 kemur fram að 

4. mgr. 202. gr. sæki fyrirmynd sína meðal annars til 23. gr. Evrópuráðssamningsins.
17

  

3.2 Ákvæði 201. gr. a norsku hegningarlaganna 

Í apríl á sama ári og samningur Evrópuráðs var samþykktur settu Norðmenn í lög hjá sér 

sambærilegt ákvæði og 4. mgr. 202. gr. hgl. Ákvæðið má finna í 201. gr. a norsku 

hegningarlaganna.
18

 Ákvæðið hljóðar svo í íslenskri þýðingu:
19

 

                                                           
13

 Þskj. 420, 140. lögþ. 2011-12, bls. 4.  
14

 „Evrópuráðssamningur um vernd barna gegn kynferðislegri misneytingu og kynferðislegri misnotkun“, bls. 

119. 
15

 Til nánari umfjöllunar um þá framkvæmd vísast í kafla 3.2. 
16

 Þskj. 420, 140. lögþ. 2011-12, bls. 7-8.  
17

 Þskj. 420, 140. lögþ. 2011-12, bls. 13. 
18

 Norsku hegningarlögin nefnast Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 nr. 10 (með síðari 

breytingum). Hér eftir nefnt norsku hgl. Verður jafnframt vísað í 201. gr. a norsku hgl. sem „norska ákvæðið“.   
19

 Þýðing höfundar. 
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Með sektum eða fangelsi allt að 1 ári skal refsa þeim sem mælt hefur sér mót við barn yngra 

en 16 ára í þeim tilgangi að fremja verknað sem lýst er í 195. gr., 196. gr. eða 2. mgr. 200. 

gr.
20

 og hefur mætt á fundarstaðinn eða á stað þar sem fylgjast má með fundarstaðnum. 

Villa um aldur útilokar ekki refsinæmi verknaðarins nema gáleysi sé ekki um að kenna. 

Refsingu má fella niður ef þeir sem mælt hafa sér mót eru á svipuðum aldri og 

þroskastigi. 

Ákvæði 4. mgr. 202. gr. hgl. sækir fyrirmynd sína jafnframt til þessa ákvæðis
21

 og er því 

gagnlegt að hafa það til hliðsjónar þegar inntak 4. mgr. 202. gr. hgl. er skoðað.  

3.3 Framkvæmd á Íslandi fyrir setningu ákvæðisins 

Samkvæmt 20. gr. hgl. er hægt að refsa fyrir tilraun til þess að fremja brot sem refsivert er 

samkvæmt almennum hegningarlögum. Íslensk lög ganga langt í því að heimila refsiábyrgð 

fyrir undirbúningsathafnir sem teljast tilraun til brots. Jafnvel fjarlægar athafnir geta talist til 

tilraunar samkvæmt 20. gr. hgl., en svo hægt sé að refsa fyrir tilraun vegna slíkra 

undirbúningsathafna er það þó skilyrði að ásetningur hafi ótvírætt verið sýndur í verki.
22

 

Ákvæði 20. gr. hgl. hljóðar svo: 

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. 

Fyrir tilraun til brots má dæma lægri refsingu en mælt er um fullframin brot. Skal það 

einkum gert, þegar af tilrauninni má ráða, að brotamaðurinn sé ekki eins hættulegur og vilji 

hans ekki eins harðnaður og ætla má, að sé um menn, sem fullfremja slík brot. 

Ef hagsmunum þeim, sem verknaður beinist að, eða verknaðinum sjálfum er svo 

háttað, að tilraunin hefði ekki getað leitt til fullframins brots, má ákveða, að refsing skuli falla 

niður. 

Til að bregðast við þeirri háttsemi sem 4. mgr. 202. gr. hgl. fjallar um áður en 

ákvæðið var lögfest var því hægt að fara þá leið að refsa fyrir tilraun til brots gegn 1. og 2. 

mgr. 202. gr. hgl.
23

 1. mgr. 202. gr. hgl. kveður á um að samræði eða önnur kynferðismök við 

barn, yngra en 15 ára, varði fangelsi ekki skemur en 1 ár og allt að 16 árum og 2. mgr. 202. 

gr. hgl. kveður á um að önnur kynferðisleg áreitni en sú sem greind er í 1. mgr. varði fangelsi 

allt að 6 árum. Finna má dóm héraðsdóms þar sem þessi leið er farin.
24

   

Hérd. Suðl. 29. janúar 2009 (S-429/2009). Í máli þessu var karlmaður sakfelldur fyrir brot 

gegn 1. og 2. mgr. 202. gr., sbr. 1. mgr. 20. gr. hgl. Maðurinn mætti að sundlaug þar sem hann 

hafði mælt sér mót í gegnum netið við 13 ára gamla stúlku. Talið var sannað af samskiptum 

                                                           
20

 Greinar þessar eru að mestu samsvarandi 1. mgr. og 2. mgr. 202. gr. hgl. og kveða á um að refsivert sé að hafa 

samræði við barn undir 16 ára aldri, áreita það kynferðislega á annan hátt eða tæla það til kynferðislegra athafna. 
21

 Þskj. 420, 140. lögþ. 2011-12, bls. 13. 
22

 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 106.   
23

 Þskj. 420, 140. lögþ. 2011-12, bls. 8. 
24

 Í þessu sambandi má einnig nefna Hérd. Suðl. 9. október 2012 ( S-69/2012). Dómurinn er reifaður í kafla 5.4 

á bls. 22. 
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þeirra á netinu að hann ætlaði að áreita hana kynferðislega og hafa við hana kynferðismök. 

Fundur þeirra var ákveðinn í netspjalli og taldi maðurinn sig þá vera að tala við stúlkuna. 

Hafði lögreglan þá hinsvegar tekið yfir samskiptin, en móðir stúlkunar hafði tilkynnti lögreglu 

um þau. Maðurinn var svo handtekinn af lögreglu þegar hann mætti á staðinn. Með þessari 

háttsemi var talið sannað að maðurinn hefði gerst sekur um tilraun til brots gegn 1. og 2. mgr. 

202. gr., sbr. 1. mgr. 20. gr. hgl.    

Í dómi þessum má sjá að háttsemi sú sem nú fellur undir 4. mgr. 202. gr. hgl. var dæmd 

sem tilraun til brots gegn 1. og 2. mgr. 202. gr., sbr. 1. mgr. 20. gr. hgl. 

Í frumvarpi því sem varð að lögum nr. 58/2012 kemur fram að ætlun löggjafans sé að 

hverfa frá fyrri framkvæmd sem fólst í því að byggja refsiábyrgð vegna brota sem þessa á 

tilraunarákvæði 20. gr. hgl. Með því er háttseminni lýst sem sjálfstæðu broti og refsiábyrgðin 

rýmkuð. Er því hægt að refsa sjálfstætt fyrir tilraun til brots gegn 4. mgr. 202. gr. hgl., þegar 

brot telst ekki fullframið, ef hlutlæg skilyrði þess verða ekki talin uppfyllt.
25

 Má því telja að 

4. mgr. 202. gr. hgl. veiti meiri réttarvernd en áður var til staðar gegn brotum sem þessum.  

Finna má dóm þar sem gerandi var sakfelldur fyrir tilraun til brots gegn 4. mgr. 202. gr. 

hgl. þegar upp á vantaði að hlutlæg skilyrði þess væru uppfyllt. 

Hérd. Rvk. 19. nóvember 2013 (S-306/2013). Í dóminum var X meðal annars sakfelldur fyrir 

að hafa reynt án árangurs að mæla sér mót við 13 ára gamlan dreng í þeim tilgangi að hafa við 

hann kynferðismök, var X í villu um viðmælandann sem reyndist vera móðir drengsins. 

Ákærði játaði brot sitt og taldi dómurinn þessa háttsemi varða við  4. mgr. 202. gr., sbr. 1. 

mgr. 20. gr. hgl. Ákærða var þó ekki dæmd refsing þar sem hann var talinn ófær um að 

stjórna gerðum sínum vegna þroskahömlunar og lágrar greindar og því ósakhæfur samkvæmt 

15. gr. hgl. 

Hér vantaði upp á það hlutlæga skilyrði að ákærði hafi mælt sér mót við barn þó svo 

ásetningur hans hafi staðið til þess og því er sakfellt fyrir tilraun til brotsins. 

4 Inntak 4. mgr. 202. gr. almennra hegningarlaga 

Til þess að ákvarða hvenær brot gegn 4. mgr. 202. gr. hgl. telst fullframið þarf að skoða 

ákvæðið og komast að inntaki þess. Í þessum kafla verður verknaðarlýsing ákvæðisins 

skoðuð og gerð grein fyrir hlutrænum skilyrðum þess að hægt sé að refsa fyrir slíkt brot.  

Engin almenn regla er til um það hvenær afbrot er talið fullframið í gildandi lögum, en 

líta má til skilgreininga fræðimanna í þeim efnum. Jónatan Þórmundsson skilgreinir það svo: 

Afbrot telst fullframið, þegar allir þeir efnisþættir verknaðar eru fram komnir, sem 

hlutaðeigandi refsiákvæði tilgreinir eða hefur að geyma í verknaðarlýsingu sinni. Vanti 

eitthvað upp á það hlutrænt séð, að öll þau atriði séu fram komin, sem í verknaðarlýsingu 

felast, er sá verknaður refsilaus, nema skilyrði refsiverðrar tilraunar séu fyrir hendi.
26

 

                                                           
25

 Þskj. 420, 140. lögþ. 2011-12, bls. 13-14. 
26

 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 103.   

https://www.fj.is/?sida=lagagrein&utgafa=143a&log=1940019&gr=20
https://www.fj.is/?sida=lagagrein&utgafa=143a&log=1940019&gr=20
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Þó svo að öll hlutræn skilyrði í verknaðarlýsingu brots séu uppfyllt nægir það þó ekki til 

þess að brot teljist refsivert. Huglæg refsiskilyrði um saknæmi þurfa einnig að vera uppfyllt.
27

 

Í 18. gr. hgl. segir: 

Verknaður, sem refsing er lögð við í lögum þessum, er ekki saknæmur, nema hann sé unninn 

af ásetningi eða gáleysi. Fyrir gáleysisbrot skal því aðeins refsa, að sérstök heimild sé til þess 

í lögunum. 

 Verður því einnig fjallað um huglæg refsiskilyrði brots gegn 4. mgr. 202. gr. hgl.  

4.1 Hlutlæg refsiskilyrði  

4.1.1 Með samskiptum á netinu, annarri upplýsinga- eða fjarskiptatækni eða með öðrum 

hætti 

Þegar litið er til forms samskiptanna verður að ætla að samskiptin geti bæði verið munnleg og 

skrifleg, enda geta samskipti í gegnum upplýsinga- og fjarskiptatækni átt sér stað á 

margskonar vegu. Má sem dæmi nefna spjall á netsíðum, tölvupóst, notkun vefmyndavéla, 

myndsendingar, símtöl, sms skilaboð og margt fleira. Öll þessi tækni býður upp á munnleg og 

skrifleg samskipti og er ekki hægt að útiloka að fleiri tegundir af samskiptum geti átt sér 

stað.
28

 

 Þegar skoðað er með hvaða hætti samskiptin eiga sér stað er ekki nauðsynlegt að 

kanna hvað felst í upplýsinga- og fjarskiptatækni þar sem í ákvæðinu stendur einnig: „eða 

með öðrum hætti.“ Orðin „eða með öðrum hætti“ ber að túlka svo að þau nái einnig til 

samskipta sem ekki fara fram á netinu eða með annarri upplýsinga- eða fjarskiptatækni. 

Þessum orðum var sérstaklega bætt inn í frumvarp það sem varð að lögum nr. 58/2012 við 2. 

umræðu þess á Alþingi. Í skýringum með breytingartillögunni kemur fram að ákvæðið eigi 

þannig einnig að ná til tilvika þegar samband er haft við barnið með öðrum hætti en með 

upplýsinga- og fjarskiptatækni. Sem dæmi er tekið þegar milliganga annarra er notuð til 

þess,
29

 en þar sem það er aðeins nefnt í dæmaskyni má telja að orðin eigi einnig við aðrar 

mögulegar aðferðir til þess að eiga samskipti við barn. Er þetta í samræmi við 201. gr. a 

norsku hgl. Það ákvæði er ekki bundið við notkun upplýsinga- og fjarskiptatækni, heldur nær 

einnig til þess þegar barn og fullorðinn mæla sér mót í kjölfar þess að hafa kynnst af tilviljun. 

Sem dæmi má taka þegar gerandi og barn hafa til dæmis hist í sundi eða í verslun og mæla 

sér aftur mót í kjölfarið.
30

 Er hér um ríkari réttarvernd að ræða en 23. gr. samnings 

                                                           
27

 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 37-38. 
28

 Má jafnvel hugsa sér samskipti með annarri líkamlegri tjáningu, t.d. táknmáli.  
29

 Þskj. 1339, 140. lögþ. 2011-12, bls. 2. 
30

 Ot. prp. nr. 18 (2006-2007), bls. 30. 
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Evrópuráðsins gerir ráð fyrir, en hún nær ekki til samskipta án notkunar upplýsinga- og 

fjarskiptatækni og myndi notkun raunverulegs tengiliðar því falla utan hennar,
31

 öfugt við 4. 

mgr. 202. gr. hgl.  

 Evrópuráðssamningnum er ætlað að standa af sér þróun í tæknimálum og má finna 

tilvitnun til þess í greinargerð með honum. Segir þar að hið víðtæka hugtak „upplýsinga- og 

fjarskiptatækni“ (e. information and communication technology) sé notað til þess að tryggja 

megi að sú þróun sem muni eiga sér stað á þessu sviði falli undir samninginn.
32

 

Að ofangreindu virtu má draga þá ályktun að ekki skipti máli með hvaða aðferð 

gerandi hefur samskipti við barnið til þess að mæla sér mót við það. Jafnframt virðist það 

varasamt að binda samskiptin við ákveðið form í ljósi þeirrar öru tækniþróunar sem við búum 

við í dag.  

4.1.2 Að mæla sér mót 

Verknaðarlýsing ákvæðisins kveður á um að gerandi hafi mælt sér mót við barnið. Það liggur 

ekki í augum uppi við lestur á ákvæðinu hvar mörkin liggja varðandi það hvenær mót hefur 

verið mælt. Í 5. kafla verður ítarlega fjallað um þetta skilyrði og mörk þess könnuð, vísast 

þangað til frekari umfjöllunar.  

4.1.3 Aldur barns 

Ákvæði 4. mgr. 202. gr. hgl. gerir það refsivert að mæla sér mót við barn sem er yngra en 15 

ára. Þetta er í samræmi við svokallaðan „kynferðislegan lágmarksaldur“ sem tilgreindur er í 

1. mgr. 202. gr. hgl. sem leggur refsingu við „samræði“ eða „öðrum kynferðismökum“ við 

barn sem er yngra en 15 ára, en fyrir þann aldur getur barn ekki veitt gilt samþykki til slíkra 

athafna.
33

  

4.2 Huglæg refsiskilyrði  

4.2.1 Ásetningur og gáleysi 

Í 18. gr. hgl. er að finna meginregluna um saknæmi, en hún er sú að aðeins er hægt að refsa 

fyrir brot á hegningarlögum ef um ásetning er að ræða. Ef refsa á fyrir gáleysi þarf sérstaka 

                                                           
31

 Sjá hér Explanatory Report með samningi Evrópuráðsins Council of Europe Convention on the Protection of 

Children against Sexual Exploitation and Sexual abuse, sbr. einkum lið 159. http://www.conventions.coe.int. 
32

 Sjá hér Explanatory Report með samningi Evrópuráðsins Council of Europe Convention on the Protection of 

Children against Sexual Exploitation and Sexual abuse, sbr. einkum lið 69. http://www.conventions.coe.int. 
33

 Svala Ísfeld Ólafsdóttir: „Refsiákvæði sem varða kynferðisbrot gegn börnum“, bls. 65-66. 
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heimild til þess í lögum. 204. gr. hgl. segir að sé brot gegn 202. gr. hgl. framið í gáleysi um 

aldur barnsins skuli beita vægari refsingu, en þó megi ekki fara niður fyrir lágmark fangelsis.  

Meginreglan er sú að ásetningur til verknaðar þarf að taka til allra efnisþátta hans eins og 

honum er lýst fullfrömdum í verknaðarlýsingu refsiákvæðis. Þó svo að ásetning vanti aðeins 

til eins efnisþáttar af fleirum er ekki hægt að refsa fyrir það brot.
34

 Til þess að hægt sé að 

refsa fyrir brot gegn 4. mgr. 202. gr. hgl. þarf því ásetning til allra efnisþátta þess, að því 

undanskildu að gáleysi um aldur brotaþola dugar til. Gáleysi gagnvart öðrum efnisþáttum en 

aldurs barnsins dugar því ekki til. 

Í norskum hæstaréttardómi má finna tilvik þar sem manni var dæmd refsing fyrir að hafa 

mælt sér mót við 15 ára gamla stúlku þó svo hann hafi talið hana vera ári eldri. 

Rt. 2013, bls. 699. Karlmaður A sem var 38 ára gamall kynntist stúlkunni B sem var 15 ára á 

vefsíðu. Gaf hann upp að hann væri 28 ára gamall, en stúlkan sagðist þar vera 16 ára. Áttu 

þau í kjölfarið í samskiptum á vefsíðunni, í gegnum sms og í síma. Eftir nokkur samskipti 

milli þeirra ákváðu þau að hittast fyrir utan tiltekinn skóla í þeim tilgangi að hún myndi hafa 

við hann munnmök. Þau hittust fyrir utan skólann og spurði A þá hversu gömul hún væri. 

Sagðist hún þá vera 15 ára, en eftir þessar upplýsingar fór A aftur í bíl sinn og fór heim. 

Dómurinn taldi að A hefði verið í villu um aldur B fram að fundi þeirra en það var metið 

honum til gáleysis. Í undirrétti var tekið fram að A hefði borið að kanna aldur B betur, hann 

hefði ekkert aðhafst í þeim efnum. Var sérstaklega litið til þess að vefsíðan sem þau kynntust 

á var með 16 ára aldurslágmark og ekki væri óalgengt að börn yngri en 16 ára skráðu sig þar 

inn á fölskum aldri. Tók undirrétturinn fram að ásetningur A hefði náð til allra hlutlægra 

skilyrða í verknaðarlýsingu 201. gr. a norsku hgl. að undanskilinni vitneskju um aldur B, en 

þar dugði gáleysi til. A var því sakfelldur fyrir fullframið brot gegn 201. gr. a norsku hgl. 

Vegna gáleysis um aldur stúlkunnar var refsing hans þó lækkuð.   

Hér kemst dómurinn að þeirri niðurstöðu að ákærði hefði sýnt af sér gáleysi hvað varðar 

aldur stúlkunnar og metur það svo að ákærða hefði borið að kanna aldur hennar fyrr og 

sérstaklega í því ljósi að það væri þekkt að yngri börn notuðu vefsíður sem þessar. 

4.2.2 Í því skyni að hafa við barnið samræði eða önnur kynferðismök eða til að áreita það 

kynferðislega á annan hátt 

Við aðra verknaðarþætti 4. mgr. 202. gr. hgl. bætist ákveðið huglægt skilyrði um að 

gerandinn ætli sér að brjóta gegn barninu kynferðislega í kjölfar þess að hafa mælt sér mót 

við það. Sú háttsemi að fullorðinn einstaklingur hafi samband við barn yngra en 15 ára og 

mæli sér mót við það í kjölfarið verður að teljast bæði eðlileg og lögmæt. Fullorðnir og börn 

geta mælt sér mót af ýmsum ástæðum en sem dæmi má nefna til að sinna sameiginlegum 

áhugamálum svo sem íþróttum og útivist. 4. mgr. 202. gr. hgl. gerir því eðlilega og lögmæta 

háttsemi refsiverða um leið og að baki háttseminni býr markmið um að fremja afbrot.
35

 

                                                           
34

 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 41. 
35

 Ot. prp. nr. 18 (2006-2007), bls. 17. 



 14  

 Hér er því um að ræða brot sem er lagatæknilega fullframið þó svo afleiðing 

verknaðar sé ekki fram komin. Fullframningarstig brots er þannig fært fram en ásetningur 

geranda verður að ná út fyrir fullframningarstigið og til fyrirhugaðrar afleiðingar. Dæmi um 

ákvæði sem sett er fram með svipuðum hætti í hegningarlögum er 1. mgr. 150. gr. hgl., en 

hún hljóðar svo: 

Hver, sem falsar peninga í því skyni að koma þeim í umferð sem ósviknum gjaldeyri, svo og 

hver sá, sem í sama skyni aflar sér eða öðrum falsaðra peninga, skal sæta fangelsi allt að 12 

árum. 

Samkvæmt 150. gr. hgl. er brotið fullframið við fölsun peninga, enda standi ásetningur til 

þess að setja þá í umferð sem ósvikinn gjaldeyri. 

Löggjafinn virðist hafi þennan hátt á við framsetningu refsiákvæða, þegar hann telur 

mikilvægt að stöðva refsiverða háttsemi strax í upphafi eða eins fljótt og hægt er. Annars gæti 

það verið of seint eða reynst erfiðara að upplýsa brot og koma refsiábyrgð fram. Eru 

refsiákvæði með þessu formi sett til þess að auka virkni og varnaðaráhrif ákvæðanna.
36

  

Erfitt getur reynst að sanna ásetning einstaklings til þess að brjóta kynferðislega gegn 

barni í kjölfar þess að hann mæli sér mót við það. Í því sambandi er nauðsynlegt að kanna 

hlutlæg atriði er varða háttsemi hans í kringum verknaðinn og draga svo ályktanir út frá þeim. 

Til dæmis mætti líta til þess hvar fundurinn á að eiga sér stað, sambandsins milli aðilanna, 

aldursmunar þeirra, hvernig þeir komust í samband við hvor annan og hvert innihald samtals 

þeirra hefur verið fram að því að fundur þeirra er ákveðinn. Allt þetta getur gefið 

vísbendingar um huglæga afstöðu gerandans.
37

 Jafnframt getur það gefið vísbendingu um 

áætlanir einstaklings ef fundur á að fara fram án vitneskju foreldra barnsins.
38

 

Í norskum héraðsdómi má sjá m.a. hvernig ásetningur sakborningsins var talinn sannaður 

hvað þetta huglæga skilyrði varðar. 

Oslo tingrett. 2010-01-07 (TOSLO-151929/2009). A sem var 43 ára gamall var sakfelldur 

fyrir brot gegn 201. gr. a norsku hgl. fyrir að hafa mælt sér mót við stúlku B, sem var 14 ára 

gömul, í því skyni að eiga við hana kynferðismök eða brjóta á henni kynferðislega á annan 

hátt. A og B hittust í báti A eftir að þau höfðu mælt sér mót, en fundur þeirra leiddi þó ekki til  

kynferðislegra athafna. Taldi rétturinn sannað að sakborningurinn hefði haft ásetning til þess 

að brjóta kynferðislega gegn stúlkunni þó svo ekki væri sannað að hann hefði í huga að eiga 

við hana kynferðismök. Leit dómurinn til þess að sakborningurinn hefði átt frumkvæðið að 

fundinum, þau hafi bara verið tvö þegar þau hittust og fyrir fund þeirra hefði hann sent 

töluvert af skilaboðum til stúlkunnar sem gáfu skýrt til kynna hvað hann hefði haft í huga. 

Skilaboð sem vísað var til varðandi sönnun á ásetningi stefnda voru m.a.: „hlakka til að sjá 

þig og horfa á þig aftur fallega“, „ég er líka graður“, „það sem ég laðast að þér kynferðislega“ 

ásamt fleiri skilaboðum á svipuðum nótum. 

                                                           
36

 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 76-77. 
37

 Ot. prp. nr. 18 (2006-2007), bls. 12.  
38

 Ot. prp. nr. 18 (2006-2007), bls. 15. 
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Hér horfði dómurinn til þess að maðurinn hefði átt frumkvæðiðið að fundinum, að þau 

hefðu bara verið tvö þegar þau hittust og til innihalds skilaboða sem maðurinn hafði sent 

stúlkunni í aðdraganda fundar þeirra og taldi það næga sönnun fyrir ásetningi mannsins til 

þess að ætla að brjóta kynferðislega gegn stúlkunni. 

4.2.2.1 Samræði, önnur kynferðismök og annars konar kynferðisleg áreitni 

Í greinargerðum með frumvörpum til laga nr. 40/1992 og laga nr. 61/2007 um breytingu 

almennra hegningarlaga er að finna skilgreiningar á þeim hugtökum sem 4. mgr. 202. gr. 

hefur að geyma. 

Samræði er þar skilgreint svo að nægilegt sé „að getnaðarlimur karlmanns sé kominn inn í 

fæðingarveg konu að nokkru leyti eða öllu. Sáðlát þarf ekki að hafa átt sér stað og meyjarhaft 

þarf ekki að rofna ef því er að skipta.“ Þar sem önnur kynferðismök eru nú lögð að jöfnu við 

samræði þá hefur þessi skilgreining ekki eins mikla þýðingu og áður, þegar önnur 

kynferðismök voru ekki jafngild samræði.
39

  

Önnur kynferðismök ber að skýra þröngt. „Í því felist kynferðisleg misnotkun á líkama 

annarrar manneskju sem komi í stað hefðbundins samræðis eða hafi gildi sem slíkt (surrogat). 

Þetta séu athafnir sem veiti geranda kynferðislega fullnægingu eða séu almennt til slíks 

fallnar.“ Ef litið er til samsvarandi hugtaka norsks og dansks réttar má draga þá ályktun að 

undir hugtakið falli munnmök og endaþarmsmök. Einnig að setja hlut eða fingur í leggöng 

eða endaþarm og sjúga og sleikja kynfæri. Í samræmi við norskan rétt fellur hér einnig undir 

„að láta þolanda fróa sér og samræðishreyfingar milli læra þolanda, á bakhluta hans eða 

maga.“ Undir önnur kynferðismök falla því athafnir sem veita hinum brotlega kynferðislega 

fullnægingu eða eru almennt til þess fallnar.
40

 Eru þessi atriði staðfest í dómaframkvæmd 

Hæstaréttar.
41

 

Kynferðisleg áreitni getur falið í sér ýmiss konar káf og þukl, t.d. á kynfærum eða 

brjóstum, sem varir í stutta stund og veitir geranda ekki kynferðislega fullnægingu, sé það 

komið á það stig að vera ákaft eða langvarandi gæti það þó fallið undir önnur kynferðismök. 

                                                           
39

 Alþt., 1991-92, A-deild, bls. 788. Benda má á Hrd. 30. janúar. 2003, bls. 379 (360/2002) ásamt Hrd. 4. mars 

2004, bls. 1111 (416/2003)  þar sem sjá má að önnur kynferðismök eru lögð að jöfnu við samræði.  
40

 Alþt., 2006-07, A-deild, bls. 529-530. 
41

 Nefna má Hrd. 3. desember 2009 (312/2009) þar sem munnmök 14 ára greindarskertrar stúlku við mann voru 

felld undir 1. mgr. 202. gr. hgl. Í Hrd. 4. mars 2010 (672/2009) var sú háttsemi að nudda kynfæri á átta ára 

gamalli stúlku með fingrunum innanklæða í nokkur skipti talin falla undir 1. mgr. 202. gr. hgl. Í Hrd. 22. janúar 

2009 (527/2008) var það atferli manns, að hafa við fósturdóttur sína munnmök, hafa fengið hana til að hafa við 

sig munnmök, haft við hana endaþarmsmök og samræði, fellt undir 1. mgr. 202. gr. hgl. en jafnframt undir 1. 

mgr. 201. gr. hgl. (trúnaðarbrot). 
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Jafnframt fellur hér undir ljósmyndun af kynferðislegum toga.
42

 Ennfremur getur 

kynferðisleg áreitni falist í táknrænni hegðun eða orðbragði sem er ítrekað, mjög meiðandi 

eða til þess fallið að valda ótta og því er hugtakið ekki afmarkað við líkamlega snertingu. 

Miðað er þá við stöðugt áreiti sem nálgast einelti. Aðrar athafnir án líkamlegrar snertingar 

eins og klúrt orðbragð og einhliða athafnir falla annars undir brot gegn blygðunarsemi sbr. 

209. gr. hgl., en það á ekki við þegar um ítrekaða háttsemi gagnvart sama einstaklingi er að 

ræða.
43

  

5 Að mæla sér mót  

Til þess að komast að því hvenær brot gegn 4. mgr. 202. gr. hgl. er fullframið er nauðsynlegt 

að vita hvenær einstaklingur telst hafa mælt sér mót við barnið í skilningi 4. mgr. 202. gr. hgl. 

Við þá athugun þarf að hafa í huga að almenn málvenja um merkingu hugtaksins getur ekki 

verið sjálfkrafa ráðandi við þá könnun. Leggja verður lagalega málvenju til grundvallar þar 

sem merking lagaákvæðis er háð því samhengi sem lagaleg atriði mynda í lagaákvæðinu.
44

 

Hvorki í almennum hegningarlögum né í öðrum lögum er að finna skýringu á því hver 

lagaleg merking þess sé „að mæla sér mót“ og þarf því að skoða hið ytra samhengi 

ákvæðisins. Hið ytra samhengi er m.a. skoðað með því að líta til gagna sem standa utan við 

texta ákvæðisins og eru viðurkennd sem lögskýringargögn.
45

 Verður hér helst litið til 

greinargerðar með frumvarpi til laga nr. 58/2012. Í greinargerðinni er vísað til þess að ákvæði 

4. mgr. 202. gr. hgl. sæki fyrirmynd sína til 201. gr. a norsku hegningarlaganna og 23. gr. 

Samnings Evrópuráðs og verður því jafnframt litið til lögskýringargagna sem þeim fylgja.
46

  

5.1 Tilvik sem ekki falla undir hugtakið „að mæla sér mót“ 

Þar sem ákvæði 4. mgr. 202. gr. hgl. kveður á um „að mæla sér mót“ gefur það til kynna að 

ákveðin samskipti þurfa að eiga sér stað áður en barnið hittir gerandann. Að þessu virtu má 

telja svo að utan þess falli tilvik þegar einstaklingur hefur í huga að brjóta kynferðislega gegn 

barni í kjölfar þess að hafa hitt það af tilviljun. Brjóti hinn fullorðni á barninu kynferðislega 

við slíkar aðstæður yrði brotið heimfært undir önnur ákvæði hegningarlaga allt eftir því hvert 

brotið er. 

                                                           
42

 Alþt., 2006-07, A-deild, bls. 529-530. Sjá reifun á Hrd. 21. nóvember 2013 (548/2013) í kafla 5.5. 
43

 Alþt., 2006-07, A-deild, bls. 559.  
44

 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 68. 
45

 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 93. 
46

 Þskj. 420, 140. lögþ. 2011-12, bls. 13. 
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 Í lögskýringargögnum með norska ákvæðinu kemur fram að túlka beri hugtakið „að 

mæla sér mót“ vítt. Það sem mestu máli skiptir er að gerandinn ætli sér að hitta barnið á 

ákveðnu svæði innan ákveðins tímaramma.
47

 Tekið er þó fram að ákvæðið nær ekki til þess 

þegar gerandi á í samskiptum við barn og mætir svo óvænt til dæmis við skóla eða 

frístundaheimili barns, þar sem ákvæðið feli í sér að sammælst hafi verið um fundinn að 

einhverju marki eða hann gefinn til kynna.
48

  

Má hugsa sér tilfelli þar sem gerandi er í samskiptum við barn og kemst þannig yfir 

upplýsingar sem geta gefið honum vísbendingu um hvar barnið haldi sig á ákveðnum tímum. 

Til dæmis að barnið æfi handbolta með ákveðnum flokki hjá ákveðnu félagi. Gerandi gæti þá 

nálgast æfingatöflu þessa flokks og mætt  í kjölfar á stað þar sem æfingin fer fram í von um 

að hitta barnið. Sé aðferð sem þessi notuð af geranda án þess að gefið hafi verið á nokkurn 

hátt til kynna í samtali hans við brotaþola að þeir myndu hittast má af ofangreindu virtu telja 

að skilyrðið um að mæla sér mót samkvæmt 4. mgr. 202. gr. hgl. sé ekki uppfyllt. 

5.2 Hverjir mæla sér mót?  

Hlutræn skilyrði 4. mgr. 202. gr. hgl. kveða á um það að brotaþoli þurfi að vera barn yngra en 

15 ára. Svo virðist sem ákvæðið sé ekki bundið neinum hlutrænum skilyrðum hvað geranda 

varðar, en ástæða er til að taka fyrir hugleiðingar um það hvort gerandi geti verið barn eða 

unglingur eða hvort ákvæðið eigi aðeins við þegar um fullorðinn geranda er að ræða. Einnig 

má velta því upp hvort máli skipti að gerandi og barn séu tengd með einhverjum hætti og 

jafnframt hvort fundur geti verið ákveðinn í gegnum þriðja aðila.  

5.2.1 Á ákvæðið aðeins við um fund fullorðins og barns? 

Í athugasemdum með 4. mgr. 202. gr. hgl. kemur fram að því sé ætlað að gera réttarvernd 

barna sem mesta þegar þau eiga í samskiptum við fullorðna á netinu eða með annarri 

fjarskipta- og upplýsingatækni.
49

  

Í almennum hegningarlögum má finna mörg ákvæði sem tilgreina börn sem einstaklinga 

yngri en 18 ára.
50

 Þetta má skilja svo að einstaklingar eldri en 18 ára teljist fullorðnir í 

skilningi laganna. 

Rétt er að benda á að þó svo ákvæði 4. mgr. 202. gr. hgl. eigi að vernda börn í 

samskiptum við fullorðna einstaklinga þá er sá möguleiki fyrir hendi að einstaklingur sem 

                                                           
47

 Ot. prp. nr. 18 (2006-2007), bls. 30. 
48

 Ot. prp. nr. 18 (2006-2007), bls. 18.  
49

 Þskj. 420, 140. lögþ. 2011-12, bls. 13. 
50

 Nefna má til dæmis 2. mgr. 195. gr., 1. mgr. 201. gr. og 2. mgr. 206. gr. hgl. 
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mælir sér mót við barn yngra en 15 ára, í kynferðislegum tilgangi, sé sjálfur barn eða 

unglingur á aldrinum 15-18 ára. Er rétt að telja svo að ákvæðið eigi ekki við ef gerandinn er 

sjálfur barn eða unglingur? Þó svo markmið ákvæðisins sé að vernda börn í samskiptum við 

fullorðna þá kemur það hvergi fram í ákvæðinu sjálfu að það eigi aðeins við þegar fullorðnir 

mæla sér mót við barn í þessum tilgangi, heldur segir þar: „hver sem með samskiptum á 

netinu ...“ Í refsirétti gildir sú meginregla að allir sem með einhverjum hætti hafa tekið þátt í 

refsiverðum verknaði beri refsiábyrgð. Refsiábyrgð kann þó að vera þrengd með 

lagaákvæðum sbr. reglur um sakhæfi.
51

 Telst einstaklingur sakhæfur þegar sakhæfisaldri er 

náð og krafa um geðrænt sakhæfi sbr. 15. gr. hgl. er einnig uppfyllt.
52

 Þar sem sakhæfisaldur 

er miðaður við 15 ára aldur, sbr. 14. gr. hgl., er ljóst að ákvæðið 4. mgr. 202. gr. hgl. gildir 

jafnt þegar gerandi er fullorðinn og þegar gerandi er unglingur á aldrinum 15-18 ára. Getur 

því barn eða unglingur verið gerandi og gerst sekur um og verið dæmd refsing fyrir að brjóta 

gegn 4. mgr. 202. gr. hgl.  

Þar sem 4. mgr. 202. gr. hgl. er ætlað að vera liður í vernd barna gegn kynferðisofbeldi er 

rétt að benda á að börn og unglingar á aldrinum 15-18 ára hafa verið dæmd fyrir 

kynferðisbrot gegn öðrum börnum. Má nefna dóm Hæstaréttar í Hrd. 5. júní 2014 (53/2014) 

þar sem 15 ára drengur var sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 202. gr. hgl. og dæmd refsing 

fyrir kynferðisbrot gegn þremur stúlkum sem voru á aldrinum 12-14 ára.  

Að ofangreindu virtu skiptir það ekki máli hvort gerandinn sé sjálfur fullorðinn eða ekki. 

Í þessu samhengi er þó vert að líta til 2. málsl. 1. mgr. 202. gr. hgl. þar sem fram kemur 

að lækka megi refsingu eða láta hana falla niður, ef gerandi og þolandi eru á svipuðum aldri 

og þroskastigi. Miðað er við að aldursmunur sé ekki meiri en tvö til þrjú ár.
53

 Má íhuga hvort 

rök séu fyrir því að hið sama eigi að gilda um 4. mgr. 202. gr. hgl., en þessi undantekning er 

sett í ljósi þeirrar staðreyndar að börn um 15 ára aldur eru oft farin að fikra sig áfram í 

kynlífi.
54

 Hið norska ákvæði sem er samsvarandi 4. mgr. 202. gr. hgl. hefur að geyma þessa 

reglu, en 3. málsl. 201. gr. a norsku hgl. hljómar svo: „Straff etter denne bestemmelsen kan 

falle bort dersom de som har avtalt å møtes, er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.“ 

Eftirfarandi dómur er til skýringar á því hvar mörk skv. 2. málsl. 1. mgr. 202. gr. hgl. liggja. 

 Hrd. 5. júní 2014 (53/2014). X var sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 202. gr. hgl. fyrir að 

hafa haft samræði og önnur kynferðismök við stúlkurnar A, B og C. X var 15 ára þegar brotin 

voru framin. Var hann rúmu ári eldri en stúlka A og tæpum þremur árum eldri en stúlka C, 

                                                           
51

 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 36. 
52

 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð III, bls. 84. 
53

 Svala Ísfeld Ólafsdóttir: „Refsiákvæði sem varða kynferðisbrot gegn börnum“, bls. 67. 
54

 Svala Ísfeld Ólafsdóttir: „Refsiákvæði sem varða kynferðisbrot gegn börnum“, bls. 67. 
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taldi dómurinn því að beita bæri 2. málsl. 1. mgr. 202. gr. hgl. við ákvörðun refsingar vegna 

brota hans gagnvart þeim. Hinsvegar var X 3 árum og tæpum 8 mánuðum eldri en brotaþoli B 

og var því ekki talið heimilt að líta til 2. málsl. 1. mgr. 202. gr. hgl. við ákvörðun refsingar 

vegna brota hans gegn B. 

Af dómi þessum má sjá að aldursmunur getur verið allt að þrjú ár, en þrjú ár og átta 

mánuðir telst of mikill munur. 

Markmið 1. málsl. 1. mgr. 202. gr. hgl. er fyrst og fremst að koma í veg fyrir að fullorðnir 

misnoti börn með því að notfæra sér æsku þeirra, reynsluleysi, græskuleysi og trúgirni og því 

er talið eðlilegt að hægt sé að lækka refsingu eða láta hana niður falla við aðstæður sem 

þessar.
55

 Eru markmið að baki 4. mgr. 202. gr. hgl. að miklu leyti þau sömu og búa að baki 1. 

málsl. 1. mgr. 202. gr. hgl., það er að vernda börn í samskiptum við fullorðna svo á þeim 

verði ekki brotið kynferðislega.
56

 Þar sem 2. málsl. 1. mgr. 202. gr. hgl. er aðeins bundinn við 

1. mgr. 202. gr. hgl. verður að kanna hvort önnur úrræði geti gegnt sama hlutverki þegar 

brotið er gegn 4. mgr. 202. gr. hgl. og gerandi er sjálfur barn eða unglingur.  

Rétt er að benda á að lögmæltar refsiákvörðunarástæður
57

 í hegningarlögum gætu hér 

komið að gagni, t.d. 4. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. þar sem ungur aldur geranda er talinn til 

málsbóta þegar refsing er ákveðin og  2. mgr. 74. gr. hgl. þar sem segir að fella megi niður 

refsingu að öllu leyti, þegar brot er framið af manni sem er yngri en 18 ára og álíta má vegna 

æsku hans að ónauðsynlegt eða skaðlegt sé að láta refsa honum að fullu.
58

 

Einnig má nefna ákærufrestun sem úrræði sem að gagni gæti komið þegar einstakar 

aðstæður væru fyrir hendi, t.d. þegar um kærustupar á svipuðum aldri væri að ræða. Í 

íslenskum rétti gildir svokölluð svigrúmsregla, en hún veitir ákæruvaldinu heimild til að fella 

niður saksókn vegna afbrots, jafnvel þótt sekt sé sönnuð og refsiskilyrði séu uppfyllt ef 

veigamiklar ástæður eru fyrir hendi sem vega þyngra en hagsmunir almennings af saksókn.
59

 

Að sjálfsögðu verður að meta það í hverju og einu tilviki hvort tilefni sé til refsilækkunar, 

brottfalls refsingar eða ákærufrestunar þegar gerandi er sjálfur barn eða unglingur.    

5.2.2 Tengsl geranda og barns 

Í lögskýringargögnum með 4. mgr. 202. gr. hgl. er ekki fjallað um hvort tengsl barnsins við 

geranda skipti máli. Þegar litið er til lögskýringargagna að baki norska ákvæðinu er tekið 

fram að ákvæðið sé ekki bundið við að barnið og gerandi séu ókunnug hvort öðru, heldur nær 

                                                           
55

 Svala Ísfeld Ólafsdóttir: „Refsiákvæði sem varða kynferðisbrot gegn börnum“, bls. 67. 
56

 Þskj. 420, 140. lögþ. 2011-12, bls. 13. 
57

 Ekki gefst svigrúm til þess að fjalla um allar þær reglur sem heimilað getað refsilækkun en til nánari 

umfjöllunar vísast til bókar Jónatans Þórmundssonar: Viðurlög við afbrotum, bls. 248-266. 
58

 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 256. 
59

 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 52-53.  
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það einnig til tilfella þar sem þau þekkjast, t.d. sem nágrannar eða úr tómstundaklúbbi. Það 

sem afgerandi er, er að fyrir liggi samtal þar sem fundur er ákveðinn og að gerandinn hafi 

ásetning til þess að brjóta kynferðislega gegn barninu í kjölfarið.
60

  

5.2.3 Fundur ákveðinn í gegnum þriðja aðila 

Ljóst er að þriðji aðili getur komið á fundinum, en skýrt kemur fram í lögskýringargögnum 

með 4. mgr. 202. gr. hgl. að ákvæðinu sé ætlað að ná til þess þegar fundi er komið á fyrir 

milligöngu annarra.
61

 Þetta er í samræmi við norska ákvæðið.
62

 Ætla verður að hér skipti ekki 

máli hvort það sé barn eða fullorðinn sem hafi milligönguna þar sem ákvæðið tilgreinir að 

það nái til tilvika þar sem mót er ákveðið með „öðrum hætti“. Í þessu sambandi má benda á 

norskan hæstaréttardóm: 

Rt. 2011, bls. 1455.  Hluti málsins snerist um það hvort hægt væri að dæma A fyrir fullframið 

brot gegn 201. gr. a. norsku hgl. A sem var 58 ára gamall hafði samband við stúlku B 16 ára á 

vefsíðu þar sem þau voru bæði skráðir notendur. Í prófíl stúlkunnar, sem gaf til kynna að hún 

væri 16 ára, kom fram að hún væri að fara á tiltekið hótel í miðbæ Y. Maðurinn sendi henni 

skilaboð um að hann vildi hitta B þegar hún myndi fara á hótelið. Lét stúlkan móður sína vita 

af þessu, en móðirin tók þá yfir samskiptin við hann, en taldi maðurinn sig þá enn vera að tala 

við stúlkuna. Maðurinn spurði hvort hún væri 16 ára og var því svarað játandi. Eftir nokkur 

samskipti ákváðu þau að hittast við lestarstöð í bænum Y, í kjölfarið myndu þau svo fara heim 

til mannsins. Á meðan á þessu samtali stóð spurði maðurinn m.a. um það hvort hún hefði 

nokkurn tímann verið með strák áður,  hún (móðirin) svaraði því neitandi og sagði að hann 

yrði sá fyrsti, hún væri smá hrædd, en hún myndi samt láta að því verða að koma. Degi fyrir 

fundinn áttu þau samskipti þar sem fram kom nákvæmari staðsetning á fundarstaðnum, 

hvernig þau ættu að þekkja hvort annað og þau ræddu um að þau myndu hafa samfarir. 

Móðirin hafði látið lögregluna vita af þessum samskiptum strax á fyrsta degi og tókst lögreglu 

að komast að því hver maðurinn væri. Þegar maðurinn mætti til fundarins var hann 

handtekinn af lögreglu. Þegar litið var til aðildar móðurinnar að samskiptunum tók dómurinn 

fram að fundurinn hefði ekki verið ákveðinn fyrr en eftir að móðir stúlkunnar tók þau yfir og 

þar skrifaði hún undir því yfirskyni að vera stúlkan, en ekki sem milliliður fyrir stúlkuna. Í 

lögskýringargögnum við 201. gr. a norsku hgl. segði að fundur yrði að vera ákveðinn af 

barninu eða einhverjum sem kæmi fram fyrir hönd þess, af þessum sökum væri ekki um 

fullframið brot að ræða, heldur aðeins ónothæfa tilraun til brots gegn 201. gr. a, sbr. 49. gr. 

norsku hgl. Manninum var gerð fangelsisrefsing í 30 daga. 

Af þessum dómi má draga þá ályktun að þriðji aðili sem kemur á fundinum fyrir barnið 

verði að koma fram fyrir hönd þess, en ekki undir því yfirskyni að vera barnið sjálft, ef brotið 

á að teljast fullframið. Á þetta að minnsta kosti við þegar þriðji aðili er fullorðinn. Að öðrum 

kosti mælir gerandi sér ekki á neinum tímapunkti mót við barn og vantar því upp á það 
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hlutræna skilyrði ákvæðisins. Þegar svo stendur á er um ónothæfa tilraun að ræða enda standi 

ásetningur geranda til þess að fullfremja brotið.
63

  

5.3 Magn samskipta 

Við undirbúning að setningu 201. gr. a norsku hgl. var tekið til skoðunar hvort miða ætti við 

að gerandi yrði að hafa haft samband við barnið í a.m.k. tvö skipti svo brotið gæti talist 

fullframið. Hafi tilgangur þess verið sá að láta ákvæðið ekki ná til einstaklinga sem stjórnast 

af hvatvísi eða þegar um einstaka uppátækjasemi væri að ræða.
64

 Þetta skilyrði væri að finna í 

hliðstæðu ensku ákvæði
65

 sem hið norska sækir fyrirmynd sína til. Var ekki talið að gera ætti 

kröfu um ákveðinn fjölda tilvika sem haft væri samband við barnið og þau rök færð fram að 

mjög auðvelt væri að nálgast mikinn fjölda manna á netinu og gæti gerandi með þessum hætti 

t.d. sent fundarbeiðni á 1000 börn í von um að eitt þeirra myndi mæta. Ekki væri heldur 

útilokað að upp gætu komið aðstæður þar sem rétt væri að lögreglan gæti brugðist við, t.d. 

þegar gerandi myndi mæla sér mót við barnið í fyrstu fyrirspurn og leggja svo á stað til þess 

að hitta það. Þar að auki gæti það verið umdeilanlegt hvað beri að telja sem eitt tilvik.
66

  

Hefur 4. mgr. 202. gr. hgl. ekki neitt um þetta að kveða og lögskýringargögn bera engin 

merki um umfjöllun hvað þetta varðar. Verður af þeim sökum að telja að ekki skipti máli 

hvort fundur sé ákveðinn við fyrstu samskipti eða ekki. 

5.4 Frumkvæðið að fundinum  

Hvað frumkvæði að fundi sem þessum varðar má líta til tveggja atriða. Annars vegar hver 

eigi frumkvæðið að því að fundurinn eigi sér stað og hinsvegar hver eigi frumkvæðið að því 

að á fundinum muni eitthvað kynferðislegt eiga sér stað.  

Í greinargerð með frumvarpi 201. gr. a norsku hgl. er tekið fram að það hafi ekki þýðingu 

hvort það sé hinn fullorðni, barnið eða þriðji aðili sem hefur átt frumkvæðið að fundinum.
67

  

Þegar litið er til þess hvort hið sama eigi að gilda um ákvæði 4. mgr. 202. gr. hgl. má hafa 

til hliðsjónar íslenska dóma um kynferðisbrot gegn börnum þar sem fram kemur að ekki 

skipti máli hvort barnið hafi haft frumkvæði að því að hittast eða að því að eiga í 

kynferðislegu sambandi við gerandann þegar sök geranda er metin. 
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Hrd. 6. mars 2014 (329/2013). Í héraðsdómi sem staðfestur var af Hæstarétti með vísan til 

forsendna var  X sakfellur fyrir brot gegn  1. mgr. 202. gr., sbr. 204. gr., og 2. mgr. 206. gr. 

hgl. fyrir að hafa átt kynferðismök við drenginn A sem var 14 ára í tvö aðgreind skipti. Í 

dóminum kemur fram að drengurinn hafi átt frumkvæði að samskiptum þeirra með 

auglýsingu á netinu um kynlífsþjónustu. Í skýrslu ákærða sagði hann að brotaþoli hefði sótt 

stíft að því að hitta ákærða og frumkvæðið hefði komið frá honum. Dómurinn tekur afstöðu til 

þessa og segir: „Þá er til þess að taka að ákvæði þau sem ákærði er sakfelldur fyrir hér eru 

beinlínis til þess ætluð að vernda börn fyrir misnotkun af því tagi sem hér átti sér stað og 

hegðan brotaþola í aðdraganda samskipta þeirra dregur ekki úr sök ákærða eða telst honum til 

málsbóta.“  

Hrd. 19. júní 2008 (83/2008). Í héraðsdómi var M sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 201. gr. 

hgl. fyrir að hafa brotið kynferðislega gegn A þegar  hún var á aldrinum 13-16 ára, en M var 

kennari hennar, auk þess að vera þjálfari hennar. Þrátt fyrir að stúlkan hafi verið fús til þess að 

hafa kynferðislegt samneyti við M og taldi sig ástfangna af honum var hann talinn hafa brotið 

gegn 1. mgr. 201. gr. hgl. Í héraðsdómi var ákærða virt til mikilla málsbóta að um gagnkvæmt 

ástarsamband var að ræða milli þeirra og var refsing hans af þeim sökum skilorðsbundin. 

Hæstiréttur staðfesti sakfellingu ákærða með vísan til forsendna héraðsdóms, en hafnaði 

orðum héraðsdóms um málsbætur. Taldi Hæstiréttur ákærða ekki eiga sér neinar málsbætur 

og forsendur ekki vera fyrir því að skilorðsbinda refsinguna. 

Af framangreindum dómum má leiða að því líkur að hið sama ætti að gilda um 4. mgr. 

202. gr. hgl. Það er að segja að ekki ætti að skipta máli þótt barnið ætti til dæmis frumkvæði 

að því að hittast í kynferðislegum tilgangi eða frumkvæði að samskiptum við gerandann. Sú 

niðurstaða myndi vera í samræmi við orðlag í Hrd. 6. mars 2014 (329/2013) þar sem segir: 

„Þá er til þess að taka að ákvæði þau sem ákærði er sakfelldur fyrir hér eru beinlínis til þess 

ætluð að vernda börn fyrir misnotkun af því tagi sem hér átti sér stað og hegðan brotaþola í 

aðdraganda samskipta þeirra dregur ekki úr sök ákærða eða telst honum til málsbóta.“ Að 

sama skapi má benda á að slík niðurstaða myndi koma heim og saman við hinn kynferðislega 

lágmarksaldur sem felur í sér að afstaða barns yngra en 15 ára til samræðis eða annarra 

kynferðismaka skiptir engu máli fyrir refsinæmi verknaðarins.
68

 

 Við notkun tálbeitu í málum sem þessum á við gagnstæð niðurstaða. Við beitingu 

slíkra rannsóknarheimilda skiptir máli hver eigi frumkvæðið, bæði að fundi og því að 

kynferðisleg háttsemi muni eiga sér stað. Í 2. mgr. 3. gr. reglugerðar um sérstakar aðferðir og 

aðgerðir lögreglu við rannsókn sakamála nr. 516/2011 segir að skilyrði fyrir því að nota slíka 

aðferð sé að hún kalli ekki fram refsiverða háttsemi sem ella hefði ekki verið framin. Í 

eftirfarandi dómi var ákærði sýknaður vegna þess að ýtt var undir ásetning hans við notkun 

tálbeitu. 

Hérd. Suðl. 9. október 2012 (S-69/2012). Í dóminum var maður ákærður fyrir brot gegn 1. og 

2. mgr. 202. gr., sbr. 1. mgr. 20. gr. hgl. fyrir að hafa farið að stað þar sem hann taldi að 11 

ára gömul stúlka og vinkona hennar myndu hitta sig í því skyni að brjóta á þeim 
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kynferðislega. Maðurinn var sýknaður fyrir tilraunarbrotið þar sem ekki hafði verið notuð 

lögmæt aðferð við notkun tálbeitu og jafnframt hefði ákæruvaldinu ekki tekist að sýna fram á 

að maðurinn hefði farið að staðnum til þess að hitta stúlkurnar, ef ekki hefði verið fyrir 

hvatningu til þess og frumkvæði af móður stúlkunnar og lögreglukonu. Kemur fram að 

lögreglan hafi undir nafni stúlkunnar hvatt hann til að koma í nokkur skipti sbr. orðin „ég er 

alveg til í að fara á rúntinn“ og síðar hvatning til að koma austur. Jafnframt hafi lögreglan lýst 

yfir ánægju með tillögu ákærða að munnmökum í kjölfar þess að hann segðist langa til þess 

að hitta hana. Sagði dómurinn að þessi samskipti séu meira og minna til þess fallin að ýta 

undir kynferðislegan áhuga hans á stelpum undir lögaldri. 

Dómurinn kveður skýrt á um það að ekki megi ýta undir ásetning manna til þess að 

fremja brot þegar tálbeita er notuð við rannsókn máls. Brýtur það gegn reglum um notkun 

tálbeitu að hvetja mann í þessu tilviki til fundar við „barnið“ og að ýta undir kynferðislegan 

áhuga á barni undir lögaldri.  

5.5 Tími og staður 

Gera þarf grein því fyrir hversu nákvæm tímasetning og staðsetning fundar þurfi að vera svo 

hann teljist hafa verið ákveðinn.  

Lögskýringargögn að baki 4. mgr. 202. gr. hgl. gefa engar leiðbeiningar um þessi 

atriði. Í greinargerð með frumvarpi að baki 201. gr. a norsku hgl. má hins vegar finna um 

þetta greinagóða umfjöllun. Þar er kveðið á um að þar sem brotið telst fullframið þegar 

gerandi mætir á fundarstaðinn feli það í sér að samkomulag um fundarstað og fundartíma 

þurfi að eiga sér stað. Samkomulagshugtakið (að mæla sér mót) megi þó ekki túlka þröngt þar 

sem eftir aðstæðum gæti slíkt samkomulag verið mjög óformlegt, til dæmis þegar 

viðmælendur hefðu þann skilning að þeir myndu reyna að hittast á ákveðnu svæði innan 

ákveðins tímaramma. Niðurstöðu í samræmi við þetta má finna í dómi héraðsdóms. 

Hérd. Norðeyst. 24. september 2013 (S-102/2013).Í dómi þessum var ákærði sakfelldur fyrir 

fullframið brot gegn 4. mgr. 202. gr. hgl. með því að hafa í samskiptum við 13 ára dreng á 

Facebook viðhaft kynferðislegt tal við hann og ákveðið með drengnum að þeir myndu hittast 

næst þegar hann færi til ... í lok september, til þess að hafa við hann kynferðismök. 

Hér má sjá að sakfellt er fyrir fullframið brot þó svo tími sé ekki nákvæmlega 

tilgreindur. Aðeins er talað um „í lok september“ þegar hann „færi næst“ til .... Ekki er hægt 

að sjá hvaða stað er um að ræða og því ekki hægt að álykta um hversu nákvæm staðsetning 

fundar þeirra átti að vera, til dæmis hvort um hafi verið að ræða ákveðið sveitarbýli eða komu 

ákærða til ákveðins bæjarfélags. Af dóminum má ráða að tímasetning fundar getur verið mjög 

óljós þegar talið er að mót hafi verið mælt í skilningi 4. mgr. 202. gr. hgl. 

Hafi gerandi fengið barnið til þess að tilgreina hvar það verði statt á ákveðnum tíma 

geta atvik í vissum tilvikum verið þannig að talið sé að þau hafi mælt sér mót. Þetta getur átt 
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við jafnvel þótt barnið hafi ekki talið samkomulagið um að hittast bindandi fyrir sig.
69

 

Úrslitum ræður hvort gerandi hafi raunverulegar væntingar til þess að hitta barnið á 

ákveðnum stað innan ákveðins tíma. Sem dæmi má nefna að ef barnið myndi svara játandi 

þeirri spurningu hvort að það sé eitt heima ákveðið kvöld og að samtalið gefi í skyn að 

gerandinn muni heimsækja barnið myndi skilyrðið um að mót sé mælt vera uppfyllt. 

 Þrátt fyrir að ekki skipti máli með hvaða hætti gerandi og barn mæla sér mót þá skiptir 

máli að fundur þeirra eigi að vera líkamlegur.
 70

 Norska ákvæðið nær því ekki til þess þegar 

einstaklingar ákveða að „hittast“ á netheimum eða með öðrum hætti sem tæknin býður.
 
Þó er 

ekki útilokað að hægt sé að brjóta kynferðislega gegn barni með slíkum fundi. Barn gæti t.d. 

verið tælt eða þvingað til að framkvæma kynferðislegar athafnir fyrir vefmyndavél, en slíkt er 

refsivert samkvæmt öðrum refsiákvæðum norsku hegningarlaganna
71

 líkt og refsiákvæðum í 

íslenskum hegningarlögum. Niðurstöðu í þessa veru má sjá í dómi Hæstaréttar. 

Hrd. 21. nóvember 2013 (548/2013). Í dómi þessum var ungur maður ákærður og sakfelldur 

fyrir fjölda kynferðisbrota gegn ungum stúlkum. Meðal annars fyrir að hafa á 

samskiptaforritinu MSN sagt stúlkunni A sem þá var 12 ára gömul að sýna sér brjóst sín, rass 

og kynfæri í vefmyndavél og tekið 21 skjáskotsmynd af þessum líkamshlutum þegar hún 

beraði þá. Fyrir þessa háttsemi var ákærði sakfelldur fyrir brot gegn 2. mgr. 202. gr. hgl. þar 

sem dómurinn taldi að virða bæri skjáskotsmyndir sem þessar sem ljósmyndir og að 

myndataka sem þessi falli því undir kynferðislega áreitni skv. 2. mgr. 202. gr. hgl.  

Af þessum dómi má sjá að kynferðisbrot gegn barni getur átt sér stað þó svo að þolandi 

og gerandi eigi ekki líkamlegan fund. 

5.6 Þarf líkamlegur fundur að eiga sér stað svo brotið teljist fullframið? 

Við lestur 4. mgr. 202. gr. hgl. er ekki augljóst við hvaða tímapunkt verknaðurinn telst 

fullframinn. Upp vaknar sú spurning hvort brotið sé fullframið við það eitt að mæla sér mót 

án þess að gerandi fari og hitti barnið. Sé það ekki tilfellið vakna upp aðrar spuringar: 1) Þarf 

líkamlegur fundur milli barns og geranda að eiga sér stað? 2) Er nóg að gerandi hefji för sína 

á fundarstað eða þarf hann að mæta á umsaminn stað? 3) Skiptir þá máli hvort barnið mætir 

einnig eða ekki? 4) Hvað ef gerandi mætir í nágrenni við staðinn þar sem hann getur fylgst 

með því hvort barnið mæti? 

Litlar leiðbeiningar er að finna í lögskýringargögnum með 4. mgr. 202. gr. hgl. og mun 

því eftirfarandi umfjöllun hvað þetta atriði varðar miðast við skýringar við norska ákvæðið og 

23. gr. Evrópuráðssamningsins.  
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Í norska ákvæðinu kemur fram í 1. mgr. að brotið sé framið þegar sá sem hefur mælt sér 

mót við barn í kynferðislegum tilgangi er kominn á fundarstaðinn eða á stað þar sem hægt er 

að fylgjast með fundarstaðnum.
72

 23. gr. Evrópuráðssamningsins kveður á um að refsivert sé 

að mæla sér slíkt mót þegar því er fylgt eftir með hlutrænum athöfnum sem leiða eiga til þess 

að fundurinn eigi sér stað.
73

 Í greinargerð sem fylgir samningnum segir að í þessu felist 

beinar aðgerðir eins og t.d. sú staðreynd að gerandi mæti á staðinn.
74

 

5.6.1 Tímamark: Þegar gerandi hittir barnið 

Við samningu norska ákvæðisins var í upphafi miðað við að brotið teldist fullframið þegar 

gerandi hittir barnið.
75

 Eftir að umsagnaraðilar höfðu komið að sínum skoðunum var því 

breytt þannig að ekki væri gerð krafa um að gerandi hitti barnið. Var þetta gert af þeirri 

ástæðu að það myndi draga úr skilvirkni ákvæðisins.
76

 Meðal annars var bent á að það myndi 

leiða til þess að nota yrði barnið til þess að „lokka“ gerandann fram, t.d. í aðgerðum lögreglu 

til þess að ná einstaklingi fyrir slíkt brot. Fyrir barn væri mjög íþyngjandi að þurfa að taka 

þátt í slíkum aðgerðum og standa augliti til auglitis við gerandann. Mæli því hagsmunir 

barnsins með því að lögreglan geti gripið inn í áður en fundurinn á sér stað. Ef krafan væri sú 

að gerandi yrði að hitti barnið svo að um fullframið brot væri að ræða myndu tilvik þar sem 

lögreglan grípur inn í áður en það gerist leiða til þess að ekki væri hægt að refsa fyrir brotið, 

að því undanskildu að skilyrði refsiverðrar tilraunar væru uppfyllt.
77

  

5.6.2 Tímamark: Þegar gerandi ferðast á staðinn 

Nokkrir umsagnaraðilar töldu að brotið ætti að teljast fullframið áður en fundurinn ætti sér 

stað eða þegar gerandi væri lagður af stað til fundar, væri það í samræmi við hið enska 

„Grooming-ákvæði“.
78

 Ráðuneytið sem stóð að samningu frumvarpsins að baki norska 

ákvæðinu
79

 taldi að almennt ætti að vera merkjanlegur munur í refsilegu tilliti á milli þess að 

ferðast á staðinn og þess að hitta barnið á fundarstaðnum og kynna sig fyrir því. Með því að 

hitta barnið væri gerandi kominn yfir sálrænar hömlur í tengslum við ótta um að upp um hann 

                                                           
72

 Á norsku: „den som har avtalt et møte med et barn under 16 år, og som med forsett om å begå en handling 

som nevnt i §§ 195, 196 eller § 200 annet ledd har kommet frem til møtestedet eller et sted hvor møtestedet kan 

iakttas.“ 
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 Á ensku: „where this proposal has been followed by material acts leading to such a meeting“ 
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 Sjá hér Explanatory Report með samningi Evrópuráðsins Council of Europe Convention on the Protection of 

Children against Sexual Exploitation and Sexual abuse, sbr. einkum lið 160. http://www.conventions.coe.int. 
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 Ot. prp. nr. 18 (2006-2007), bls. 14.  
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 Ot. prp. nr. 18 (2006-2007), bls. 16.  
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 Ot. prp. nr. 18 (2006-2007), bls. 14-15. 
78

 Ákvæðið er að finna í Sexual Offences Act 2003 section 15. 
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 Frumvarpið var gefið út af norska Dómsmála- og lögregluráðuneytinu. Hér eftir nefnt Ráðuneytið. 
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komist og vilja til þess að framkvæma verknaðinn. Jafnframt benti það á að ef miðað væri við 

þann tímapunkt sem gerandi væri á leiðinni á staðinn gæti það leitt til vandamála við 

sönnunarfærslu.
80

 Var því ekki talið rétt að miða við að brotið teldist fullframið þegar gerandi 

væri á leiðinni á fundarstaðinn, en slíkt gæti þó leitt til refsingar samkvæmt tilraunarábyrgð.
81

  

5.6.3 Tímamark: Þegar gerandi er á stað þar sem fylgjast má með fundarstað 

Umboðsmaður barna í Noregi benti á að auðvelt væri fyrir geranda að halda sig í felum þar til 

hann væri viss um að barnið væri mætt á staðinn og því teldi hann að ákvæðið ætti að ná til 

þess þegar gerandi væri á leiðinni á staðinn.
82

 

Líkt og áður hefur komið fram taldi Ráðuneytið ekki rétt að miða við það tímamark 

þegar gerandi væri á leiðinni á staðinn. Til þess að koma í veg fyrir að til yrðu vafamál um 

lögmætt afturhvarf frá tilraun taldi það þó að ákvæðið ætti einnig að ná til þess þegar gerandi 

væri mættur á stað þar sem hann hefði yfirsýn og gæti fylgst með fundarstaðnum.
 83

 

5.6.4 Tímamark: Þegar gerandi mætir á fundarstað 

Ráðuneytið taldi að refsiábyrgð ætti ekki að koma fram á tímapunkti þar sem almennt yrði 

erfitt að sanna ásetning geranda, en á sama tíma yrði að horfa til hags barnsins. Við mat á því 

hvaða tímapunkt ætti að leggja til grundvallar leit Ráðuneytið því til þess hversu nálæg 

hættan á því væri að misnotkun ætti sér stað þegar athafnir geranda voru skoðaðar. Slík hætta 

væri hvað mest því nær sem gerandi væri, í tíma og ytri aðstæðum, að komast í aðstöðu þar 

sem misnotkun gæti átt sér stað. Því fjær sem sú aðstaða væri því minni líkur væru á því að 

hann léti að því verða. Geranda getur snúist hugur af siðferðislegum ástæðum, vegna 

líkamlegra hindrana eða af ótta við að upp um hann komist.
84

 Svo lengi sem geranda snýst 

hugur af fúsum og frjálsum vilja og mætir ekki á fundarstaðinn eða á stað þar sem hægt er að 

fylgjast með honum getur refsiábyrgð fallið niður.
85

 Þessi rök ásamt öðrum leiddu til þess að 

miðað var við það tímamark þegar gerandi er mættur á fundarstað eða á stað þar sem hægt er 

að fylgjast með honum.
86

 Í norskum hæstaréttardómi má sjá niðurstöðu í samræmi við þetta. 

Rt. 2013, bls. 699. A sem var 38 ára gamall mætti til fundar við stúlkuna B 15 ára gamla fyrir 

utan skóla Y í þeim tilgangi að hún myndi hafa við hann munnmök. Þrátt fyrir að maðurinn 

hefði hætt við og farið heim eftir að hafa hitt stúlkuna taldi dómurinn öll skilyrði ákvæðis 
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201. gr. a uppfyllt. Undirstrikaði dómurinn að brot gegn 201.gr. a hgl. væri fullframið þegar 

gerandi væri mættur á fundarstaðinn eða á stað þar sem fylgjast mætti með honum.  

Af þessum dómi má ráða að brotið sé fullframið þegar gerandi mætir á staðinn eða á stað 

þar sem fylgjast má með honum. Gildir þetta óháð því hvort geranda snúist hugur varðandi 

það að láta verða að ásetningi sínum til þess að brjóta kynferðislega gegn barninu, eftir að 

hann er mættur til fundarins. 

5.6.5 Hvaða tímamark gildir um 4. mgr. 202. gr. hgl.? 

Óljóst er hvort sama tímamark eigi að gilda um 4. mgr. 202. gr. hgl. og gildir um norska 

ákvæðið. Texti 4. mgr. 202. gr. hgl. gefur til kynna að nóg sé að mæla sér mót svo brotið 

teljist fullframið, en í greinargerð með frumvarpi að baki 4. mgr. 202. gr. hgl. er helst að líta 

til þessara orða löggjafans:  

Háttseminni er lýst sem sjálfstæðu broti og er fullframið við að maður hafi mælt sér mót við 

barnið, enda verði ráðið af ytri atvikum, svo sem af ummælum í netsamskiptum geranda og 

barns eða af öðrum ráðstöfunum geranda til þess að fundur eigi sér stað, að það sé sett fram í 

því skyni að hann hafi samræði við barnið, önnur kynferðismök eða áreiti það kynferðislega á 

annan hátt.
87  

Virðast lögskýringargögn því styðja þá niðurstöðu að brotið teljist fullframið við það 

eitt að mæla sér mót. Lögskýringargögn gefa ekki neinar skýringar á því hvers vegna 

löggjafinn velur að orða ákvæðið með þessum hætti en ekki í samræmi við orðalag norska 

ákvæðisins eða 23. gr. Evrópuráðssamningsins sem það sækir fyrirmynd sína til. Hvergi er 

rökstuðningur færður fyrir því hvers vegna vikið sé frá því vel ígrundaða tímamarki sem 

miðað er við í 201. gr. a norsku hgl.   

Stutt er síðan 4. mgr. 202. gr. hgl. kom ný inn í lögin og því er ekki fyrir mikilli 

dómaframkvæmd að fara til þess að styðjast við hvað þetta atriði varðar. Aðeins hafa fallið 

tveir dómar fyrir héraðsdómi að svo stöddu. Sá fyrri er Hérd. Norðeyst. 24. september 2013 

(S-102/2013)
88

 Í dóminum er ákærði sakfelldur fyrir fullframið brot gegn 4. mgr. 202. gr. 

fyrir að hafa viðhaft kynferðislegt tal við 13 ára dreng og mælt sér svo mót við hann næst 

þegar hann færi til ákveðins staðar. Í dóminum kemur ekki fram hvort ákærði hafi mætt á 

staðinn þegar til fundarins kom. Sá síðari er Hérd. Rvk. 19. nóvember 2013 (S-306/2013):  

Í því máli var ákærði sakfelldur fyrir fullframið brot gegn 4. mgr. 202. gr. hgl. fyrir að hafa 

ítrekað áreitt 13 ára gamlan dreng kynferðislega með notkun netsins og síma. Hafði hann rætt 

við hann á grófan kynferðislegan máta og leitast eftir að hitta hann til að hafa kynferðismök 

við hann og hafði hitt hann sama kvöld í þeim tilgangi. Ekkert kynferðislegt átti sér þó stað á 

þeim fundi.  
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Ákærði var jafnframt sakfelldur fyrir tilraun til brots gegn 4. mgr. 202. gr., sbr. 1. 

mgr. 20 .gr. hgl. vegna tveggja annarra ákæruliða. Annars vegar fyrir að hafa án árangurs 

reynt að mæla sér mót við drenginn, þá í villu um að móðir drengsins var viðmælandinn og 

hins vegar fyrir að hafa reynt ítrekað að mæla sér mót við drenginn án árangurs í því skyni að 

hafa við hann kynferðismök. 

Í fyrri dóminum er brotið talið fullframið þó svo ekki komi fram hvort ákærði hafi mætt á 

staðinn eða verið á leið þangað. Í þeim síðari er tekið fram að ákærði hafi mætt á staðinn og 

þá er einnig dæmt fyrir fullframið brot gegn 4. mgr. 202. gr. hgl. 

Þótt aðeins sé við þessa tvo dóma að styðjast verður að telja að brot gegn 4. mgr. 202. 

gr. hgl. teljist fullframið þegar einstaklingur hefur mælt sér mót við barnið án tillits til þess 

hvort hann leggi af stað til fundar, mæti á staðinn eða hvort af fundinum verði.  

6 Lokaorð og samantekt 

Í ljósi þess hve alvarleg og tíð kynferðisbrot gegn börnum eru verður að telja mikilvæga 

hagsmuni fólgna í því að löggjafinn taki afstöðu til þessara mála og telji að refsa skuli fyrir 

slík brot á undirbúningsstigi, líkt og gert er með 4. mgr. 202. gr. hgl.  

 Mikilvægt er að gleyma því ekki, að þótt ákvæði 4. mgr. 202. gr. hgl. sé sett með það 

markmið í huga að stemma stigu við tælingu barna með notkun netsins eða upplýsinga- og 

fjarskiptatækni, þá falli ýmsar aðrar verknaðaraðferðir einnig undir það. Ber sérstaklega að 

hafa í huga að fundi geti verið komið á fyrir milligöngu þriðja aðila. 

Aldur brotaþola, sem miðaður er við börn yngri en 15 ára, er í samræmi við 

svokallaðan „kynferðislegan lágmarksaldur“ í lögum. Börn yngri en 15 ára geta ekki gefið 

gilt samþykki til samræðis eða annarra kynferðismaka samkvæmt þessu. Er þetta áréttað í 

dómaframkvæmd líkt og fram kemur í ritgerðinni. Jafnframt er þessu haldið fram sem rökum 

fyrir því að í málum sem þessum skipti engu hvort barn eigi frumkvæði að kynferðislegum 

athöfnum eða fundi þegar sök geranda er metin. Verður þetta að teljast mikilvægt atriði þar 

sem ákveðinn aðstöðumunur milli fullorðinna og barna er alltaf til staðar. Við slíkan 

aðstöðumun getur hinn fullorðni nýtt sér reynsluleysi barnsins, jafnvel þó svo barnið telji að 

ekki sé um neina misnotkun gegn sér að ræða. 

Við könnun á hugtakinu „að mæla sér mót“ kemur í ljós að útiloka má þau tilvik 

þegar barnaníðingar hitta börn af tilviljun og ætla sér á þeirri stund að brjóta gegn þeim 

kynferðislega. Þegar litið er til norskra lögskýringargagna við 201. gr. a norsku hgl. má sjá að 

einhvers konar lágmarks samkomulag um fundarstað og fundartíma verður að eiga sér stað, 

en slíkt samkomulagshugtak má ekki túlka þröngt. Getur samkomulagið verið mjög 

óformlegt, t.d. þegar skilningur er til staðar um það að reyna að hittast á ákveðnu svæði innan 
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ákveðins tímaramma. Úrslitum ræður hvort hinn fullorðni hafi haft raunverulegar væntingar 

til þess að hitta barnið á ákveðnum stað innan ákveðins tíma. Fundur sem á að eiga sér stað 

verður þó að vera líkamlegur, en ekki í gegnum netið svo dæmi sé nefnt.  

 Þó svo að markmið ákvæðis 4. mgr. 202. gr. hgl. sé að vernda börn í samskiptum við 

fullorðna þá geta börn og unglingar á aldrinum 15-18 ára gerst sek um brot gegn því og þeim 

verið dæmd refsing. Styðst þetta við reglur laga um sakhæfisaldur sem miðaður er við 15 ára 

aldur og jafnframt við þann sorglega raunveruleika að börn og unglingar á aldrinum 15-18 ára 

hafa verið dæmd fyrir kynferðisbrot gegn öðrum börnum. Í sérstökum tilvikum þegar 

aðstæður sem þessar eru uppi verður að teljast mikilvægt að ákæru- og dómsvald hafi 

heimildir til þess að líta til sérúrræða og beita skilorðsbundinni ákærufrestun eða lækka 

refsingu sakbornings.  

Er það skoðun höfundar að það yrði að teljast óeðlilegt, við slíkar sérstakar aðstæður, að 

ákæra og dæma refsingu 15 ára og 2ja mánaða gamalli stúlku sem mælir sér mót í 

kynferðislegum tilgangi við tæplega 15 ára gamla kærustu sína til nokkurs tíma, þegar 

augljóst væri að ekki lægi að baki misnotkun á stöðu eða blekking af nokkru tagi, en sú staða 

væri jafnvel uppi að foreldrar yngri stúlkunnar legðu fram kæru.   

Þegar litið er til þess tímapunkts sem brot gegn 4. mgr. 202. gr. hgl. er talið fullframið 

verður texti ákvæðisins og lögskýringargögn skilin svo að brotið sé fullframið við það eitt að 

mæla sér mót og þurfi því ekki að koma til líkamlegs fundar barns og geranda. 

Við samanburð á 201. gr. a norsku hgl. og 4. mgr. 202. gr. hgl. vekur helst athygli munur á 

því við hvaða tímamark brotin teljast fullframin. Hið íslenska ákvæði ber tímamark sem leiðir 

til fullframningar á mun fyrri stigum atburðarásar en hið norska. Einnig er sá munur á 

ákvæðunum að í norska ákvæðinu er sérstök refsibrottfallsheimild ef gerandi er ungur, en 

engin slík heimild er í því íslenska. Refsirammi íslenska ákvæðisins er jafnframt hærri eða 2 

ár, á meðan refsirammi norska ákvæðisins er aðeins 1 ár. Þegar litið er til þessara atriða 

virðist ákvæði 4. mgr. 202. gr. hgl. ganga skrefinu lengra í baráttunni við afbrotum af þessu 

tagi.  

Forvitnilegt verður að fylgjast með dómaframkvæmd vegna brota á ákvæði 4. mgr. 202. gr. 

hgl., þar sem enn hefur ekki fallið dómur í Hæstarétti þegar þetta er skrifað. Á því eftir að 

koma í ljós hvort Hæstiréttur túlki ákvæðið á sama hátt og gert hefur verið í héraðsdómunum 

tveimur.   
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