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Útdráttur á íslensku 
 

Markmið ritgerðarinnar er að svara rannsóknarspurningunni „Málsmeðferð í 

kynferðisbrotamálum gegn börnum“. Umfjöllun ritgerðarinnar mun fyrst og síðast 

beinast að þeim lagaákvæðum sem eiga við um málsmeðferð í kynferðisbrotamálum 

gegn börnum þ.e. almennum hegningarlögum nr. 19/1949, lögum um meðferð 

sakamála nr. 88/2008 og barnaverndarlögum nr. 80/2002. Fjallað verður um 

lagabreytingar sem átt hafa sér stað í almennum hegningarlögum og þá sérstaklega sem 

áttu sér stað með breytingarlögum nr. 61/2007. Veigamiklar breytingar voru gerðar á 

kynferðisbrotakafla laganna sem snúa að fyrningu kynferðisbrota gegn börnum. Teknir 

verða til skoðunar dómar sem snúa að kynferðisbrotum gegn börnum.   
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Útdráttur á ensku 
 

The main objective of this thesis is to look in to procedures in sexual offenses against 

children. This thesis will first and foremost cover legal provisions relating to procedures 

in sexual offenses against children or in Act no 19/1940 general criminal law, Act no 

88/2008 code of criminal procedure and Act no 80/2002 on law regarding children. 

There will be discussion about the amendments in the general criminal law and 

specially the changes with Ack no 61/2007. Extencive changes where made in sexual 

offenses section regarding expiry of sexual offenses against children. There will be a 

review of some verdicts conserning offenses against children. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 ECTS eininga lokaritgerð til BS gráðu í viðskiptalögfræði við 

lögfræðisvið Háskólans á Bifröst. 

Höfundur hefur sl. 13 ár starfað sem lögreglumaður þar af 8 ár sem 

rannsóknarlögreglumaður. Eitt af verkefnum höfundar sem rannsóknarlögreglumanns 

fólst í því að rannsaka kynferðisbrot og var hluti þeirra brota kynferðisbrot gegn 

börnum.  

Tilgangur höfundar með skrifum þessum var að skoða reglur og lög sem gilda um 

kynferðisbrot gegn börnum í almennum hegningarlögum nr. 19/1940, lögum um 

meðferð sakamála nr. 88/2008 og barnaverndarlögum nr. 80/2002.  

Höfundur lagði ríka áherslu á vönduð vinnubrögð í texta og heimildavinnu einnig að 

frágangur ritgerðarinnar væri til fyrirmyndar. Ritgerðina vann höfundur á Bifröst á 

tímabilinu september til desember 2016. 

Ritgerðina vann höfundur undir handleiðslu Guðrúnar Sesselju Arnardóttur hrl. og 

aðjúnkts við Háskólann á Bifröst. Höfundur kann henni bestu þakkir fyrir gott samstarf 

og gagnlegar ábendingar. 

Höfundur vill þakka eiginkonu sinni Kristínu Ósk Ragnarsdóttur og börnum fyrir allan 

stuðninginn og þolinmæðina. 

 

Ég lýsi því hér með yfir að ég er einn höfundur þessa lokaverkefnis og það er afrakstur 

eigin rannsóknarvinnu sem er í fullu samræmi við reglugerð og kröfur Háskólans á 

Bifröst um vinnslu lokaritgerða í grunnnámi. 

 

 

 

Jónas Halldór Sigurðsson 
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1. Inngangur 

 
Það er staðreynd að þau börn sem verða fyrir kynferðisbrotum á Íslandi í dag verða að 

öllum líkindum fyrir þeim af hendi einhvers sem er bundinn þeim fjölskylduböndum 

eða þau eru gerandanum háð á einhvern hátt. Fallið hafa fjölmargir dómar bæði í 

Hæstarétti Íslands og héraðsdómstólum landsins sem staðfesta þessa fullyrðingu 

höfundar. Í ritgerð þessari verður leitast við að leiða í ljós þau lagalegu úrræði sem fyrir 

hendi eru í lögum á Íslandi er varða þennan málaflokk og breytingar þær sem hafa átt 

sér stað í honum á undanförnum árum.  
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2. Skilgreining á kynferðisofbeldi gegn börnum 

 
Ein alvarlegasta birtingarmynd ofbeldis gegn börnum er kynferðislegt ofbeldi. 

Kynferðislegt ofbeldi gegn börnum er skilgreint á vef umboðsmanns barna með 

eftirfarandi hætti.1 

 
„Það telst kynferðislegt ofbeldi þegar börn eru fengin til að taka þátt í kynferðislegu 
athæfi eða leik, með einhverjum sem hefur meiri völd eða er hærra settur en þau, 
óháð því hvort það sé gert með valdi eða ekki. Það telst því kynferðislegt ofbeldi 
þegar einhver notfærir sér þroska- og reynsluleysi barns undir 18 ára aldri til þess 
að fá það til að taka þátt í kynferðislegum athöfum.“ 
 

Gerendur í kynferðislegu ofbeldi gegn barni geta verið karlar, konur og jafnvel önnur 

börn. Hins vegar er það svo að í meirihluta þeirra mála sem eru kærð til lögreglu þá eru 

karlmenn gerendur. Brotin geta átt sér stað innan fjölskyldu viðkomandi barns af hendi 

foreldris, systkina, stjúpforeldris eða jafnvel annarra ættingja innan veggja heimilisins. 

Einnig eru tilfelli þar sem aðilar utan heimilis eru gerendur eins og t.d. vinir, ókunnugir, 

nágrannar, kennarar eða aðrir sem falin hefur verið umsjá með börnunum.  Oft á tíðum 

tengjast þeir sem fremja kynferðisbrot gegn börnum þeim fjölskylduböndum þar sem 

börnin eiga að vera varin af sérstökum trúnaðarböndum og öryggi. 2 

 

Hvort heldur sem atburðurinn á sér stað einu sinni eða oftar eru barnaklám, kynferðisleg 

áreitni, nauðgun, sifjaspell og vændi allt tegundir kynferðisofbeldis. Til að mynda telst 

það kynferðisbrot gegn barni að stunda kynlíf með einstaklingi sem er yngri en 15 ára 

eða það að tæla barn / ungmenni á aldrinum 15 til 18 ára til kynferðislegra athafna. Það 

er svo að til langs tíma getur kynferðislegt ofbeldi skaðað tilfinningalíf barna, valdið 

þeim hræðslu, einmannaleika, sársauka, niðurlægingu, skömm, sekt og algeru valda- 

og varnarleysi. Ung börn átta sig oft ekki á að misnotkunin er eitthvað sem ekki má þar 

sem eins og fyrr segir, þau verða fyrir misnotkun af hendi náinna ættingja eða öðrum 

sem er treyst fyrir velferð þeirra og sem börnin treysta. Staðreyndin er sú börn að sem 

hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi greina oft ekki frá slíku fyrr en löngu síðar þegar 

viðkomandi er orðinn fullorðinn, sbr. mál sem komu upp á yfirborðið er snéru að 

brotum Karls Vignis Þorsteinssonar gegn fjölda barna.3 

 

                                                        
1 Umboðsmaður barna. Sótt þann 16.09.2016 á https://www.barn.is/malaflokkar/ofbeldi/ 
2 Umboðsmaður barna. Sótt þann 16.09.2016 á https://www.barn.is/malaflokkar/ofbeldi/ 
3 Umboðsmaður barna. Sótt þann 16.09.2016 á https://www.barn.is/malaflokkar/ofbeldi/ 
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3. Lagaumhverfið er snýr að vernd barna 

 
Í kaflanum verður gerð grein fyrir þeim lagabálkum sem varða meðferð mála er snúa 

að börnum og helstu lagabreytingum sem á þeim hafa orðið.  

 
 

5.1. Almenn hegningarlög nr. 19/1940 

 
Í XXII. kafla almennra hegningalaga nr. 19/1940 45  er að finna meginrefsiákvæði 

íslenskra laga um kynferðisbrot. Í kaflanum er að finna tvær greinar sem lögfestar voru 

sérstaklega til verndar börnum. Hér er um að ræða 201. gr. hgl. sem nefnt er 

trúnaðarbrotsákvæðið og 202. gr. hgl. en þar er getið um kynferðislegan lágmarksaldur. 

Taka verður einnig til 200. gr. hgl. er fjallar um sifjaspell,  en sú grein laganna er alloft 

talin ein af þeim greinum er snúa sértaklega að börnum. Það er svo að í langflestum 

tilvikum eru börn brotaþolar í þeim aðstæðum sem þar er greint frá. Það sem er 

sammerkt með þessum þremur ákvæðum er að refsing er lögð við samræði, öðrum 

kynferðismökum og að áreita börn kynferðislega. 6 

 

Greinamunur er gerður á hugtökunum „samræði“, „öðrum kynferðismökum“ og 

„kynferðislegri áreitni“ sem fyrr er getið um hér að ofan. Í greinagerð með frumvarpi 

því sem varð að lögum nr. 40/1992, er „samræði“ skilgreint með eftirfarandi hætti:7 

 

„nægjanlegt er 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“. 

 

Rétt er þó að hafa í huga hér að það skiptir ekki öllu máli að finna nákvæma 

skilgreiningu á því hvað felst í „samræði“ þar sem einstök ákvæði gera ráð fyrir sömu 

refsingu fyrir „önnur kynferðismök“ við börn og „samræði“. Hér varðar því meiru að 

skilgreina hvað í orðunum „öðrum kynferðismökum“ felst. Í athugasemdum við 

frumvarp með lögum nr. 61/2007 er horft til skilgreininga í frumvarpi með lögum nr. 

                                                        
4 Hér eftir hgl. 
5 Almenn hegningarlög nr. 19/1940, ásamt síðari breytingum sótt á 
https://www.althingi.is/lagas/145a/1940019.html. 
6 Alþingistíðindi A 1991-1992, þskj. 59, mál 58, bls. 788 sótt þann 17.09.2016 á 
http://www.althingi.is/altext/115/s/0059. html 
7 Sama heimild og að ofan. 
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40/1992 er snéru að breytingum sem gerðar voru árið 1992 á kynferðisbrotakafla 

hegningalaganna. Samkvæmt skilgreiningunni sem þar kemur fram ber að skýra 

hugtakið „önnur kynferðismök“ frekar þröngt. Í athugasemdum frumvarpsins er þetta 

skýrt með eftirfarandi hætti:8 

 

„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.“ 
 

Þó megi draga þá ályktun að undir hugtakið „önnur kynferðismök“ falli einnig 

munnmök, endaþarmsmök, að setja hluti og eða fingur í endaþarm eða leggöng, sleikja 

og sjúga kynfæri. Einnig sé það í samræmi við skilgreiningar fræðimanna að eðlilegt 

sé að fella þá háttsemi þarna undir þegar gerandi lætur brotaþola fróa sér, gerandi 

viðhefur samræðishreyfingar milli þjófhappa, læra eða á maga brotaþola.9 

 

Til þess að skýra frekar hugtakið „önnur kynferðismök“ má taka dæmi úr 

dómaframkvæmd. Í dómi hrd. nr. 341/2007 var karlmaður á fimmtugsaldri (til að 

mynda) sakfelldur fyrir brot á 1. mgr. 202. gr. hgl. fyrir að setja lim sinn í munn tíu ára 

stúlku og sleikja kynfæri hennar. Í dómi hrd. 511/2002 var karlmaður sakfelldur fyrir 

brot gegn 1. mgr. 202. gr. hgl. Hafði maðurinn lagt lim sinn milli rasskinna á 5 ára 

dreng og viðhaft samfarahreyfingar. Var maðurinn sakfelldur fyrir kynferðismök. Í 

dómi hrd. 527/2008 var stjúpfaðir sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 202. gr. hgl. þ.e. 

samræði og önnur kynferðismök gegn stjúpdóttur sinni. Stjúpfaðirinn hafði misnotað 

stjúpdótturina þegar hún var á aldrinum 11 til 12 ára um nokkurra mánaða skeið með 

þeim hætti að fá hana til þess að halda um lim sinn í nokkur skipti, að hafa haft við hana 

munnmök eitt skipti, að hafa fengið hana til þess að hafa við sig munnmök í 5 til 6 

skipti, að hafa haft við hana endaþarmsmök í fjölmörg skipti og að hafa haft við 

stúlkuna samræði allt að tvisvar í viku í fjölmörg skipti. Var stjúpfaðirinn einnig 

sakfelldur fyrir brot gegn 1. gr. 201. gr. hgl. vegna stöðu sinnar gegn stúlkunni 

(trúnaðarbrot). 

 

Með lögum nr. 40/1992 voru fyrst lögfest ákvæði um kynferðislega áreitni í almennum 

hegningarlögum. Það var hins vegar ekki fyrr en með lögum nr. 61/2007 að lögfest var 

                                                        
8 Alþingistíðindi A 1991-1992, þskj. 59, mál 58, bls. 788. 
9 Þingskjal 20-20 mál. Sótt þann 16.09.2015 á http://www.althingi.is/altext/133/s/0020.html 
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ákvæði sem aðeins fjallaði um kynferðislega áreitni sbr. 199. gr. hgl. Við skýringu á 

hugtakinu „kynferðisleg áreitni“ í 2. mgr. 200-202 gr. hgl. er eðlilegt að horft sé líka til 

ákvæðis 3. mgr. 3. gr. jafnréttislaga nr. 10/2008 ásamt 199. gr. hgl. Sérstök efnislýsing 

á kynferðislegri áreini kemur fram í 199. gr. hgl. sem á við öll ákvæðin þrjú. Fram 

kemur að í kynferðislegri áreitni felist m.a. að þukla, strjúka, káfa á brjóstum eða 

kynfærum annars manns utan klæða sem innan. Einnig í orðbragði eða táknrænni 

hegðun sem er ítrekað meiðandi eða getur valdið ótta hjá viðkomandi. Kynferðisleg 

áreitni var skilgreind í athugasemdum með frumvarpi sem varð að lögum nr. 40/1992 

með eftirfarandi hætti10. 

 

„kynferðislega áreitni sem ekki telst slík misnotkun á líkama að hún komi í stað 
hefðbundins samræðis eða hafa gildi sem slíkt, þ.e. „önnur kynferðismök“. Hér er átt 
við ýmiss konar káf, þukl og annars konar líkamlega snertingu og ljósmyndun af 
kynferðislegum toga sem hingað til hefur verið heimfært undir 209. gr. laganna. Rétt 
þykir að veita slíkri háttsemi meiri athygli en áður með þessu sérákvæði og taka 
harðar á brotum. Með þessu er engan veginn ætlun, fremur en verið hefur, að 
takmarka eðlilega umhirðu og gælur foreldar og annarra ættingja við börn sín og 
barnabörn. Ef kynferðisathafnir falla ekki undir neina af ofangreindum 
verknaðarlýsingum, þ.e. samræði, önnur kynferðismök eða aðra kynferðislega áreitni 
kann 209. gr. hgl. að eiga við um þær (brot gegn blygðunarsemi).“ 

 

Um 199. gr. hgl. segir í athugasemdum með frumvarpinu sem varð að lögum nr. 

61/2007 eftirfarandi.11 

 

„kynferðisleg áreitni sé háttsemi kynferðislegs eðlis sem hvorki telst samræði né 
önnur kynferðismök. Hún felist í hvers konar snertingu á líkama annarrar manneskju 
sem er andstæð góðum siðum og samskiptaháttum.“ 

 
Aðgreina þarf á milli „kynferðislegrar áreitni“ og „annarra kynferðismaka“ annars 

vegar og „brota gegn blygðunarsemi“ hins vegar. Eins og getið er um í 199. gr. hgl. 

felst kynferðisleg áreitni m.a. í að þukla, strjúka, káfa á brjóstum eða kynfærum 

brotaþola utan klæða sem innan. Slíkt káf eða þukl getur þó verið það langvarandi eða 

á því stigi að slíkt teljist til „annarra kynferðismaka“. Í slíkum tilfellum er háttsemin 

komin á alvarlegra stig eins og t.d. að fingri er stungið í endaþarm eða leggöng en í 

slíkum tilfellum myndi háttsemin falla undir 1. mgr. 202. gr. hgl. sem „önnur 

kynferðismök“12 eins og kemur fram m.a. í dómi hrd. nr. 672/2009. Í því máli var 

karlmaður sakfelldur fyrir brot gegn 8 ára stúlku með því að hafa nuddað innanklæða 

                                                        
10 Alþingistíðindi A 1991-1992, bls. 788. Sjá einnig http://www.althingi.is/altext/115/s/0059.html 
11 Alþingistíðindi A 2006-2007, bls. 559. Sjá einnig http://www.althingi.is/altext/133/s/0020.html 
12 Alþingistíðindi A 2006-2007, bls. 559. Sjá einnig http://www.althingi.is/altext/133/s/0020.html 
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kynfæri hennar með fingrunum. Var hann dæmdur fyrir brot gegn 1. mgr. 202. gr. hgl. 

Í máli hrd. nr. 541/2006 var karlmaður sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 202. gr. hgl. 

Hafði maðurinn káfað innan klæða bæði á rassi og kynfærum, sett fingur í kynfæri, 

nuddað limi sínum við beran rass og kynfæri 10 ára systurdóttur sinnar sem svaf í sama 

rúmi og hann.  

 

Varðandi mörkin milli kynferðislegrar áreitni og blygðunarsemisbrota er því almennt 

haldið til haga að ef líkamleg snerting hefur ekki átt sér stað þá fellur slík háttsemi undir 

209. gr. hgl. Í dómi hrd. nr. 227/2008 var karlmaður sakfelldur fyrir brot gegn 2. mgr. 

202. hgl. (þ.e. kynferðislega áreitni), með því að hafa káfað innanklæða á brjóstum og 

læri 14 ára stúlku. Í dómi hrd. 152/2005 var kennari á þrítugsaldri sakfelldur brot gegn 

209. gr. hgl. (brot gegn blygðunarsemi), fyrir að senda tveimur 14 ára stúlkum sem voru 

nemendur hans fjölda klámfenginna og kynferðislegra smáskilaboða. 

 

Eins og komið hefur fram er 202. gr. hgl. svokallað aldursákvæði. Til þess að uppfylla 

skilyrði refsiábyrgðar samkvæmt ákvæðinu þarf aðeins að uppfylla ákveðið 

aldursmark. Þannig skiptir engu máli um refsinæmi verknaðarins hver afstaða barns er 

til hans eða hvort barn veiti samþykki. Hins vegar er áskilnaður um ásetning, sem gerir 

það að verkum t.d. að hafi ákærði staðið í þeirri meiningu að barnið væri eldra en 15 

ára, komi ekki til sakfellingar gegn ákvæðinu. Vert er þó að veita því athygli að í 204. 

gr. hgl. er kveðið á um að hafi brot gegn 202. gr. komið til vegna gáleysis um aldur 

þolanda, skal beita vægari refsingu en þó er ekki heimilt að fara niður fyrir lágmark 

fangelsisrefsingar þ.e. 30 daga sbr. 34. gr.hgl.13  

 

Dómur hrd. nr. 298/1998 er dæmi um beitingu 204. gr. hgl. Þar var tvítugur piltur 

sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 202. gr., sbr. 204. gr. hgl (gáleysi) í héraðsdómi, fyrir 

að hafa haft samræði við 13 ára gamla stúlku. Stúlkan var á héraðsmóti ásamt hópi 

ungmenna sem öll voru eldri en hún eða á aldrinum 14 til 18 ára (á þessum tíma var 

kynferðislegur lágmarksaldur 14 ára). Ekki þótti sannað að piltinum hefði mátt vera 

ljós eða hefði vitað um aldur stúlkunnar þegar kynferðismökin áttu sér stað. Var því 

ekki talið að um hafi verið að ræða ásetningsbrot. Hins vegar taldi héraðsdómur, að sú 

skylda hefði hvílt á piltinum, sökum aldurs hans og að þau þekktust ekki, að hann hefði 

                                                        
13 Svala Ísfeld Ólafsdóttir ásamt fl. (2011). Hin launhelgi glæpur. Bls. 66. 
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kannað með aldur stúlkunnar áður en þau höfðu kynmök. Honum hefði mátt vera það 

ljóst að stúlkan væri mjög ung, þó svo að hún væri fullorðinsleg í útliti. Hæstiréttur 

taldi hins vegar ósannað að piltinum hefði verið kunnugt um eða að honum hafi mátt 

vera ljóst að stúlkan væri 13 ára. Í framburði sálfræðings og vina piltsins fyrir dómi 

heldu þeir því fram að í útliti og framkomu hafi stúlkan verið fullorðinsleg. Hæstiréttur 

mat það ekki piltinum til gáleysis að hafa ekki kannað með aldur stúlkunnar fyrir 

ástaratlot þeirra. Sýknaði því Hæstiréttur piltinn. 

 

Til samanburðar má nefna dóm Hæstaréttar í máli nr. 12/2009. Þar sakfelldi Hæstiréttur 

tvítugan pilt fyrir brot gegn 1. mgr. 202. gr. hgl. Pilturinn og 12 ára stúlka höfðu haft 

samfarir og þá hafði hann látið stúlkuna hafa við sig munnmök. Pilturinn hafði talið að 

stúlkan væri eldri. Hæstiréttur taldi sannað að piltinum hefði verið það ljóst að stúlkan 

væri yngri en 15 ára þegar umrædd brot áttu sér stað. Hæstiréttur taldi að ekki væru 

fyrir hendi forsendur til þess að fallast á að ofangreind brot hefðu verið framin af gáleysi 

eða að pilturinn gæti borið fyrir sig vanþekkingu eða misskilning á þeim réttarreglum 

sem í gildi eru og með því talið að háttsemi hans gegn stúlkunni varðaði ekki refsingu 

sbr. 3. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl.  

 

Fram kemur í 2. ml. 1. mgr. 202. gr. að lækka megi refsingu eða láta hana falla niður ef 

gerandi og þolandi séu á svipuðum aldri og þroskastigi.14 Við þessa undantekningu er 

horft til þeirrar staðreyndar að flest börn sem náð hafa 15 ára aldri séu orðin kynþroska 

og mörg þeirra farin að stunda kynlíf í einhverri mynd. Við þessar aðstæður þótti 

eðlilegt að gera ráð fyrir því lækka mætti refsingu eða fella hana alveg niður. Tilgangur 

1. ml. er einkum að hindra að börn verði fyrir misnotkun af hendi fullorðinna 

einstaklinga sem nýtt geta sér trúgirni, græskuleysi, reynsluleysi og æsku þeirra. Má í 

þessum efnum til að mynda horfa til dóms hrd. nr. 312/2009. En í málinu var rúmlega 

sextugur karlmaður sakfelldur fyrir brot á 1. mgr. 202. gr. hgl. með því að hafa fengið 

14 ára greindarskerta stúlku til þess að hafa við sig munnmök.  

 

Komi til þess að báðir aðilar máls séu yngri en 15 ára kemur refsing ekki til álita þar 

sem sakhæfisaldur er 15 ára sbr. 14. gr. hgl. Heimildin til lækkunar eða niðurfellingar 

refsingar kom ný inn í ákvæðið með breytingum árið 2007. Af þessum sökum er 

                                                        
14 Alþingistíðindi A 2006-2007, þskj. 1353, mál 20, bls. 7235-7237 eða 
http://www.althingi.is/altext/133/s/1353.html 
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dómaframkvæmd takmörkuð sem útskýrt getur hvaða aldursmunur á við í þessum 

efnum. Í greinagerð með lögunum er greint frá því að aldur geranda og þolanda í málum 

sem þessum skipti miklu þegar metin er alvarleiki brota eða þegar refsing er ákvörðuð. 

Horfa verði til þess að þroskastig aðila máls sé áþekkt þegar líkamlegt og andlegt 

jafnræði sé með þeim. Fram kemur í greinagerðinni að miðað sé við að aldursmunur 

milli aðila fari ekki fram yfir tvö til þrjú ár. Þá segir að ef ákvæðið eigi að koma til álita 

þurfi að uppfylla bæði skilyrði um aldur og þroska.15  

 

Sem dæmi má taka dóm hrd. nr. 12/2009., sem getið var um á bls. 7. Einnig má nefna 

í þessum efnum dóm hrd. nr. 335/2004. Dómurinn sem kveðinn var upp fyrir gildistöku 

2. ml.1. mgr. 202. gr. gefur samt sem áður skýra vísbendingu um beitingu ákvæðisins. 

Í máli þessu var 15 ára piltur ákærður fyrir að hafa fjórum sinnum hið minnsta haft 

samfarir við 13 ára stúlku. Þótti málatilbúnaður ákæruvaldsins ónógur og var málinu 

sjálfkrafa vísað frá héraðsdómi. Hæstiréttur fann að því að ekki hefði legið fyrir 

álitsgerð sérfræðings í sálfræði né á sviði læknisfræði um þroska og andlegt ástand 

stúlkunnar eða piltsins, sem skömmu áður varð 15 ára þegar umrædd brot hans áttu að 

hafa átt sér stað. Hæstiréttur vísaði til að mynda til d-liðar 1. mgr. 71. gr. og 112. gr. 

laga um meðferð opinberra mála nr. 19/1991 (nú 54. og 145. gr. laga um meðferð 

sakamála nr. 88/2008). Með þessum tilvísunum vísaði Hæstiréttur hér til þess að 

ákærandi hefði mátt huga að ungum aldri ákærða þegar metið var hvort tilefni væri til 

að leggja fram ákæru í málinu. 

 

Brot á 1. mgr. 202. gr. hgl. fyrnast ekki sbr. 2. mgr. 81. gr. hgl. 

 

Það að sýna barni undir 15 ára aldri kynferðislega áreitni af öðru tagi en þá sem getið 

er um í 1. ml. 1. mgr. 202. gr. hgl getur varðað allt að sex ára fangelsi samkvæmt 2. 

mgr. 202. gr. hgl. Orðalag 204. gr. hgl. (gáleysi um aldur) vísar í heild sinni einnig til 

202. gr. hgl. Hafi brot skv. 2. mgr. 202. gr. komið til vegna misgánings um aldur 

þolanda, þá skuli að grípa til vægari refsingar en þó er ekki heimilt að fara niður fyrir 

lágmark fangelsisrefsingar þ.e. 30 daga fangelsi. Hins vegar er vert að geta þess að þó 

svo að geranda hafi ekki verið kunnugt um aldur eða hann hafi mátti vita að aldur 

                                                        
15 Alþingistíðindi A 2006-2007, bls. 560 
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þolanda væri yngir en 15 ára kemur til álita að beita hinu almenna ákvæði hgl. þ.e.a.s. 

199. gr. um kynferðislega áreitni en í því ákvæði er ekki áskilnaður um aldursmark.16 

 

Fyrningarfrestur vegna brota á 2. mgr. 202. gr. hgl. er 10 ár. Fyrningarfrestur á brotum 

þessum hefst þegar barn hefur náð 18 ára aldri sbr. 3. tl. 1. mgr. 81. gr., sbr. 1. mgr. 82. 

gr. hgl.  

 

Samkvæmt 3. mgr. 202. gr. hgl. skal hver sá sem með gjöfum, blekkingum eða á annan 

veg tælir barn yngra en 18 ára til annarra kynferðismaka ellegar samræðis sæta fangelsi 

allt að fjórum árum. Er í ákvæðinu sérstaklega horft til ungmenna á aldrinum 15 til 17 

ára. Þau skilyrði sem þurfa vera fyrir hendi svo refsinæmi ákvæðisins sé uppfyllt eru 

að beitt hafi verið blekkingum, gjöfum eða sams konar tælingu, að þolandinn sé yngri 

en 18 ára, að gerandanum hafi verið ljóst að þolandinn væri yngri en 18 ára (ásetningur) 

og þá einnig gáleysi um aldur eins og getið er um í 204. gr. hgl. Hafi brot verið framið 

af gáleysi er skylt að grípa til vægari refsingar en þó er ekki heimilt að fara niður fyrir 

lágmark fangelsisrefsingar þ.e. 30 daga, sbr. 34. gr. hgl. Verknaðaraðferðir samkvæmt 

3. mgr. verða tæpast tæmandi taldar.17  

 

Sem dæmi má taka dóm hrd. nr. 539/2007. Í málinu var um sextugur lögmaður 

sakfelldur fyrir brot gegn 3. mgr. 202. gr. hgl. með því að hafa í tvö skipti tælt 14 ára 

stúlku (málið átti sér stað fyrir setningu laga nr. 61/2007) með peningagreiðslum, áfengi 

og blekkingum. Þá notfærði ákærði sér yfirburði sína í krafti aldurs og þroskamunar 

gagnvart stúlkunni, m.a. til þess að fá hana til þess að hafa við sig samræði. Ákærði 

villti á sér heimildir með því að segjast vera 17 ára piltur í samskiptum sínum við 

stúlkuna á internetinu.  

 

Einnig má taka sem dæmi dóm hrd. nr. 173/2008. Í málinu tældi karlmaður 14 ára stúlku 

með blekkingum til þess að hafa við sig samræði í að minnsta kosti fimm skipti, bæði í 

endaþarm og leggöng. Maðurinn nýtti sér þroskamun sinn og yfirburði gegn stúlkunni 

með því að greina rangt frá um aldur sinn og nafn á internetinu sem leiddi til þess að 

hann komst í samskipti við stúlkuna.  

 

                                                        
16 Svala Ísfeld Ólafsdóttir ásamt fl. (2011). Hin launhelgi glæpur. Bls. 68. 
17 Svala Ísfeld Ólafsdóttir ásamt fl. (2011). Hin launhelgi glæpur. Bls. 68-69. 
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Fyrningarfrestur vegna brota á 3. mgr. 202. gr. hgl. er 5 ár. Fyrning á brotum þessum 

hefst þegar barn hefur náð 18 ára aldri sbr. 2. tl. 1. mgr. 81. gr., sbr. 1. mgr. 82. gr. hgl.  

 

Í íslenskum rétti hefur sifjaspell samkvæmt 200. gr. hgl., lengi verið refsivert. Sifjaspell 

eru skilgreind með eftirfarandi hætti í lögfræðiorðabók með skýringum:18 

 

„Refsiverður verknaður fólginn í samræði, öðrum kynferðismökum eða kynferðislegri 
áreitni milli manns og barns hans eða annars niðja eða samræði eða öðrum 
kynferðismökum milli systkina.“  

  

Í 1. mgr. 200. gr. kemur fram að það varði allt að átta ára fangelsi að hafa samræði eða 

önnur kynferðismök við barn sitt eða annan afkomanda. Sé afkomandinn hins vegar á 

aldrinum 15 til 17 ára þegar meint brot á sér stað getur slíkt brot varðað allt að 12 ára 

fangelsi. Ákvæðið á ekki eingöngu við þegar börn eiga hlut að máli heldur getur það 

átt jafnt við þó svo að aðilar máls séu orðnir fullorðnir. Hins vegar er það svo að á 

ákvæði þetta reynir nánast aðeins fyrir dómstólum þegar börn eiga í hlut. Ákvæðið nær 

yfir afkomendur geranda þ.e.a.s. börn og barnabörn. Til þess að greinin eigi við eru 

blóðtengsl milli geranda og þolanda skilyrði. Ákvæðið áskilur að öðru leyti ekki 

vítaverðar aðferðir. Sé um að ræða stjúpbarn, kjörbarn, sambúðarbarn eða fósturbarn á 

ákvæðið ekki við enda er þá ekki fyrir að fara blóðtengslum og varðar þá við ákvæði 

201. gr. hgl. Ef kynfaðir hefur samræði við kynbarn sitt sem hann ættleiddi er um brot 

að ræða gegn ákvæðinu að fullnægðum skilyrðum um saknæmi (ásetning).19 

 

Rétt er að taka fram að brotið fellur einnig undir 1. mgr. 202. gr. hgl. sé afkomandi 

(þolandi) yngri en 15 ára. Tekur það einnig til refsihæðar fyrir brotið þ.e.a.s. eins til 16 

ára fangelsis. Hins vegar er það svo að ef þolandinn er orðinn 15 ára og er á aldursbilinu 

15 til 17 ára þá er samkvæmt 1. mgr. 200 gr. hgl. hámarksrefsing 12 ára fangelsi. Það 

sem einkennir þessi brot samanborið við t.d. 202. gr. eru blóðtengsl geranda við 

þolandann. Gerandinn er þá sá sem ætti að bera velferð barnsins fyrir brjósti og ætti að 

standa því næst. Með slíkum verknaði þar sem traust, öryggi og trúnaður er brotinn 

gegn barninu er svo að sjá að slíkt hafi áberandi áhrif á ákvörðun vegna refsinga gegn 

200. gr. hgl. Vert er að geta þess að þegar ákvæðinu var breytt með lögum nr. 40/1992 

þótti sérstök ástæða til þess að greina frá því í greinagerð með lögunum vegna 1. og 2. 

                                                        
18 Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 382. 
19 Ragnheiður Bragadóttir (2001), bls. 481. 
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mgr. 200. gr. hgl. að ekki væri verið að setja takmörk við umgengni eða gælur foreldra 

eða annarra ættingja við börn sín eða barnabörn.20 

 

Til glöggvunar á 1. mgr. 200. gr. hgl má nefna dóm hrd. nr. 83/1996. Hæstiréttur 

sakfelldi föður fyrir kynferðisbrot gegn 12-13 ára dóttur sinni. Hafði hann haft við hana 

samræði og önnur kynferðismök, bæði í endaþarm og leggöng frá sjö ára aldri til 10 ára 

aldurs. Þá hefði hann káfað á brjóstum hennar, kynfærum, sleikt kynfæri hennar, látið 

hana fara höndum um lim sinn og látið hana hafa við sig munnmök. Hæstiréttur felldir 

brot mannsins undir 1. og 2. mgr. 200. gr. og vegna þess að stúlkan var undir 

kynferðislegum lágmarksaldri (sem var á þessum tíma 14 ára) 1. mgr. 202. gr. hgl. 

Faðirinn var dæmdur í 4 ára fangelsi og var sérstaklega vísað til þess hve stórfelld brotin 

voru talin og þá höfðu þau alvarlegar afleiðingar í för með sér fyrir dóttur hans og stóðu 

yfir í langan tíma.  

 

Einnig má taka sem dæmi hrd. nr. 259/2009. Þar misnotaði faðir barnunga dóttir sína 

kynferðislega á heimili þeirra með því að sleikja kynfæri hennar. Háttsemi þessi var 

talin falla undir ákvæði 1. mgr. 200. gr. hgl. þ.e. önnur kynferðismök en samræði. Þar 

sem telpan var aðeins tveggja til þriggja ára gömul er brotin áttu sér stað, var talið að 

þau féllu auk þess undir 1. mgr. 202. gr. hgl. Hæstiréttur þyngdi dóm héraðsdóms úr 

tveimur árum í fimm ára fangelsi.  

 

Brot á 1. mgr. 200. gr. hgl. fyrnast ekki sbr. 2. mgr. 81. gr. hgl.  

 

Í 2. mgr. 200. gr. hgl. kemur fram að önnur kynferðisleg áreitni manns við barn sitt eða 

annan afkomanda en getið er um í 1. mgr. sætir allt að fjögurra ára fangelsi enda sé 

barnið á aldrinum 15 til 17 ára.21 Brot eru misalvarleg samkvæmt ákvæðinu eða allt frá 

káfi utan klæða eða þukli yfir í að teljast „ önnur kynferðismök“ og falla þá að 1. mgr. 

200. gr. hgl.22 

 

Fyrningarfrestur vegna brota á 2. mgr. 200. gr. hgl. er 5 ár. Fyrning á brotum þessum 

hefst þegar barn hefur náð 18 ára aldri sbr. 1. mgr. 81. gr. hgl.  

                                                        
20 Alþingistíðindi A 1991-1992, bls. 788.  
21 Þingskjal 616-478. mál. Sjá einnig á slóðinni http://www.althingi.is/altext/141/s/0616.html 
22 Alþingistíðindi 2006-2007, bls. 539. 
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Sem dæmi má taka dóm hrd. nr. 176/2009. Þar var X gefið að sök að hafa þuklað innan 

og utan klæða á brjóstum, rassi og kynfærum í fjögur skipti ásamt því að hafa í eitt 

skipti strokið utanklæða á rassi á dótturdóttur sinni. Í héraðsdómi var X sýknaður af 

ákæru um að hafa káfað á kynfærum stúlkunnar. Hæstiréttur leit svo á að hann gæti 

ekki endurmetið þessa niðurstöðu héraðsdóms sbr. 2. mgr. 208. gr. laga um meðferð 

sakamála nr. 88/2008. X hafði játað fyrir héraðsdómi það sem honum var gefið að sök 

utan þess að neita að hafa þuklað kynfæri stúlkunnar. Hæstiréttur taldi sannað að X 

hefði gerst brotlegur gegn 2. mgr. 200. gr. hgl. og 2. mgr. 202. gr. hgl. en vegna þess 

að brotin í ákæru voru aðeins heimfærð undir 2. mgr. 200. gr. var honum aðeins gerð 

refsing fyrr brot gegn þeirri grein hgl. Hæstiréttur leit til þess við ákvörðun refsingar 

um var að ræða barnabarn X sem bar til hans trúnaðartraust og leitaði á heimili X vegna 

bágra aðstæðna og vanlíðunar heima fyrir. X var því gert að sæta 18 mánaða fangelsi. 

 

Samkvæmt 3. mgr. 200. gr. hgl. eru kynferðismök milli systkina refsiverð. Sá fyrirvari 

er þó hafður á að dómari hafi kost á að fella niður refsingu vilji svo til að annað eða 

bæði systkina hafi verið lögráða þegar kynferðismökin áttu sér stað. Í greinagerðinni 

með ákvæðinu er þess getið að ákvæðið taki á sama hátt til alsystkina sem og 

hálfsystkina. 23  Hafi systkini ekki vitneskju um skyldleika sinn brestur huglægan 

áskilnað fyrir refsingu samkvæmt ákvæðinu og verður því að sýkna hlutaðeigandi. 

Þannig þarf að vera fyrir hendi ásetningur til að um refsiverða háttsemi sé að ræða, 

þ.e.a.s. aðilum máls þarf að vera kunnugt um skyldleikann eða álíta að yfirgnæfandi 

líkur standi til þess.24 

 

Hér má taka sem dæmi dóm Héraðsdóms Reykjavíkur nr. S-685/2009. Þar var X 

sakfelldur fyrir að hafa brotið gegn 2. mgr. 194. gr. og 3. mgr. 200. gr. hgl. Ekki kemur 

fram í endurriti dómsins hvort brotaþoli var hálfsystir eða alsystir X.  

 

Fyrningarfrestur vegna brota á 3. mgr. 200. gr. hgl. er 5 ár. Fyrning á brotum þessum 

hefst þegar barn hefur náð 18 ára aldri sbr. 2. tl. 1. mgr. 81. gr. hgl., sbr. 1. mgr. 82. gr. 

hgl. 

 

                                                        
23 Alþingistíðindi 1991-1992, bls. 790. 
24 Ragnheiður Bragadóttir (2001), bls. 484. 
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Um „trúnaðarbrot“ gegn börnum er fjallað í 201. gr. hgl. eins og getið var um hér fyrr 

í kaflanum. Ákvæðið er skilgreint á eftirfarandi hátt:  

 

„ Hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við barn á aldrinum 15, 16 eða 
17 ára sem er kjörbarn hans, stjúpbarn, fósturbarn, sambúðarbarn eða barn sem er 
tengt honum þannig fjölskylduböndum í beinan legg, eða barn sem honum hefur verið 
trúað fyrir til kennslu eða uppeldis, skal sæta fangelsi allt að 12 árum. 
Önnur kynferðisleg áreitni en sú sem greinir í 1. mgr. varðar fangelsi allt að 4 árum.“ 

 

Líkt og í ákvæðum 200. gr og 202. gr. er ekki skilyrði um vítaverðar aðferðir við 

framningu brots í ákvæði 201. gr. laganna, heldur nægir að ákveðin tengsl séu milli 

geranda og barns til refsiábyrgðar. Segja má að í meginatriðum taki ákvæðið til þeirra 

sem eru í tengslum við barnið á tvennan hátt, sem geta samt sem áður farið saman. Í 

fyrra lagi er kveðið á um „fjölskyldubönd“ í beinan legg, þ.e.a.s. kjörbarn, stjúpbarn, 

fósturbarn, sambúðarbarn o.s.frv., og aftur á móti tengsl þar sem barn er í umsjá geranda 

t.d. kennarar, íþróttaþjálfarar, starfsmenn skóla, frístundaheimila, sumarbúða og presta. 

Af þessari upptalningu má ljóst vera að tengsl sem falla undir ákvæði 1. mgr. 201. gr. 

hgl. verða ekki tæmandi talin. Trúnaðarbrestur sá sem brotin fela í sér gegn barninu er 

megináherslan í öllum þeim tilvikum þegar brot gegn 201. gr. hgl. eiga sér stað. 

Ásetningur er skilyrði þess að unnt sé að refsa fyrir brotið, sem m.a. fellst í því að 

gerandi verður að hafa haft vitneskju um ungan aldur brotaþola. Hins vegar er gerður 

sá fyrirvari í 204. gr. hgl. þess efnis að hafi brot gegn 201. gr. verið drýgt af gáleysi um 

aldur brotaþola, beita skuli mildari refsingu en þó er ekki heimilt að fara niður fyrir 

lámark fangelsisrefsingar.25 

 

Til skýringar á 201. gr. hgl. má taka til dóma hrd. 527/2008., sem áður hefur verið getið 

um í ritgerð þessari í umfjöllun um 1. mgr. 202. gr. hgl. Í málinu var stjúpfaðir 

sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 201. gr. hgl. og 1. mgr. 202. gr. hgl. og brot gegn 2. 

mgr. 201. gr. og 2. mgr. 202. gr.  Stjúpfaðirinn hafði misnotað stjúpdótturina þegar hún 

var á aldrinum 11 til 12 ára um nokkurra mánaða skeið með þeim hætti að fá hana til 

þess að halda um lim sinn í nokkur skipti, hafa haft við hana munnmök eitt skipti, að 

hafa fengið hana til þess að hafa við sig munnmök í 5 til 6 skipti, að hafa haft við hana 

endaþarmsmök í fjölmörg skipti, að hafa haft við stúlkuna samræði allt að tvisvar í viku 

                                                        
25 Alþingistíðindi A 2006-2007, þskj. 20. mál 20. Sjá einnig 
http://www.althingi.is/altext/133/s/0020.html 
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í fjölmörg skipti. Þá var hann einnig sakfelldur fyrir að hafa strokið brjóst stúlkunnar 

innan klæða í nokkur skipti. Játaði stjúpfaðirinn brot sín og hlaut sex ára fangelsi. 

 

Í dómi hrd. nr. 148/2005. Þar var karlmaður sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 201. gr. 

fyrir að hafa margoft haft kynmök við dóttur sambýliskonu sinnar. Þegar brotin áttu sér 

stað var stúlkan á aldrinum 14 til 18 ára. Athygli var vakin á orðalagi 1. mgr. 201. gr. 

en þar sé vísað til „þannig“ fjölskyldubanda í „beinan legg“. 

 

Í dómi hrd. nr. 83/2008. Í málinu var grunnskólakennari sakfelldur fyrir kynferðisbrot 

gegn nemanda sínum, ásamt því að hann þjálfaði hana í knattspyrnu um tíma. Brot 

mannsins voru á þá leið að hann strauk brjóst hennar innan og utan klæða, strauk 

kynfæri hennar innan og utan klæða ásamt því að setja fingur í leggöng stúlkunnar, láta 

stúlkuna hafa við sig munnmök og í þrígang við sig samræði. Hann var um þrítugt enn 

hún 15 til 16 ára. Niðurstaða Hæstaréttar var á þá vegu sannað þótti að brot mannsins 

vörðuðu við 1. mgr. 201. gr. og hlaut hann fimmtán mánaða óskilorðsbundið fangelsi. 

Lögð var áhersla á það í dómnum að brot mannsins hefði verið alvarlegt trúnaðarbrot 

gegn stúlkunni, að hafa tekið upp kynferðislegt samband við nemanda sinn sem hefði 

staðið yfir í langan tíma. Sem kennara hafi honum verið treyst fyrir stúlkunni til kennslu 

og uppfræðslu sem felast í lögum grunnskóla. Maðurinn vildi meina að gagnkvæmt 

ástarsamband hefði verið þeirra í millum og að hann hefði fyrir sitt leyti viljað framhald 

á því og gera samband þeirra opinbert. Héraðsdómur taldi það engu máli skipta þó 

stúlkan hefði fellt hug til hans og verið fús til kynferðislegs samneytis við hann. 

Hæstiréttur taldi manninn ekki eiga sér neinar málsbætur og ekki væru fyrir hendi 

skilyrði til að binda dóminn skilorði eins og gert var í héraðsdómi. 

 

Í dómi hrd. nr. 204/2010. Ákærði var starfsmaður meðferðarheimilis þar sem 16. ára 

stúlka dvaldi á vegum barnaverndarnefndaryfirvalda. Litið var til þess í niðurstöðu 

Hæstaréttar að ákærði hafi verið starfsmaður vistheimilis fyrir unglinga sem átti að veita 

þeim skjól. Meta yrði honum til refsiþyngingar að hann ávann sér trúnað og traust 

stúlkunnar sem honum var ljóst að hafði margs konar erfiðleika að etja. Ákærði var 

sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 201. gr. hgl.  

 

Brot gegn 1. mgr. 201. gr. hgl., sem er framið gegn barni sem er yngra en 18  ára fyrnist 

ekki sbr. 4.tl. 1. mgr. 81. gr. hgl. Fyrningarfrestur vegna brota á  2. mgr. 201. gr. er 



 

15 
 

fimm ár þegar ekki liggur þyngri refsing við broti en fjögurra ára fangelsi, sbr. 2. tl. 1. 

mgr. 81. gr. hgl. Aftur á móti fyrnast brot á tíu árum þegar brotið er gegn barni á 

aldrinum 15 til 17 ára, enda er hámarksrefsing við því sex ára fangelsi, sbr. 3. tl. 1. mgr. 

81. gr. hgl. Samkvæmt 1. mgr. 82. gr. hgl. byrjar fyrningarfrestur þó aldrei að líða fyrr 

en barn er orðið 18 ára. 

 

Í umfjöllun um kynferðisbrot gegn börnum verður ekki komist hjá því að taka til ákvæði 

194. gr. laganna, svokallað nauðgunarákvæði hgl. Til þess að uppfylla refsiskilyrði 

ákvæðisins þarf að hafa verið beitt ofbeldi, hótunum eða annars konar ólögmætri 

nauðung. Svipting sjálfræðis með innilokun, lyfjum eða öðrum hliðstæðum hætti telst 

til ofbeldis. Auk þess telst það nauðgun og varðar sömu refsingu og greint er fyrir um í 

1. mgr., að hagnýta sér geðsjúkdóm ellegar aðra andlega fötlun manns í því augnamiði 

að hafa við hann samræði ellegar önnur kynferðismök, eða svo sé fyrir honum komið 

að öðru leyti að hann geti ekki streist gegn verknaðinum eða borið skynbragð á þýðingu 

hans. Í frumvarpi því sem fylgdi breytingarlögum hgl. nr. 61/2007 kemur fram að ef 

ofbeldi ellegar hótunum er beitt í skilningi 194. gr. er brot snýr gegn barni skuli 

samhliða beita 200. – 202. gr. sé skilyrðum þeim sem getið er um í greinunum um aldur 

eru uppfyllt.26 

 

Í dómi hrd. nr. 421/2009. Í málinu var karlmaður á fertugsaldri sakfelldur fyrir 

kynferðisbrot gegn 14 ára stúlku. Maðurinn hafði sett fingur inn í leggöng hennar 

meðan þau voru í kyrrstæðri bifreið við verksmiðjuhúsnæði, látið hana nudda lim sinn 

og haft við hana kynmök. Sannað þótti að maðurinn hefði, til þess að koma fram vilja 

sínum, beitt stúlkuna ofbeldi og annars konar ólögmætri nauðung. Maðurinn var 

dæmdur fyrir brot á 1. mgr. 194. gr. og 1. mgr. 202. gr. hgl. Maðurinn var talin hafa 

beitt yfirburðum sínum gagnvart stúlkunni og í skjóli þess að hafa neytt hana til 

kynferðismaka í læstri bifreiðinni og að auki á afviknum stað, þar sem stúlkan átti ekki 

möguleika á að komast í burtu.  

 

Athyglivert er að hvorki í dómi héraðsdóms né Hæstaréttar er sérstaklega vísað til a-

liðar 195. gr. hgl. við ákvörðun refsingar, en augljós skilyrði til þess eru fyrir hendi í 

máli þessu. Ákvæði 195. gr. felur ekki í sér heimildarákvæði til handa dómara, eins og 

                                                        
26 Alþingistíðindi A 2006-2007, þskj. 20. mál 20. Sjá einnig 
http://www.althingi.is/altext/133/s/0020.html 
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jafnan er um atriði er að ræða sem dómari getur tekið til greina við ályktun refsingar, 

sbr. t.d. 70. gr. hgl., heldur er honum gert að meta slík atriði til þyngingar, sbr. 

orðalagið: „skal virða það til þyngingar“.27 

 

Við gildistöku laga nr. 61/2007 fyrnist sök fyrir brot gegn 194. gr. hgl. ekki sé brotaþoli 

yngri en 18 ára. Eins á við brot gegn 1. mgr. 200. gr., 1. mgr. 201. gr. og 1. mgr. 202. 

gr. 

  

3.1.1. Breytingar á kynferðisbrotakaflanum 
 
Með lögum nr. 61/2007 voru gerðar þýðingarmiklar breytingar á kynferðisbrotakafla 

hegningalaganna28. Í greinagerð með frumvarpinu sem síðar varð að lögum var lögð á 

það áhersla að í dag væri umræða um kynferðisbrot mun opnari en hún var hér áður 

fyrr. Enginn velktist í vafa um þá staðreynd að brotin eru algeng og hve skaðleg þau 

eru fyrir brotaþola og raun samfélagið í heild. Þótt ljóst sé að dómum í sumum 

tegundum kynferðisbrota hafi fjölgað sé það svo að fjöldi brota komi ekki fram í 

dagsljósið og í raun séu sakfellingardómar tiltölulega fáir. Vart hafi verið vaxandi 

gagnrýni á sum ákvæðin í kaflanum, þau veittu brotaþolum ekki næga réttarvernd og 

þá væri það álit sumra að enn eimi af gömlum og forneskjulegum viðhorfum í garð 

kvenna. 29 

 
Sjónum var sérstaklega beint að skilgreiningu á hugtakinu „nauðgun“ í þágildandi 

lögum. Skilgreiningin eins og hún var í lögunum væri almennt ekki í samræmi við þær 

hugmyndir sem fólk hefði um hvað fælist í slíku broti. Þá þóttu refsiákvarðanir 

dómstóla einnig of vægar, þegar horft var til þess að þolendurnir væru börn. Við 

samningu frumvarpsins hafi markmiðið verið að auka réttarvernd kvenna og barna 

ásamt því að gera ákvæðin nútímalegri. Lögð var áhersla á svo sem framast var unnt, 

að tryggja að kynfrelsi, friðhelgi, sjálfsákvörðunarréttur og athafnafrelsi hvers 

einstaklings væru virt.30 

 

                                                        
27 Svala Ísfeld Ólafsdóttir ásamt fl. (2011). Hin launhelgi glæpur. Bls. 26. 
28 Alþingistíðindi. 2006-2007. Breytingarlög nr. 61/2007 tóku gildi 4. apríl sama ár, bls. 7235-7237 og 
7314. Sjá einnig á http://www.althingi.is/altext/stjt/2007.061.html 
29 Alþingistíðindi A 2006-2007, þskj. 20. mál 20. bls. 518-519. Sjá einnig á 
http://althingi.is/altext/133/s/0020.html 
30 Alþingistíðindi A 2006-2007, þskj. 20. mál 20. bls. 518-519. Sjá einnig á 
http://althingi.is/altext/133/s/0020.html 
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Fram kemur í greinagerðinni að í frumvarpinu sé gert ráð fyrir að í auknum mæli sé 

tillit tekið til stöðu brotaþola og með breytingunum sé stefnt að því að tryggja þeim 

aukna réttarvernd. Veigamiklar breytingar urðu á hugtakinu „nauðgun“ þ.e. merking 

þess var rýmkuð verulega frá því sem áður var. Gert var ráð fyrir að „önnur kynferðisleg 

nauðung“, „misnotkun á bágu andlegu ástandi“, ásamt því að „þolandi gæti ekki 

spornað við verknaðinum eða skilið þýðingu hans“ teldist nauðgun. Tæki 

nauðgunarákvæðið því til fleiri tilvika nú en fyrir breytingu. Þessi breyting hefði það í 

för með sér að fleiri brot gegn barni yngra en 18 ára myndu ekki fyrnast eins og staðan 

væri nú fyrir breytingu á skilgreiningu nauðgunarhugtaksins.31 

 

Nýmæli er að finna í frumvarpinu er varðar þyngri refsingar fyrir nauðgun, sbr. 195. gr. 

hgl. Um er að ræða sérstakar aðstæður sem þurfa að vera fyrir hendi svo sem ungur 

aldur þolanda. Þyngd hefur verið refsing fyrir að hafa samræði eða önnur kynferðismök 

við barn þ.e.a.s. refsimörkin eru þau sömu og fyrir nauðgun, eða fangelsi frá 1 ári og 

allt að 16 árum, sbr. 1. mgr. 202. gr. hgl.  

 

Þó svo að kveðið sé á um eins árs lágmarksrefsingu, eru fyrir hendi almennar 

refsilækkunarheimildir í 74. og 75. gr. hegningalaganna. Ef skilyrðum ákvæðanna er 

fullnægt er heimilt að færa refsingu niður fyrir eins árs lágmarkið.32 

 

Kynferðislegur lágmarksaldur hefur þannig verið hækkaður um 1 ár úr 14 árum í 15 ár. 

Mál er varða brot gegn 202. gr. hgl eru þau brot sem hvað algengast er að komi til 

rannsóknar hjá lögreglu og fari að því loknu fyrir dómstóla. Refsing er lögð við 

„samræði“ eða „öðrum kynferðismökum“ við barn yngra en 15 ára. Gildir þar einu 

hvort barnið hafi veitt „samþykki“ sitt eður ei. Af þessu má sjá glögg merki þess að 

löggjafinn lýtur þessi brot alvarlegum augum. Þá má nefna, eins og að framan greinir, 

að almennt ákvæði er varðar refsiábyrgð vegna kynferðislegrar áreitni var lögfest með 

þessari lagabreytingu sbr. 199. gr. hgl. 33 

 

Að lokum var fyrningarreglum kynferðisbrotakafla hegningalaganna breytt þ.e.a.s. 

þeim hluta sem snýr að brotum gegn börnum. Hin alvarlegri kynferðisbrot gegn börnum 

                                                        
31 Sama heimild og að ofan. 
32 Alþingistíðindi. 2006-2007. A-deild, þskj. 20. mál 20. bls. 542.  
33 Alþingistíðindi. 2006-2007. A-deild, þskj. 20. mál 20. bls. 518-519. Sjá einnig á 
http://althingi.is/altext/133/s/0020.html 
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urðu ófyrnanleg og með þessari breytingu beygði löggjafinn frá þeirri stefnu sem í 

áratugi hafði ríkt á Íslandi og hafði það í för með sér að fækka ófyrnanlegum brotum í 

hegningarlögunum. Fram að þessu gátu einungis ófyrnanleg brot varðað ævilögnu 

fangelsi, svo sem landráð (skv. 86. gr. og 87. gr. hgl), brot gegn stjórnskipan ríkisins 

og æðstu stjórnvöldum þess (skv. 98. gr. og 100. gr. hgl), hryðjuverk (skv. 100. gr. a. 

hgl), manndráp (skv. 211. gr. hgl), ítrekuð rán (skv. 255. gr. hgl). Með lögum nr. 

61/2007 var ákveðið að fella alvarleg kynferðisbrot gegn börnum með ófyrnanlegum 

brotum hegningalaganna, þó svo að ekkert þeirra varðaði ævilöngu fangelsi. Þá var 

einnig gerð önnur veigamikil breyting sem fólst í því að fyrning sakar vegna 

kynferðisbrots gegn barni hófst ekki fyrr en eftir að barnið náði 18 ára aldri og væri 

lögráða í stað 14 ára eins og það í fyrri lögum.34 

3.2. Barnaverndarlög nr. 80/2002 
 
Í barnaverndarlögum nr. 80/2002. 35  er lagður grunnur að heimildum og skyldum 

yfirvalda til afskipta af málum barna. Er hér sérstaklega átt við börn sem ætla má að 

sæti illri meðferð. Meginreglur barnaverndarstarfs eru settar fram í 4. gr. bvl. Ein 

mikilvægasta reglan er sú að hafa skuli hagsmuni barns í fyrirrúmi, eftir því sem aldur 

og þroski barns gefur tilefni til þá skal taka tillit til óska barns. Þá er einnig fjallað um 

meðalhófsregluna. Samkvæmt henni skulu barnaverndaryfirvöld eftir föngum reyna 

almenn úrræði fjölskyldu til stuðnings áður en til annarra úrræða er gripið.36 

 

Í VI. kafla bvl. er fjallað um þær ráðstafanir barnaverndarnefnda sem snúa að einstökum 

börnum og fjölskyldum þeirra. Þessum ráðstöfunum má skipta í þrennt. Í fyrsta lagi eru 

þær ráðstafanir sem nefndin getur tekið til án úrskurða. Í öðru lagi eru þær ráðstafanir 

sem nefndin getur aðeins tekið til við að undangegnum úrskurði nefndar. Í þriðja lagi 

eru þær ráðstafanir sem nefndin getur aðeins tekið til við að undangegnum úrskurði 

dómstóls ellegar undangegnum dómi. Þær ráðstafanir sem m.a. falla í fyrsta flokkinn 

eru stuðningsúrræði ýmis konar sem getið er um í 1. mgr. 24. gr. bvl. Til þeirra geta 

barnaverndarnefndir gripið án þess að börn séu tekin af heimili. Þar kemur m.a. fram 

að barnaverndarnefnd skuli, skv. 23. gr. bvl. og samkvæmt því sem ákveðið er í 

                                                        
34 Alþingistíðindi. 2006-2007. A-deild, þskj. 20. mál 20. bls. 518-519. Sjá einnig á 
http://althingi.is/altext/133/s/0020.html 
35 Hér eftir bvl. 
36 Davíð Þór Björgvinsson. (2011). Alþjóðaskuldbindingar um vernd barna gegn kynferðisofbeldi. 
Svala Ísfeld Ólafsdóttir. Hinn launhelgi glæpur bls. 50. 
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meðferðaráætlun með heimild forelda og í samráði eftir atvikum við barn, meðal annars 

með því að veita aðstoð með beitingu úrræða sem tiltekin eru í a-e liðum ákvæðisins.37 

Barnaverndarnefnd er skylt að tilkynna til lögreglu, sem hefur rannsókn máls sem 

sakamáls, ef grunur leikur á að barn hafi sætt kynferðislegri misnotkun við beitingu 

stuðningsúrræða. Barnaverndarnefnd getur beitt ýmsum úrræðum utan heimilis með 

heimild foreldra og barns sé það orðið 15 ára. Samkvæmt 23. gr. getur 

barnaverndarnefnd, eins og getið er ítarlega um í meðferðaráætlun, tekið við umsjá 

ellegar forsjá barns, ráðstafað því í fóstur eða vistað utan heimilis. Er hér átt við t.d. á 

stofnun, vistheimili, til umönnunar, meðferðar, rannsóknar ellegar stuðnings. Mælt er 

fyrir um vistun eða fóstur barns í 2. mgr. 25. gr. bvl. Slíkar ráðstafanir eigi að jafnaði 

að vera tímabundnar ekki að vara lengur en þörf krefur og endurskoðaðar reglulega skv. 

1. mgr. Er þetta ákvæði samkvæmt meðalhófsreglu 7. mgr. 4. gr. bvl. Almennan reglan 

er sú að úrræði 1. mgr. 25. gr. bvl. vari sem styst og að henni lokinni snúi barn aftur 

heim foreldra sinna.38 

 

Í annan flokkinn falla þau úrræði sem barnaverndarnefnd hefur heimild til þess að grípa 

til gegn vilja foreldra og án samþykkis þeirra að undangegnum úrskurði. Annars vegar 

er um að ræða úrræði skv. 26. gr. sem miðast við að barn haldi áfram til á heimili sínu. 

Hins vegar úrræði skv. 27. gr. laganna sem snýr að heimild barnaverndarnefnda til 

vistunar barns í allt að tvo mánuði utan heimilis. Barnaverndarnefnd getur eingöngu 

gripið til úrræða skv. 26. gr., í samræmi við meðalhófsregluna, telji hún vistunar- og 

stuðningsúrræði þau sem fyrir hendi eru hafi ekki skilað tilætluðum árangri, ellegar að 

mati nefndarinnar verið ófullnægjandi. Samkvæmt 27. gr. eru úrræðin t.d. fyrirmæli um 

aðbúnað og umönnun barns eins og skólasókn, dagvistun, meðferð ellegar þjálfun, 

læknisþjónustu eða eftirlit með heimili. Ráðstafanir skv. 1. mgr. skulu ávallt vera 

tímabundnar og ekki standa lengur en þörf er á. Samkvæmt 2. mgr. 26. gr. skal á sex 

mánaða fresti endurskoða þessar ráðstafanir. Tekið er fram í 3. mgr. ákvæðisins að hægt 

sé að kæra úrskurði nefndarinnar til Kærumála barnaverndarmála.39 

 

                                                        
37 Alþingistíðindi. 2000-2001. A-deild, bls. 1835. 
38 Davíð Þór Björgvinsson. (2011). Alþjóðaskuldbindingar um vernd barna gegn kynferðisofbeldi. 
Svala Ísfeld Ólafsdóttir. Hinn launhelgi glæpur bls. 50-51. 
39 Davíð Þór Björgvinsson. (2011). Alþjóðaskuldbindingar um vernd barna gegn kynferðisofbeldi. 
Svala Ísfeld Ólafsdóttir. Hinn launhelgi glæpur bls. 51. 
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Í þriðja flokkinn falla þau úrræði sem barnaverndarnefnd hefur heimild til að grípa til 

en aðeins að undangegnum úrskurði dómstóls eða dómi. Þeirra lengst gengur 

forsjársvipting skv. 1. mgr. 29. gr. bvl. Ætíð verður að hafa að hafa ákvæði 1. mgr. 4. 

gr. bvl. og grundvallarreglu 3. gr. barnasamnings Sameinuðu þjóðanna að leiðarljósi 

við túlkun málsmeðferðarreglna barnaverndarlaga. Í 1. mgr. kemur fram að þegar 

félagsmálastofnanir grípa til ráðstafana er varða hagsmuni barna þá skuli þau hafa það 

sem er barni fyrir bestu að leiðarljósi. Með þessu er því komið til leiðar að hagsmunir 

annarra þurfa víkja, er hér átt við m.a. hagsmuni foreldra gangi þeir gegn hagsmunum 

barns. Við beitingu reglunar eru barnaverndaryfirvöld bundin af þeim úrræðum sem 

gert er ráð fyrir í lögunum og þar er heimilt.40 

 

Reglu þessarar er víða getið í löggjöf um málefni barna og ber að hafa hana í huga við 

úrlausn mála þó svo að það komi ekki sértaklega fram í hverju lagaákvæði sem varðar 

málsmeðferð mála þar sem börn eiga í hlut.41 

 

Í umfjöllun um barnaverndarlög verður ekki hjá því komist að fjalla um samning 

Sameinuðu þjóðanna. Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samþykkti samning um 

réttindi barnsins þann 20. nóvember árið 1989.42 Rekja má tilurð hans til ársins 1924 til 

yfirlýsingar sem kennd er við svokallaða Genfaryfirlýsingu Þjóðabandalagsins. Í henni 

kvað á um ýmsar grundvallarreglur um velferð og vernd barna, þó svo að ekki væri 

bókstaflega horft til réttinda til handa barninu sjálfu, heldur sjónum beint að þeim 

skyldum sem foreldrar hefðu. Yfirlýsing Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins var 

samþykkt árið 1959. Í henni fólst einkum og sér í lagi nánari útfærsla á 

Genfaryfirlýsingunni. Þar sem hvorug yfirlýsinganna var skuldbindandi að þjóðarétti 

kom því fram sú hugmynd að gera þær skuldbindandi fyrir aðildarríkin með því að færa 

þær í þjóðréttarsamning. Samþykkt var að hefjast handa að undirbúningi að sérstökum 

samningi um réttindi barnsins árið 1979 en það ár var tilnefnt sem ár barnsins. Tíu ár 

tók að fullgera texta samningsins.43 

                                                        
40 Alþingistíðindi. 2000 – 2001. A-deild, bls. 1810. 
41 Innanríkisráðuneytið. Fyrsta skýrsla Íslands um framkvæmd samnings á vegum Sameinuðu þjóðanna 
frá 20. nóvember 1989 um réttindi barnsins. https://www.innanrikisraduneyti.is/utgefid-
efni/til_nefnda/nr/670 
42 The Convention on the Right of the Child 
43 Davið Þór Björgvinsson. (1995). Barnaréttur. Bls. 31. 
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Þann 26. janúar árið 1990 var samningurinn undirritaður fyrir Íslands hönd og 

fullgilding hans fór fram þann 28. október 1992.44 Sáttmálinn var svo lögfestur á Íslandi 

með lögum nr. 19/2013.  

Þó svo að samningurinn sé ekki fyrsti alþjóðasamningurinn sem er um börn, er hann 

vafalaust einn sá þýðingarmesti. Í fyrsta lagi endurspeglar hann vissa alþjóðlega 

velvirðingu þess efnis að börn hafi sjálfstæð réttindi, hvað sem vilja foreldra eða 

annarra forráðamanna líður í þeim efnum. Í gildandi mannréttindayfirlýsingum eða 

sáttmálum séu þessi réttindi ekki nægilega tryggð. Með sérstökum samningi fáist 

svigrúm til þess að huga sérstaklega að réttindum, hagsmunum og þörfum barna. Í öðru 

lagi er mikilvægi samningsins falið í því að ekki er aðeins reynt í víðasta skilningi að 

tryggja borgaraleg réttindi þeirra, heldur er leitast við að greina félagsleg, menningarleg 

og efnahagsleg réttindi þeirra. Í þriðja lagi er horft sérstaklega til þess að börn eru ekki 

þrýstihópur og að þau hafi ekki þroska til þess að setja sér fastmótuð markmið, sem 

þjóni þörfum og hagsmunum þeirra, eða til þess að veita þeim eftirfylgni. Því sé þörf á 

samningi sem mælir einkum og sér í lagi fyrir um réttindi þeirra sem og að fela öðrum 

skilgreiningu á þeim og veita þeim eftirfylgni.45 

 

Með „barni“ er átt við samkvæmt 1. gr. samningsins, hvern þann einstakling sem er 

yngri en 18 ára, að því undanskyldu að viðkomandi hafi áður náð lögræðisaldri til 

samræmis við þau lög sem honum er gert að fylgja. Ungmenni í íslenskum rétti verða 

að fullu lögráða, þ.e.a.s. bæði sjálfráða og fjárráða, við 18 ára aldur. Mikilvægustu 

ákvæðin er snúa að vernd barna gegn kynferðisofbeldi og kynferðislegri misneytingu 

er að finna í 19. og 32. – 37. gr., þá aðallega í 34. gr.46  

 

Í 1. mgr. 19. gr. er lögð sú skylda á aðildarríki að gera allar þær ráðstafanir sem við eiga 

á sviði stjórnsýslu, löggjafar, menntunar- og félagsmála til verndar börnum gegn hvers 

konar andlegu og líkamlegu ofbeldi, vanrækslu, misnotkun, skeytingarleysi, illri 

meðferð ellegar misnotkun, ásamt kynferðislegri misnotkun, meðan umsjá barnsins er 

í höndum annars eða beggja foreldra, lögráðamanns eða lögráðamanna, ellegar hvers 

þess sem hefur barnið í umsjá sinni. Í 2. mgr. segir að meðal slíkra verndarráðstafana 

                                                        
44 Sjá auglýsingu nr. 18/1992 í Stjórnartíðindum 1992. C-deild, bls. 87-110. Sáttmálinn er einnig 
prentaður í ritinu Alþjóðlegir mannréttindasáttmálar, bls. 113-132. Sjá einnig breytingu á samningnum 
frá 12. desember, fullgilt 14. janúar 2000, C 2/2000, öðlaðist gildi 18. nóvember 2002. 
45 Davíð Þór Björgvinssson. (1995). Barnaréttur. Bls. 31-32. 
46 Davíð Þór Björgvinsson. (2011). Alþjóðaskuldbindingar um vernd barna gegn kynferðisofbeldi. 
Svala Ísfeld Ólafsdóttir. Hinn launhelgi glæpur bls. 26.  



 

22 
 

skuli vera m.a. virkar ráðstafanir til þess að koma á félagslegri þjónustu til handa barni 

og aðilum þeim sem hafa barnið í umsjá sinni stuðning sem þurfa þykir, m.a. öðrum 

forvörnum, ásamt því að greina, vísa áfram, tilkynna, rannsaka, taka til meðferðar og 

beina athygli að tilfellum þar sem barn hefur sætt illri meðferð sem getið hefur verið 

um, ásamt því ef við á að tryggja afskipti dómara.47  

 

Í 34. gr. samningsins er að finna mikilvægasta ákvæðið sem snýr að vernd barna gegn 

kynferðisofbeldi. Í ákvæðinu gefa aðildarríki vilyrði fyrir því að vernda börn í hvívetna 

gegn hvers konar kynferðislegri misnotkun ellegar notkun í kynferðislegum tilgangi. Í 

þessum efnum skulu aðildarríkin leggja allt í sölurnar, hvoru tveggja innanlands, með 

tvíhliða og marghliða aðgerðir í viðleitni sinni til að koma í veg fyrir eftirfarandi:48 

 

a) að barn sé talið á eða þvingað til að taka þátt í hvers konar ólögmætri 

kynferðislegri háttsemi. 

b) Að börn séu notuð til vændis eða annarra ólögmætra kynferðisathafna. 

c) Að börn séu notuð í klámsýningum eða til að búa til klámefni.  

 

Sem dæmi um áhrif samnings Sameinuðu þjóðanna á barnalög nr. 76/2003 um réttindi 

barnsins og hins vegar á barnaverndarlög nr. 80/200249, hér má taka sem dæmi 2. mgr. 

4. gr. og 2. mgr. 46. gr. barnaverndarlaga, en ákvæði 46. gr. samningsins um réttindi 

barnsins var haft til hliðsjónar við samningu þeirra.50  

 
Einnig má nefna í dæmaskyni 2. mgr. 1. gr. bvl. og 2. mgr. 28. gr. bl. sem breytt var 

með lögum nr. 52/2009, en þar segir m.a. að með öllu sé óheimilt að viðhafa ofbeldi 

gegn börnum eða sýna þeim aðra óvirðingu. Í greinargerð með lögunum er vísað til 

þess að breytingin er m.a. fram komin vegna 19. gr. barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna 

sem Ísland er aðili að, en þar er vísað til þess sérstaklega að vernda skuli börn gegn 

hvers konar ofbeldi, líkamlegu, andlegu og kynferðislegu. 51  

Þá má einnig vísa til dóms hrd. nr. 506/2008., en í því máli hafði karlmaður beitt tvo 

drengi fyrrverandi unnustu sinnar flengingum. Ákært var fyrir brot gegn 1. mgr. 217. 

gr. hgl. og 1. og 3. mgr. 99. gr. bvl. Maðurinn var sýknaður af báðum ákæruliðum með 

                                                        
47 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna. www. barnasattmali.is/barnasattmalinnheildartexti.html. 
48 Sama heimild og að ofan. 
49 Hér eftir bvl. 
50 Alþingistíðindi. 2000-2001. A-deild, þskj. 884, bls. 3819, sbr. athugasemdir við 46. gr. frumvarpsins. 
51 Alþingistíðindi. 2008-2009, A-deild, þskj. 19, 19. mál, 136. löggjafarþing. 
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þeim rökum héraðsdóms sem Hæstiréttur staðfesti „að hugsanlega tíðkast eitthvað, eða 

hefur tíðkast, að flengja börn.“ 

 

Dómurinn vísaði einnig til þess að í bvl. væri ekki lagt fortakslaust bann við því að börn 

væru beitt refsingum, ætti þar m.a. við líkamlegar refsingar. Í greinargerð laganna er 

þess getið sértaklega að þessi niðurstaða héraðsdóms verði að teljast verulega óeðlileg, 

þá sér í lagi þegar litið sé til barnasáttamála Sameinuðu þjóðanna og viðhorfs íslensku 

þjóðarinnar almennt til líkamlegra hegninga gegn börnum. Þá var vísað til þess að á 

sama tíma sé í gangi átak Evrópuráðsins sem hefur það að markmiði að stöðva 

líkamlegar hegningar gegn börnum. Slagorð átaksins eru „Your hands should not 

punish. Raise your hands against smacking.“ Með gerð frumvarpsins var markmiðið 

að taka af allan vafa og um leið að koma á framfæri skýrum skilaboðum til almennings 

þess efnis, að refsingar gangvart börnum hvort heldur sem er líkamlegar eða andlegar 

væru undir engum kringumstæðum heimilar.52  

3.3. Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008 
 

Lög um meðferð sakamála nr. 88/200853 er lagabálkur sem fjallar um rannsókn og 

málsmeðferð sakamála. Lög þessi tóku við af lögum um meðferð opinberra mála nr. 

19/1991. Lagabálknum er skipt upp í sjö þætti eða samtals 38. kafla. Hver kafli hefur 

ákveðið svið sem greint er niður í nokkrar greinar í hverjum kafla þar sem farið er yfir 

hlutverk, réttindi og skyldur hluteigandi. Ekki verður í þessari ritgerð farið ítarlega í 

alla kafla laganna heldur einungis í þá kafla er snúa að rannsókn kynferðisbrota gegn 

börnum og þeim ákvæðum sem í þeim eru til handa dómendum, ákæruvaldi, lögreglu, 

sakborningi, brotaþola, verjendum og réttargæslumönnum. 

 

3.3.1. Dómendur 
 
Um skipan dóms í sakamálum er fjallað í I. kafla sml.  

Í hverju máli skipar einn dómari dóm. Neiti ákærði aftur móti sök og sýnt er að mati 

dómara að niðurstaða málsins muni að verulegu leyti ákvarðast af mati dómara á 

sönnunargildi munnlegs framburðar við meðferð málsins fyrir dómi, getur dómstjóri 

tekið ákvörðun um að þrír héraðsdómarar sitji í dómi í málinu. Komi til þess að deilt er 

                                                        
52 Alþingistíðindi. 2008-2009, A-deild, þskj. 19, 19. mál, 136. löggjafarþing. 
53 Hér eftir sml. 
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um staðreyndir í máli, sem gerir það að verkum að dómari telur sérkunnáttu þurfa fyrir 

úrlausn málsins fyrir dómi, getur hann kallað til tvo meðdómsmenn sem yfir slíkri 

sérkunnáttu búa sbr. 3. mgr. 3. gr. sml. Dómstjóri getur ákveðið ef mál er viðamikið 

ellegar sakarefnið mjög þýðingarmikið frá almennu áliti sbr. 5. mgr. 3. gr. sml.54  

 

Sem dæmi um þetta má taka t.d. mál hrd. nr. 625/2013. Í héraðsdómi voru tveir dómarar 

við Héraðsdóm Norðurlands eystra ásamt prófessor í eðlisfræði en málið snéri m.a. að 

hleðslu og frágangi farms á vélarvagni. 

 

3.3.2. Ákæruvald 
 
Þeir aðilar sem fara með ákæruvald eru ríkissaksóknari, héraðssaksóknari og 

lögreglustjórar. Í samstarfi við lögreglu er það hlutverk ákærenda að tryggja að þeir 

sem fremja afbrot verði beittir þeim viðurlögum sem getið er um í lögum. Ákærendur 

skulu ekki við meðferð ákæruvalds taka við tilmælum frá öðrum stjórnvöldum nema 

fyrir því sé stoð í lögum.55  

 

Æðsti handhafi ákæruvalds á Íslandi er ríkissaksóknari. Hlutverk ríkissaksóknara er 

m.a. að gefa út fyrirmæli og almennar reglur um beitingu ákæruvalds, ásamt því að 

gegna eftirlitshlutverki með öðrum ákærendum og framkvæmd þeirra á ákæruvaldi. 

Ráðherra tekur ákvörðun um saksókn ef brot varðar við X. kafla hgl. og er 

ríkissaksóknara falin saksókn sbr. 2. mgr. 21. gr. hgl., ef ráðherra leggur svo fyrir sbr. 

2. mgr. 19. gr. sbr. 97. gr. hgl. 56 

 

Forstöðumenn embætta, þ.e. ríkissaksóknari, héraðssaksóknari og lögreglustjórar, hafa 

hins vegar ákvörðunarvald í þeim málum sem heyra undir embætti þeirra og þá bera 

þeir einir ábyrgð á þeim. Ákærendur eiga að vinna að því öllum árum að leiða 

sannleikann í ljós og horfa jafnt til þeirra atriða sem leitt gætu til sektar eða sýknu 

sakbornings og hraða málsmeðferð eins og kostur er. Starfs síns vegna eru ákærendur 

bundnir þagnarskyldu um þau atriði sem þeir fá vitneskju um í störfum sínum og leynt 

eiga fara. Er hér átt við lögmæta almanna- eða einkahagsmuni eins og einkahagi manna, 

starfshætti ákæruvalds, lögreglu og aðgerðir í þágu rannsóknar máls og annarra 

                                                        
54 Andri Árnason. (2013). Réttarfar í hnotskurn. Bls. 31-32. 
55 Andri Árnason. (2013). Réttarfar í hnotskurn. Bls. 32. 
56 Sama heimild og að ofan. 
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upplýsinga sem lögum samkvæmt skulu fara leynt eins og stjórnvaldsfyrirmælum eða 

eðli máls. Þó ákærendur láti af starfi þá helst þagnarskyldan.57 

 

Feli háttsemi sú sem um er getið í sér annað ellegar önnur brot, annast ríkissaksóknari 

ákæruvald vegna þeirra. Hann getur í rauninni annast saksókn telji hans þess þörf, gefið 

út ákæru og annast rekstur máls fyrir dómi. Í frumvarpinu með lögunum er getið um 

nýmæli þess efnis að ekki sé ráð fyrir því gert að ríkissaksóknari ákvarði um mál á 

fyrsta stjórnsýslustigi, slíkt verði á hendi héraðssaksóknara sbr. 1. og 2. mgr. 23. gr. og 

lögreglustjóra sbr. 1. mgr. 24. gr. Öðrum ákærendum er skylt að hlíta fyrirmælum þeim 

sem berast frá ríkissaksóknara vegna einstakra mála. Hann getur mælt fyrir um 

rannsókn máls, framkvæmd hennar og haft eftirlit með henni. Í frumvarpi laganna við 

21. gr. er gert ráð fyrir því að héraðssaksóknari taki ákvörðun um saksókn á fyrsta 

stjórnsýslustigi sbr. 1 og 2. mgr. 23. gr. og lögreglustjórar skv. 1. mgr. 24. gr. en ekki 

ríkissaksóknari. Ríkissaksóknari tekur ákvörðun um áfrýjun allra mála, líka þeirra sem 

héraðssaksóknari og lögreglustjórar höfða, en hins vegar tekur hann bara ákvörðun um 

kæru til Hæstaréttar í þeim málum sem hann sjálfur hefur höfðað og að sama skapi taka 

héraðssaksóknari og lögreglustjórar ákvörðun um kæru þeirra mála sem þeir hafa 

höfðað, sbr. 7. mgr. 23. gr. og 5. mgr. 24. gr. sml.58 

 

3.3.3. Lögregla 
 

Lögreglan fer með rannsókn sakamála nema um annað sé kveðið á í lögum. Í 8. gr. 

lögreglulaga nr. 90/1996 segir að lögreglan fari með rannsóknir mála að höfðu samráði 

við ákærendur.Að öðru leyti er fjallað um rannsókn sakamála í II. þætti laganna. 

 

Almennar reglur um rannsókn sakamála er að finna í VII. kafla laganna. Samkvæmt 

kaflanum er lögreglu gert skylt að hefja rannsókn vegna vitneskju eða gruns um að 

framið hafi verið refsivert brot hvort heldur henni hafi borist kæra eður ei. Lögreglan 

skal einnig rannsaka mannshvörf, mannslát, slys, eldsvoða og hverjar aðrar þær ófarir 

sem henda kunna, þrátt fyrir að ekki liggi fyrir grunur um saknæma háttsemi. 

Megin tilgangur rannsóknar er að afla allra tiltækra gagna til þess að henni lokinni verði 

ákæranda fært að ákveða hvort hefja skuli refsimál gegn aðila máls, einnig til 

                                                        
57 Alþingistíðni. 2007-2008. A-deild. þskj. 252-233. mál. Sjá einnig 
http:www.althingi.is/altext/135/s/0252.html 
58 Sama heimild og að ofan. 
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undirbúnings vegna málsmeðferðar fyrir dómi. Rannsókn skal vera hnitmiðuð og skal 

lögreglan vinna að því að hið sanna og rétta komi í ljós, ásamt því að horfa jafnt til 

þeirra atriða sem gættu leitt til sýknu ellegar sektar sakbornings. Í 54. gr. laganna er að 

finna nánari fyrirmæli um það að hvaða ákveðnu atriðum hvað þarf til svo markmið 

rannsóknar 59 

 

Almennar reglur um framkvæmd skýrslutöku við rannsókn máls eru í VIII. kafla 

laganna. Um er að ræða reglur er snúa að framkvæmd skýrslutöku á rannsóknarstigi 

þ.e.a.s. hve lengi yfirheyrsla yfir sakborning megi standa, yfirheyrslu að næturlagi og 

að síðustu ef yfirheyra á einstakling yngri en 18 ára. Um heimild rannsóknara til að leita 

til kunnáttumanna er mælt í XII. kafla laganna. Um er að ræða þegar þörf gerist á aðstoð 

sérfræðinga vegna rannsóknar máls eins og blóðrannsókn, í ölvunarakstursmáli ellegar 

vegna rannsóknar á kynferðisbrotamáli ellegar vegna annarrar læknisskoðunar. 

Sérstakar reglur um líkskoðun og krufningu er einnig að finna í kaflanum. Kveðið er á 

um ákveðin atriði sem skylt er að rannsaka sem varðar sakborning sjálfan í 54. gr. 

laganna. Er hér um að ræða atriði eins og fjölskylduhagi, aldur sakbornings, 

heilbrigðisástand og þroska o.fl. Reglur er varða skýrslu lögreglu um 

rannsóknaraðgerðir er að finna í 56. gr. laganna.60 

 

Um lok rannsóknar er fjallað í 52. og 57. gr. laganna. Ef ekki þykja efni til að byrja 

rannsókn getur lögreglan vísað kæru frá. Slíkt kemur til álita ef ekki er að finna 

réttindabrot í efni kæru eða í því sem þar er lýst. Lögreglan getur hætt rannsókn ef ekki 

þykir grundvöllur til þess að halda henni áfram, brot er smávægilegt, efni kæru er ekki 

á rökum reist ellegar að fyrirsjáanlegt er að kostnaður og fyrirhöfn vegna rannsóknar 

mun vera óeðlilega mikill. Einnig ef sakargögn þykja ekki næg að innihaldi til ákæru. 

Hér er átt við t.d. mat lögreglu þess efnis að sönnunargögn þau sem fyrir hendi eru, séu 

ekki nægjanlega sterk svo leiði til sakfellingar. Taka má sem dæmi ef eina 

sönnunargagnið sem fyrir hendi er vitnisburður sem metin er óáreiðanlegur. Að síðustu 

þegar mál telst fullrannsakað og fyrir hendi eru gögn sem leitt geta til saksóknar. Fari 

lögreglustjóri sjálfur með ákæruvald í málinu flytur hann málið annars er það sent til 

héraðssaksóknara eða ríkissaksóknara til ákvörðunar.61 

 

                                                        
59 Andri Árnason. (2013). Réttarfar í hnotskurn. Bls. 34. 
60 Sama heimild og að ofan. 
61 Andri Árnason. (2013). Réttarfar í hnotskurn. Bls. 34-35. 
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3.3.4. Þvingunarráðstafanir 
 
Í lögunum er gert ráð fyrir því að, í þágu rannsóknar sakamála, sé mögulegt að grípa til 

tiltekinna þvingunarráðstafana. Er hér átt við ráðstafanir sem tilheyra 

rannsóknarúrræðum lögreglu. Til þvingunarráðstafana er fyrst og fremst gripið í því 

augnamiði að upplýsa brot og jafnframt til að afla gagna fyrir málsmeðferð fyrir dómi. 

Til þvingunarráðstafana er almennt ekki gripið nema fyrir því sé heimild í lögum. Hvort 

nauðsynlegt sé eða ekki, að afla dómsúrskurðar, vegna þvingunarráðstöfunar fer eftir 

tegund hennar.62  

 

Haldlagning, kyrrsetning og símhlerun teljast til þvingunarráðstafana sbr. IX., XI., og 

XII. kafla laganna. Húsleit, líkamsleit og líkamsrannsókn teljast til þvingunarráðstafana 

sbr. X. kafla laganna. Handtaka er þvingunarráðstöfun sbr. XIII. kafla laganna. Er hér 

átt við þegar aðili er sviptur frelsi sínu í skamman tíma og að síðustu er gæsluvarðhald 

sbr. XIV. kafla laganna þvingunarráðstöfun. Um er að ræða þegar aðili er sviptur frelsi 

sínu í lengri tíma í þágu rannsóknar máls eða vegna almannahagsmuna.63 

 

3.3.5. Sakborningur 
 
Í IV. kafla laganna er fjallað um sakborning. 

Sá maður sem borinn er sökum eða grunaður um refsiverða háttsemi er sakborningur, 

frá byrjun lögreglurannsóknar og þangað til máli lýkur annað hvort með dómi eða mál 

er fellt niður sbr. 4. mgr. 52. gr. sml. Kveði lögregla sakborning til yfirheyrslu vegna 

rannsóknar máls er sakborningi skylt að verða við því. Á sakborningi hvílir lagaskylda 

til þess að fylgja ákveðnum rannsóknaraðgerðum en þó að ákveðnum skilyrðum 

uppfylltum eins og t.d. líkamsrannsókn og töku fingrafara. Í lögunum er samhliða reynt 

er að tryggja sakborningi ákveðin réttindi eins og réttur til aðstoðar verjanda og að 

honum sé gefinn kostur á að ráðgast við hann einslega og þá er það refsilaust fyrir 

sakborning að neita tjá sig um það sem honum er gefið að sök.64 

3.3.6. Brotaþoli 
 
Um brotaþola er fjallað í V. kafla laganna. 
 

                                                        
62 Andri Árnason. (2013). Réttarfar í hnotskurn. Bls. 35. 
63 Andri Árnason. (2013). Réttarfar í hnotskurn. Bls. 35-36. 
64 Andri Árnason. (2013). Réttarfar í hnotskurn. Bls. 32-33. 
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Aðili sá sem kveðst hafa orðið fyrir misgerð af völdum afbrots er brotaþoli. Brotaþoli 

er þar að auki sá aðili sem kveðst hafa orðið fyrir fjárhagslegu tjóni vegna refsiverðrar 

háttsemi, sem hafi beinst að honum sjálfum, ellegar lögaðili sem sagður er hafa orðið 

fyrir slíku tjóni. Í sakamáli er brotaþoli ekki eiginlegur aðili máls, aftur á móti má halda 

því fram að haldi hann uppi einkaréttarkröfu í sakamáli að þá sé hann óbeinn aðili máls. 

Um er að ræða bótakröfu vegna misgerðar sem höfð er upp samkvæmt ákvæðum XXVI. 

kafla laganna.65 

 

3.3.7. Verjendur 
 
Um verjendur er fjallað í 30. – 38. gr. laganna. 
 
Til að gæta jafnræðis milli aðila (sakbornings og ákæruvalds) í sakamáli er sakborningi 

tryggður réttur til aðstoðar löglærðs verjanda á öllum stigum máls. Er þessi réttur 

tryggður í 1. mgr. 70. gr. stjórnarskrárinnar og c-lið 3. mgr. 6. gr. Mannréttindasáttmála 

Evrópu. Verjandi kemur fram fyrir hönd sakbornings gagnvart ákæruvaldi, 

rannsóknaraðilum og dómstólum. Á verjanda hvíla bæði réttindi og skyldur skv. sml. 

þó hann sé ekki eiginlegur aðili sakamáls.66  

 

Verjandi er jöfnum höndum skipaður, tilnefndur, ellegar valinn talsmaður. Í 31. gr. sml. 

er fjallað um skipun verjanda. Óski sakborningur eftir skipun verjanda er skylt að verða 

við því í ákveðnum tilvikum. Þrátt fyrir að sakborningur óski ekki eftir verjanda er 

heimilt að skipa honum hann ef hann er ekki talinn bær til að gæta hagsmuna sinna sem 

skyldi, sbr. 2. mgr. 30. gr. sml. Fjallað er um skipun eða tilnefningu nýs verjanda í  1. 

og 2. mgr. 34. gr. sml, að ósk sakbornings ellegar ákæranda. Slíkt getur verið heimilt 

hafi verjandi til að mynda brotið gegn starfskyldum sínum.67  

Í hnotskurn er hlutverk verjanda að draga allt það fram í málinu sem má verða 

sakborningi til hagsbóta ellegar sýknu. Þá skal verjandi gæta réttar sakbornings í einu 

og öllu. Í því augnamiði er sakborningi tryggður réttur til þess að ræða einslega við 

verjanda um öll þau atriði sem málið varðar. Þegar sakborningur er yfirheyrður hjá 

lögreglu eða fyrir dómi er verjanda alltaf heimilt að vera til staðar. Verjanda skal einnig 

vera tryggður aðgangur að öllum þeim skjölum sem varða málið og skjólstæðing hans.68 

                                                        
65 Andri Árnason. (2013). Réttarfar í hnotskurn. Bls. 33. 
66 Sama heimild og að ofan. 
67 Andri Árnason. (2013). Réttarfar í hnotskurn. Bls. 33. 
68 Andri Árnason. (2013). Réttarfar í hnotskurn. Bls. 33. 
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3.3.8. Réttargæslumenn 
 
Beinist rannsókn máls að kynferðisbroti er lögreglu skylt að tilnefna réttargæslumann 

ef brotaþoli óskar þess. Hins vegar ef brotaþoli hefur ekki náð 18 ára aldri er rannsókn 

hefst, skal ávallt tilnefna réttargæslumann, án tillits til þess hvort brotaþoli óskar þess 

eða ekki, sbr. 1. mgr. 42. gr. sml. Beinist rannsókn að broti á XXIII. eða XXIV. kafla 

hgl. (manndráp og frelsissvipting og líkamsmeiðingar) eða 251. – 253. gr. hgl. og telja 

má að brotaþoli hafi orðið fyrir miklum miska bæði á líkama og andlegu heilbrigði 

vegna brotsins eða hann hafi orðið fyrir broti af hendi einhvers nákomins, er einnig 

skylt að tilnefna brotaþola réttargæslumann, að ósk brotaþola. Jafnframt er það skilyrði 

að brotaþoli, að mati lögreglu, hafi þörf fyrir sérstaka aðstoð réttargæslumanns, við 

rannsókn máls, til þess að gæta hagsmuna brotaþola sem skyldi.69 

  

Í hnotskurn  er það hlutverk réttargæslumanns að gæta hagsmuna brotaþola og aðstoðar 

brotaþola í málinu. Að leggja fram bótakröfu fyrir hönd brotaþola skv. XXVI. kafla 

sml. Til þess að gera réttargæslumanni það fært er honum veittur aðgangur að þeim 

gögnum máls er snúa að brotaþola. Réttargæslumanni er er heimilt að vera  við 

yfirheyrslu brotaþola hjá lögreglu og við öll þinghöld þegar ákæra hefur verið gefinn 

út. Í öllum tilvikum er brotaþola heimilt, á sinn kostnað, að ráða sér lögmann.70 

 

4. Stjórnarskrá 
 
Eina ákvæði Stjórnarskrár lýðveldisins Ísland nr. 33/1944., sem vísar berum orðum til 

barna er ákvæði 3. mgr. 76. gr. laganna. Fyrir réttarstöðu barna og skyldur ríkisins í 

þeirra garð er ákvæðið í heild mjög mikilvægt og þá einkum 2. og 3. mgr., ásamt því 

að gefa ástæðu til að varpa ljósi þjóðréttaskuldbindingar, sem bera með sér áþekk 

réttindi fyrir börn. Eftir breytingu sem gerð var á því með 14. gr. stjórnskipunarlaga nr. 

97/1995., hljóðar ákvæðið svo:71 

 

„Öllum, sem þess þurfa, skal tryggður í lögum réttur til aðstoðar vegna sjúkleika, 
örorku, elli, atvinnuleysis, örbirgðar og sambærilegra atvika. Öllum skal tryggður í 

                                                        
69 Andri Árnason. (2013). Réttarfar í hnotskurn. Bls. 33-34. 
70 Sama heimild og að ofan. 
71 Davíð Þór Björgvinsson. (2011). Alþjóðaskuldbindingar um vernd barna gegn kynferðisofbeldi. 
Svala Ísfeld Ólafsdóttir. Hinn launhelgi glæpur bls. 47. 
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lögum réttur til almennrar menntunar og fræðslu við sitt hæfi. Börnum skal tryggð í 
lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst.“ 

 
 
Afar mikilvæg stefnuyfirlýsing felst í ákvæðinu en fyrirmyndin er sótt í 3. gr. samnings 

Sameinuðu Þjóðanna um réttindi barnsins og einnig í 24. gr. alþjóðasamnings um 

borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. Sú jákvæða skylda er lögð á herðar löggjafans 

með ákvæðinu um setningu laga til handa börnum til þess að veita þeim viðunandi 

vernd og umönnun. Á þessari skyldu eru m.a. barnaverndarlög nr. 80/2002 reist, ásamt 

öðrum lögum sem beinast að vernd barna og umönnun þeirra.72 

 

Að sjálfsögðu taka einnig önnur ákvæði mannréttindakafla stjórnarskrárinnar til barna, 

þótt vera kunni réttlætanlegt að takmarka sérstaklega réttindi þeirra þegar börn eiga hlut 

á máli. Jafnræðisreglan í 65. gr. laganna hefur sérstaklega þýðingu í þeim efnum. Hún 

mælir svo fyrir að allir skuli njóta mannréttinda án efnahags, ætternis, stöðu og skuli 

vera jafnir fyrir lögum að öðru leyti. Á grundvelli þeirra þátta sem nefndir eru bannar 

regla þessi að börnum sé mismunað samkvæmt þeim.73 

 

5. Málsmeðferð í kynferðisbrotum gegn börnum hjá 
lögreglu 

 
Í kaflanum verður farið yfir eftir hvaða lögum og reglum lögreglu ber að vinna 

rannsóknir kynferðisbrota gegn börnum.  

5.1. Upphaf mála 
 
Rannsókn lögreglu vegna kynferðisbrota gegn börnum getur hafist með tvennum hætti. 

Annars vegar hefur lögregla sjálf rannsókn á máli að fegnum upplýsingum. Hins vegar 

berst lögreglu tilkynning frá barnaverndarnefnd, heilbrigðisstarfsfólki eða öðrum þeim 

sem vitneskju hefur um brot gegn barni sbr. IV. kafla barnaverndarlaga nr. 80/2002.74 

 

Í þeim tilfellum þar sem lögreglan hefur rannsókn að eigin frumkvæði getur slíkt borið 

að með tvennum hætti. Í fyrsta lagi að lögreglan sinni verkefni þar sem grunur leikur á 

                                                        
72 Alþingistíðindi.1994. A-deild, þskj. 389. 
73 Davíð Þór Björgvinsson. (2011). Alþjóðaskuldbindingar um vernd barna gegn kynferðisofbeldi. 
Svala Ísfeld Ólafsdóttir. Hinn launhelgi glæpur bls. 48. 
74 Stefán Eiríksson. (2011). Rannsóknir kynferðisbrota gegn börnum. Svala Ísfeld Ólafsdóttir. Hinn 
launhelgi glæpur bls. 114. 
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barn hafi orðið fyrir kynferðisofbeldi og í öðru lagi þegar lögreglan sinni verkefni af 

öðrum toga, en aðstæður á vettvangi vekja upp grunsemdir um kynferðisbrot gegn 

barni. Þegar slík staða kemur upp eru það atriði eins og styrkleiki grunsemda, tími frá 

meintu broti sem og alvarleiki brots sem ráða miklu um aðgerðir lögreglu.75 

 

Þá eru kallaðir til starfsmenn barnaverndarnefndar samkvæmt ákvæðum 

barnaverndarlaga. Eftir atvikum er haft samband við foreldra barnsins nema það gangi 

gegn hagsmunum barnsins eða rannsóknarhagsmunum. Ef slíkt ástand kemur upp er 

það undantekningalaust tímabundið ástand meðan verið er að komast að einhverjum 

ákveðnum upplýsingum eða hluta málsins. Lögreglan leggur sig fram við að hafa 

samráð bæði við barnaverndarnefndir og foreldra barns til þess að gæta sem best að 

hagsmunum barnsins í rannsóknum í þessum málaflokki.76  

 

Rannsókn lögreglu hefst einnig eftir tilkynningu, ábendingu eða þegar kæra berst frá 

öðrum aðilum. Þegar börn eiga hlut að máli eða velferð þeirra er ógnað, hafa fjölmargir 

eftirlits- og tilkynningarskyldu samkvæmt IV. kafla barnaverndarlaga. Ef barn er beitt 

ofbeldi eða verður fyrir áreitni er sú skylda lögð á almenning að tilkynna slíkt til 

barnaverndarnefndar á viðkomandi stað. Slíkt hið sama gildir um þá sem starfs síns 

vegna fá vitneskju um ofbeldi eða aðra vanrækslu á börnum. Hér er unnt að taka sem 

dæmi starfsfólk sjúkrastofnanna eða skóla.77  

 

5.2. Rannsóknir kynferðisbrota gegn börnum 
 
Í þessum kafla ætlar höfundur að leitast við að varpa ljósi á rannsóknaraðgerðir lögreglu 

við rannsóknir á kynferðisbrotamálum gegn börnum. Í því skyni verða notaðir dómar 

Hæstaréttar.  

  

                                                        
75 Stefán Eiríksson. (2011). Rannsóknir kynferðisbrota gegn börnum. Svala Ísfeld Ólafsdóttir. Hinn 
launhelgi glæpur bls. 114. 
76 Sama heimild 
77 Sama heimild 
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Dómur hrd. nr. 65/2015.  

 
Í þessu máli var 32. ára karlmaður sakfelldur fyrir frelsissviptingu, sifskaparbrot og 

kynferðisbrot gegn tveimur 8 ára gömlum drengjum og þroskahamlaðri konu. Verður 

máli konunnar ekki gerð skil heldur aðeins sjónum beint að máli drengjanna tveggja.  

 

Málið hófst með tilkynningu til lögreglu þar sem tvær mæður óskuðu aðstoðar vegna 

nágranna sem hefði rassskellt syni þeirra. Lögreglan fór þegar á staðinn. Í viðræðum 

við foreldra og drengina greindu drengirnir frá því að nágranninn hefði fengið þá inn í 

íbúð sína þar sem hann hefði fengið þá úr buxunum og rassskellt þá. Að þessu loknu 

hefði maðurinn sótt krem, borið á rassinn á C og sett lim sinn á rassinn á C og að því 

loknu hefði maðurinn sett lim sinn upp í munninn á B. Miðað við lýsingu drengjanna 

var á fyrstu stigum málsins kominn upp grunur um framið hefði verið brot gegn 1. mgr. 

194. gr. hgl. og 1. og 2. mgr. 202. gr. hgl., og hugsanlega fleiri greinum hgl.  

 

Með þessari vitneskju bar lögreglu að hefja rannsókn sbr. 52. gr. sml.,  þar sem fyrir lá 

grunur um refsivert brot sem sætt getur ákæru. Samkvæmt lýsingu drengjanna þá bjó 

ákærði í næsta stigagangi. Drengirnir lýstu karlmanni sem héti Jóhann og vaknaði strax 

grunur um að þarna ætti ákærði hlut að máli.78 Ákærði var handtekinn sbr. 90. gr. sml. 

og er það gert í þeim  tilgangi að varðveita hugsanleg sönnunargögn sbr. X. kafla. sml. 

 

Við rannsókn á kynferðisbrotamálum er nauðsynlegt að framkvæma réttarfræðilega 

skoðun á ákærða og brotaþolum. Fengin var aðstoð læknis við þá skoðun sbr. 74. og 

86. gr. sml. Slík skoðun er oftast framkvæmd á lögreglustöð vegna ákærða en brotaþolar 

fara oftast nær á sjúkrahús (á landsbyggðinni) en einnig fer þessi skoðun fram í 

Barnahúsi á höfuðborgarsvæðinu. Við réttarfræðilega skoðun eru tekin líf- og 

samanburðarsýni til DNA-greiningar af ákærða, fatnaði hans. Fatnaður ákærða er 

haldlagður sbr. 68.gr. sml. Í þessu tilfelli var einnig tekið blóðsýni úr ákærða til alkóhól 

ákvörðunar þar sem ákærði var ölvaður við handtöku. Drengirnir voru færðir á 

sjúkrahús þar sem læknir framkvæmdi réttarfræðilega skoðun sbr. 86. gr. sml. þar sem 

líf- og samanburðarsýnum til DNA-greiningar voru tekin ásamt því sem fatnaður 

brotaþola er haldlagður sbr. 68. gr. sml. 

 

                                                        
78 Ákærði áður komið við sögu lögreglu vegna máls gegn börnum sbr. mál nr. 506/2008. 
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Í þágu rannsóknar máls fór fram húsleit á brotavettvangi sbr. 74. gr. sml. Lögreglan 

rannsakar brotavettvang og eftir atvikum leggur hald á muni sem notaðir hafa verið við 

framningu brots sbr. 68. gr. sml. 

 

Tilgangur ofangreindra rannsókna er sá að afla allra tiltækra sönnunargagna svo 

ákæranda sé fært að rannsókn lokinni að taka ákvörðun hvort ákært verði fyrir brotin 

eður ei. Þá er sönnunargögnum einnig aflað til að nota við málsmeðferð fyrir dómi. Við 

rannsókn mála ber að leiða í ljós hið sanna og rétta og gæta jafnt að atriðum sem gætu 

leitt til sektar og sýknu sbr. 53. gr. sml. 

 

Drengjunum var skipaður réttargæslumaður sbr. 41. gr. sml., sem hefur það hlutverk að 

gæta hagsmuna brotaþola meðan á rannsókn málsins stendur sbr. 45. gr., sml. ásamt því 

að leggja fram einkaréttarkröfu fyrir hönd forráðamanna brotaþola sbr. XXVI. kafla 

laganna og færði fyrir henni rök fyrir dómi sbr. 45. gr. sml. 

 

Lögreglustjóri lagði fram kröfu um gæsluvarðhald yfir ákærða sbr. 95. gr. sml. og vísaði  

m.a. til almannahagsmuna í þeim efnum. Héraðsdómur varð við þeirri kröfu. 

 

Lögreglan óskaði eftir að teknar yrðu dómskýrslur af drengjunum með vísan til a-liðar 

59. gr. sml. og var réttargæslumaður þeirra viðstaddur ásamt verjanda ákærða. Fengin 

var aðstoð frá sérfræðingi Barnahúss til þess að taka viðtöl við drengina sbr. 86. gr. sml. 

 

Lögreglan óskaði eftir að gert yrði geðmat á ákærða og var sérfræðingur í sálfræði 

fenginn til þess sbr. 86.  og 127. gr. sml.  

 

Í málinu var J sakfelldur fyrir brot á 2. mgr. 194. gr. og 199. gr. hgl. gegn A og brot 

gegn 1. mgr. 194. gr., 1. og 2. mgr. 202., 193. gr., og 1. mgr. 226. gr. hgl.  gegn B og C 

sem voru 8 ára drengir. Litið var til 1., 6 og 7. tl. 70. gr hgl. og hún tiltekin eftir reglum 

77. gr. hgl., við ákvörðun refsingar. J var dæmdur í 10 ára fangelsi. 
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Dómur hrd. 506/2008. 
 
Í þessu máli var 53 ára karlmaður sakfelldur fyrir kynferðisbrot og brot á 

barnaverndarlögum gegn þremur ungum piltum. Maðurinn hafði verið með þrjár síður 

á samskiptamiðlum facebook undir þremur mismunandi dulnefnum. Maðurinn notaði 

þessar síður til þess að komast í samband við piltana og viðhafði m.a. kynferðislegt tal 

við þá.  

 

Málið hófst með þeim hætti að lögreglan fékk tilkynningu 10. september 2012 að 

pilturinn C hefði nýverið orðið fyrir kynferðislegri misnotkun. Lögreglan fór á heimili 

piltsins og ræddi þar við foreldra hans og piltinn sjálfan. Í ljós kom að pilturinn hafði 

verið í samskiptum við ákærða í gegnum facebook þann 31. ágúst og 3. september. 

Hefði ákærði notað dulnefni í þessum samskiptum á þessari facebook síðu. Hefði 

ákærði viðhaft kynferðislegt tal við piltinn í samskiptum þeirra. Ákærði hefði einnig 

hitt piltinn á heimili piltsins þann 5. september þar sem ákærði braut gegn piltinum 

kynferðislega.  

 

Barnavernd var gert viðvart vegna málsins sbr. 18. gr. bvl. Lögreglu barst formleg 

beiðni um rannsókn  frá barnaverndarnefnd sbr. 52. gr. sml., sbr. 99. gr. bvl. þann 10. 

september.  

 

Ákærði var handtekinn sbr. 90. gr. sml. og er það gert í þeim  tilgangi að varðveita 

hugsanleg sönnunargögn sbr. X. kafla. sml. Lögreglan lagði hald á tölvubúnað á 

vinnustað og heimili ákærða í þágu rannsóknar máls sbr. 68. gr. sml. Lögreglan aflaði 

einnig tölvugagna frá C í þágu rannsóknar málsins.  

 

Lögreglustjóri lagði fram kröfu um gæsluvarðhald yfir ákærða sbr. 95. gr. sml. og vísaði  

m.a. til rannsóknarhagsmuna í þeim efnum. Héraðsdómur varð við þeirri kröfu. 

 

Við rannsókn á tölvubúnaði ákærða þar á meðal áðurnefndum facebook síðum fundust 

samskipti við tvo aðra unga pilta A og B. Barnavernd var gert viðvart um þetta og barst 

formleg beiðni frá viðkomandi barnaverndarnefndum um rannsókn á málunum  sbr. 52. 

gr. sml., sbr. 99. gr. bvl.  
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Drengjunum var skipaður réttargæslumaður sbr. 41. gr. sml., sem hefur það hlutverk að 

gæta hagsmuna brotaþola meðan á rannsókn málsins stendur sbr. 45. gr., sml. ásamt því 

að leggja fram einkaréttarkröfu fyrir hönd forráðamanna brotaþola sbr. XXVI. kafla 

laganna og færði fyrir henni rök fyrir dómi sbr. 45. gr. sml. 

 

Lögreglan óskaði eftir sérfræðigögnum m.a. vegna sálfræðiaðstoðar ákærða, B og C 

sbr. 86. og 127. gr. sml.  

 

Tilgangur ofangreindra rannsókna er sá að afla allra tiltækra sönnunargagna svo 

ákæranda sé fært að rannsókn lokinni að taka ákvörðun hvort ákært verði fyrir brotin 

eður ei. Þá er sönnunargögnum einnig aflað til að nota við málsmeðferð fyrir dómi. Við 

rannsókn mála ber að leiða í ljós hið sanna og rétta og gæta jafnt að atriðum sem gætu 

leitt til sektar og sýknu sbr. 53. gr. sml. 

 

Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 2. mgr., 4. mgr. . 202.gr  209. gr. hgl og 

3. mgr. 99. gr. bvl., og dæmdur í fangelsi tvö ár og sex mánuði. 

 

6. Sönnun 
 
Þegar orðið sönnunargögn er skoðað í lögfræðiorðabók með skýringum kemur 

eftirfarandi fram:79 

 
„Samheiti yfir þau gögn sem rökrétt ályktun verður leidd af um málsatvik sem 
deilt er um eða staðreyna þarf í dómsmáli. Helstu tegundir sönnunargagna eru 
eftirfarandi, skýrslur aðila máls, þ.á m. ákærða í sakamáli, skýrslur vitna og 
dómkvaddra matsmanna, skjöl og önnur sýnileg sönnunargögn“. 

 
Almennt má sanna hvert það málsatvik með hverjum þeim gögnum eða þeirri aðferð 

sem almenn úrræði ná til. Hins vegar er það svo að rökrétt samband er almennt áskilið 

milli sönnunaratriðis og sönnunargagns. Af þessu má ljóst vera að hugtakið 

sönnunargagn er túlkað vítt hér á landi, líkt og víða annarsstaðar, reist á meginreglunni 

um frjálst mat sönnunargagna.80  

 

                                                        
79 Páll Sigurðsson. (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum. Bls. 430.  
80 Stefán Már Stefánsson. (2013). Um sönnun í sakamálum. önnur útgáfa. Bls. 10. 
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Greinarmunur er gerður á beinni og óbeinni sönnun í íslenskum rétti. Í 2. mgr. 109. gr. 

laga um meðferð sakamála nr. 88/200881 kemur reglan um óbeina sönnun fyrir. Við 

óbeina sönnun er dómara falið að leggja mat á hvert sönnunargildi þær fullyrðingar 

hafa, sem varða ekki bókstaflega það sönnunaratriði sem þarf að færa sönnur á. Hins 

vegar má draga ályktanir af þeim. Aftur á móti varða bein sönnunargögn beinlínis það 

sönnunaratriði sem þarf að færa sönnur á. Milliliðalaust er unnt að skoða 

sönnunargögnin eins og til að mynda morðvopn eða þegar vitni hefur séð það tilvik sem 

á ákærða er borið. Þegar einum eða fleiri milliliðum er skotið inn á milli beinnar 

skoðunar sem af sönnunargagninu má fá, þá er um óbeina skoðun að ræða. Hér má til 

taka t.d. framburð vitnis sem snýr að öðru en sjálfum atburðinum. Þess vegna eru óbein 

sönnunargögn talin óáreiðanlegri en bein sönnunargögn.82 Samt sem áður kemur skýrt 

fram af ákvæði 2. mgr. 109. gr. sml. að heimilt er að reisa dóm á óbeinum 

sönnunargögnum. 

 

Hér má nefna dóm hrd. 148/2005. Þar var karlmaður sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 

201. gr. fyrir að hafa margoft haft kynmök við dóttur sambýliskonu sinnar. Þegar brotin 

áttu sér stað var stúlkan á aldrinum 14 til 18 ára. Stúlkan hafði greint þremur vinum 

sínum frá misnotkuninni ásamt því að hún hafði gengið til sálfræðings og báru þau vitni 

í málinu. Við meðferð málsins viðurkenndi ákærði að hafa átt í kynferðislegu sambandi 

við stúlkuna, sem hefði átt sér stað eftir að stúlkan varð 18 ára og hafnaði ásökunum 

um brot alfarið. Hæstiréttur vísaði í niðurstöðu héraðsdóms. Í dómsniðurstöðu 

Héraðsdóms kom fram að úrslit málsins hafi ráðist að mestu leyti á munnlegum 

framburði sem færður var fram fyrir dómi.   

Í íslenskum rétti er ein af meginreglum sml sú sem birtist í 1. mgr. 111. gr. og 1. mgr. 

112. gr. laganna. Um er að ræða regluna um millilausa málsmeðferð83, en í fyrra 

ákvæðinu kemur fram að dómur skal byggjast á þeim sönnunargögnum sem lögð eru 

fram fyrir dómi. Smávægilegar undantekningar eru í 2. og 3. mgr. 111. gr. Af greininni 

leiðir að hafi gögn ekki verið færð fram fyrir dómi getur dómari ekki tekið mið af þeim 

þar sem hann hefur ekki vitneskju um þau. Af greininni leiðir einnig að dómari hefur 

ekki heimild til þess að reisa dóm á því hvað honum „finnst“ ef það snýr ekki að 

gögnum málsins.84  

                                                        
81 Hér eftir sml. 
82 Stefán Már Stefánsson. (2013). Um sönnun í sakamálum. önnur útgáfa. Bls. 10. 
83 Stefán Már Stefánsson. (2013). Um sönnun í sakamálum. önnur útgáfa. Bls. 23. 
84 Stefán Már Stefánsson. (2013). Um sönnun í sakamálum. önnur útgáfa. Bls. 11. 
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Í 1. mgr. 112. gr. kemur fram að öflun sönnunargagna fyrir dómi skuli oftast nær fara 

fram hjá þeim dómara sem fer með mál og kveður upp dóm. Gengið er út frá þeirri 

grundvallarreglu að sami dómari fari mál frá þingfestingu að því að dómur er kveðinn 

upp. Af reglunni leiðir að sönnunarfærslan í málinu fari fram fyrir þeim dómara sem 

hefur umsjón með málinu og meðferð þess fyrir dómi. Utanréttarvottorð, skýrslur vitna 

eða annarra hjá lögreglu megi ekki leggja til grunvallar nema sérstakar ástæður séu fyrir 

hendi sbr. 2. og 3. mgr. 134. gr. sml. Reglan er hluti af réttlátri málsmeðferð sbr. 1. mgr. 

70. gr. stjórnarskrárinnar og 1. mgr. 6. gr. Mannréttasáttmála Evrópu.85 Í 3. mgr. 109. 

gr. kemur fram að ekki er talið að sanna þurfi hluti sem eru alkunnugir á þeim tíma og 

stað er dómur ellegar úrskurður gengur.  

 

Í íslenskum rétti er sönnunarfærslan frjáls sem gerir það að verkum að hún rennir 

stoðum undir meginregluna um frjálst mat sönnunargagna. Í þessu felst það t.d. að 

dómari vegur sönnunargildi gagna málsins, t.d. skýrslu matsmanna, vitna, auk þess að  

meta gildi þeirra í því augnamiði að komast ákveðinni niðurstöðu86, sbr. 122. gr. laga 

um meðferð einkamála nr. 91/199187og 109. gr. sml. Þetta þýðir að aðilar dómsmáls 

geta lagt fram þau gögn sem þeir vilja.88  

 

Sem dæmi um þetta er hrd. 115/1999. Í málinu var framburður tiltekins vitnis virtur að 

vettugi af héraðsdómara vegna tengsla vitnisins við málið. Hæstiréttur ómerkti hinn 

áfrýjaða dóm með þeim röksemdum að héraðsdómarinn hefði átt að leggja mat á 

þýðingu og trúverðugleika téðs framburðar og samkvæmt því mati taka rökstudda 

afstöðu til hans, ásamt öðrum sönnunargögnum í málinu.  

 

Í sakamálum ber dómara að gæta að sjálfsdáðum reglunnar um sannleiksleit. Þessar 

ákveðnu skyldur snúa að upplýsingaöflun sbr. 2. mgr. 110. gr. sml. Er það þó án þess 

að hann eigi að standa fyrir öflun gagna. Fram kemur í greinargerð með lögunum við 

2. mgr. 110. gr. að ákvæðið sé að uppistöðu sama efnis og 3. mgr. 128. gr. laga nr. 

19/1991 en hins vegar er sá munur á orðalagi að ekki sé einungis gert ráð fyrir því að 

dómari geti beint því til ákæranda að útvega gögn til útskýringar heldur auk þess „til að 

                                                        
85 Stefán Már Stefánsson. (2013). Um sönnun í sakamálum. önnur útgáfa. Bls. 23. 
86 Stefán Már Stefánsson. (2013). Um sönnun í sakamálum. önnur útgáfa. Bls. 33. 
87 Hér eftir eml. 
88 Stefán Már Stefánsson. (2013). Um sönnun í sakamálum. önnur útgáfa. Bls. 11. 
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upplýsa mál“. Þannig er áhersla lögð á þá skyldu dómara í sakamáli að hann hlutist til 

við að upplýsa málið og að hið sanna verði leitt í ljós eins og kostur er.89 

 

Hugtakið sönnunarbyrði kemur fyrir í 108. gr. sml. Í ákvæðinu kemur fram að það sé í 

höndum ákæruvaldsins að sanna sekt sakbornings og allt það sem telja megi honum í 

óhag. Í 2. mgr. 6. gr. MSE., kemur fram að maður skuli talinn saklaus um refsiverða 

háttsemi uns sekt hans er sönnuð. Af þessu má draga þá ályktun að allan vafa ber að 

túlka ákærða í hag. Í orðalaginu felst ekki einungis regla um sönnunarbyrði heldur er 

gert ákveðið tilkall til sönnunar í sakamálum.90  

 

Eins má segja um refsileysis- eða refsibrottfallsástæðna í þessum efnum. Komi til þess 

að sakborningur vitni til refsileysisástæðna eins og neyðarvarnar ellegar neyðarréttar 

sbr. 12. og 13. gr. hgl. ellegar refsilækkunarástæðna skv. 74. og 75. gr. hgl. er örðugt 

að líta svo á að það sé hlutverk ákæruvaldsins að hrekja slíkt.91 Augljóst má vera að þó 

ákæruvaldinu beri að upplýsa um slík tilvik verði ákærði og verjandi hans að gera 

líklegt að skilyrði þessara málsástæðu sé fyrir hendi fyrir dómi. Komi til þess að vafi 

leikur á hvort uppfyllt hafi verið skilyrði neyðarvarnar, er vísast að sýkna verði 

ákærða.92 

 

7. Norrænn réttur 
 
Við samanburð á hegningarlögum hinna Norðurlandanna einkum Danmerkur og 

Noregs varðandi kynferðisbrot gegn börnum í fjölskyldu og öðrum 

trúnaðarsamböndum má sjá að þau eru um margt sambærileg við ákvæði íslensku 

hegningalaganna. Verknaðarlýsing ákvæðanna er sambærileg á milli landanna en hins 

vegar er ekki fullt samræmi á milli landanna hvað varðar refsimörk fyrir slík brot. Ef 

alvarlegustu kynferðisbrotin gegn börnum eru borin saman má sjá að þær refsingar sem 

mælt er fyrir um í almennu hegningarlögunum eru þyngri en refsingar þær sem mælt er 

fyrir um í hegningarlögum Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar.93  

                                                        
89 Alþingistíðindi. 2007-2008, A-deild, bls. 1458. 
90 Stefán Már Stefánsson. (2013). Um sönnun í sakamálum. önnur útgáfa. Bls. 28. 
91 Smith, Jochimsen, Kistrup og Poulsen, bls. 563-564, og Andenæs, bls. 160. 
92 Andenæs, bls. 160, og Gammeltoft-Hansen, Strafferetspleje I 1998, bls. 93-94. 
93 Alþingistíðindi. 2006-2007. A-deild, þingskjal 1390. 133. löggjafarþing 20. mál. 
http://www.althingi.is/altext/stjt/2007.061.html 
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7.1. Danmörk 
 

Samkvæmt 1. mgr. 210. gr. dönsku hegningarlaganna varðar það allt að sex ára fangelsi 

að hafa samræði eða önnur kynferðismök við niðja sína. Í 2. mgr. er hins vegar kveðið 

á um refsinæmi samræðis á milli systkina, slík háttsemi varðar allt að tveggja ára 

fangelsi, heimilt er þó að fella refsinguna niður hafi annað systkinið ekki náð átján ára 

aldri. Varðandi refsingu fyrir að hafa samræði við barn yngra en átján ára sem er 

kjörbarn, stjúpbarn fósturbarn eða barn sem geranda hefur verið trúað fyrir til kennslu 

eða uppeldis er getið um í 1. mgr. 223. gr. varðar slík háttsemi fangelsi allt að fjórum 

árum. Það varðar fangelsi allt að átta árum að hafa samræði við barn undir fimmtán ára 

aldri samkvæmt 1. mgr. 222. gr laganna. Hafi barn verið yngra en tólf ára getur refsingin 

numið allt að tólf árum samkvæmt 2. mgr. ákvæðisins. Hafi sá seki nýtt sér líkamlega 

eða andlega yfirburði gagnvart því barni sem í hlut á skal það virt til þyngingar 

refsingunni sbr. 3 mgr. ákvæðisins. Nauðgun varðar allt að átta ára fangelsi sbr. 1. mgr. 

216. gr. dönsku hegningarlaganna, þó getur refsing verið metin allt að tólf árum við 

stórfelld brot.94  

 

7.2. Noregur 
 

Í norsku hegningarlögunum er fjallað um kynferðisbrot í 19. kafla laganna. Í 197. gr. 

laganna kemur fram að það varði allt að fimm ára fangelsi að hafa samræði eða önnur 

kynferðismök við niðja sinn og kjörbörn falla einnig undir þetta ákvæði. Hafi 

einstaklingur samræði við bróður sinn eða systur varðar það fangelsi allt að einu ári en 

ef einstaklingurinn er undir átján ára aldri er honum ekki refsað sbr. 198. gr. laganna. Í 

1. mgr. 199. gr. er kveðið á um það að sá sem hefur samræði eða önnur kynferðismök 

við fósturbarn sitt, stjúpbarn eða barn sem er undir átján ára aldri og er í hans umsjá 

sæti fangelsi allt að fimm árum. Það varðar allt að tíu ára fangelsi að hafa samræði eða 

önnur kynferðismök við barn undir fjórtán ára aldri sbr. 1. mgr. 195. gr. norsku 

hegningarlaganna. Í 2. mgr. er mælt fyrir um refsihækkunarástæður, séu þær fyrir hendi 

getur brotið varðað allt að tuttugu og eins ára fangelsi undir það falla t.d. tilvik þar sem 

                                                        
94 Alþingistíðindi. 2006-2007. A-deild, þingskjal 1390. 133. löggjafarþing 20. mál. 
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fleiri en einn hafa staðið að broti, endurtekin brot gegn barni undir tíu ára aldri og þegar 

brot hafa þær afleiðingar að brotaþoli lætur lífið eða hlýtur varanlegt líkamstjón eða 

annað heilsutjón. Hafi einstaklingur samræði eða önnur kynferðismök við barn á 

aldrinum fjórtán til sextán ára varðar það allt að sex ára fangelsi skv. 1. mgr. 196. gr. 

laganna, skv. 2. mgr. ákvæðisins er hægt að lengja fangelsisvistina til allt að fimmtán 

ára ef fyrrnefndar refsihækkunarástæður eru fyrir hendi. Annars konar kynferðisleg 

áreitni gagnvart barni undir sextán ára aldri varðar allt að þriggja ára fangelsi sbr. 2. 

mgr. 200. gr. laganna, en komi til fyrrnefndra refsihækkunarástæðna getur háttsemin 

varðað allt að sex ára fangelsi. Samkvæmt 1. mgr. 192. laganna varðar nauðgun allt að 

tíu ára fangelsi.95  

 

7.3. Svíþjóð 
 

Í sjötta kafla sænsku hegningarlaganna er fjallað um kynferðisbrot gagnvart börnum. Í 

1. mgr. 4. gr. kaflans kemur fram að samræði eða önnur kynferðismök við barn sem er 

yngra en fimmtán ára teljist nauðgun gegn barni og varðar það að lágmarki tveggja ára 

fangelsi og allt að sex árum. Ekki þarf að hafa verið beitt ofbeldi, hótun eða nauðung 

til þess að brotið teljist nauðgunarbrot gegn barni. Hafi brotið beinst gegn barni sem 

náð hefur fimmtán ára aldri en er ekki fullra átján ára gildir hin sama refsing sbr. 2. 

mgr. ákvæðisins, enda sé barnið afkomandi geranda eða hefur verið falið honum til 

fósturs. Ef brotið telst vera stórfellt varðar það að lágmarki fjögurra ára fangelsi til allt 

að tíu ára. Þegar metið er hvort brot hafi verið stórfellt er metið hvort gerandinn hafi 

beitt ofbeldi eða hótun, hvort fleiri en einn aðili hafi átt þátt í brotinu og hvort gerandinn 

hafi sýnt af sér sérstakt tillitsleysi og ruddaskap. Verði hins vegar talið að einhverjar 

aðstæður við brot skv. 1. og 2. gr. séu mildandi varðar það fangelsi allt að fjórum árum. 

Mildandi ástæður geta t.d verið þegar fimmtán ára piltur og fjórtán ára stúlka hafa 

samræði með fullu samþykki beggja aðila. Kynferðisleg áreitni gagnvart barni varðar 

allt að tveggja ára fangelsi skv. 1.mgr. 6. gr, ákvæðið gildir um barn undir fimmtán ára 

aldri og barn sem náð hefur fimmtán ára aldri en er ekki fullra átján ára og er tengt 

geranda eins og mælt er fyrir um í 2. mgr. 4. gr. Teljist brotið stórfellt, sbr. fyrrnefnda 
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upptalningu, varðar það fangelsi frá sex mánuðum til allt að sex árum sbr. 2. mgr. 6. 

gr.96  

8. Niðurstaða 
 
Við umfjöllun um þennan málaflokk varð höfundi ljóst að veigamiklar breytingar hafa 

átt sér stað í málaflokknum á undanförnum árum. Þær veigamestu eru afnám 

fyrningarfrests á alvarlegustu kynferðisbrotunum gegn börnum og að fyrningarfrestur 

á vægri brotum byrjar ekki að telja fyrr en brotaþoli er orðinn 18 ára sbr. samþykkt laga 

nr. 61/2007. Að mati höfundar er hér stigið stórt skref í átt að bættum réttindum til 

handa brotaþolum. Með þessari breytingu gefst ungum brotaþolum þá ráðrúm til að 

meta stöðu sína og taka afstöðu til málsins út frá því. Hvort þessi breyting eigi eftir að 

verða til þess að fleiri mál komi upp á yfirborðið verður tíminn að leiða í ljós. Ljóst er 

að eftir því sem tíminn líður verður sönnunarstaða slíkra mála erfiðari.  

 

Önnur veigamikil breyting var gerð á barnaverndarlögum með lögum nr. 52/2009 en í 

þeim kemur fram að barn skuli njóta verndar gegn öllu ofbeldi, líkamlegu, andlegu og 

kynferðislegu. Var þessi lagabreyting lögð til eftir dóm héraðsdóms sem Hæstiréttur 

staðfesti í máli 506/2008. Við breytinguna var horft til samnings Sameinuðu þjóðanna 

sem Ísland varð aðili að frá 1990 þó svo að hann hafi ekki verið lögfestur á Íslandi fyrr 

en með lögum nr. 19/2013. Þessar breytingar hafa bætt stöðu barna gegn hvers konar 

ofbeldi hvaða nafni sem það nefnist.  

 

Ljóst má vera að með opnara samfélagi eins og við búum í dag, þá gefur það aukið færi 

á ýmis konar misnotkun sem erfitt er að hafa hendur á. Með tilkomu allra handa 

snjalltækja þar sem börn geta óhindrað vafrað um veraldarvefinn, að þá eru þau útsettari 

fyrir því að verða fyrir hendi misindismanna sem nýta sér einfeldni þeirra og vanþroska. 

Hins vegar má velta því upp hvort fleiri hafi stigið fram með tilkomu þessara sömu 

tækja og komið upp um misnotkun sem þeir hefðu ekki annars gert.  

 

  

                                                        
96 Sama heimild og að ofan. 
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