
	

	

 Lögfræðisvið 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ákvæði 2. mgr. 194. gr. almennra hegningarlaga 
Andlegir annmarkar 
Dómarannsókn/dómarýni 

 
 
 
 

Ritgerð til BS gráðu 
Nafn nemanda: Þröstur Hallgrímsson 

Leiðbeinandi: Unnar Steinn Bjarndal hrl. 
vorönn  2017 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



	

	

 

Staðfesting lokaverkefnis 
til BS gráðu 

 
 

Lokaverkefnið 
 

_________________________________________ 
titill 

 

eftir 
Þröst Hallgrímsson kt. 310370-5769 

_____________________________________________ 
nafn námsmanns og kennitala 

 

 

hefur verið metið og varið á málsvörn 
frammi fyrir dómnefnd tveggja dómnefndarmanna 
samkvæmt reglum og kröfum Háskólans á Bifröst 

og hefur hlotið lokaeinkunnina ______ . 
 
 

___________________________________ 
Stimpill skólans 

 
 
 

 
 
 
 



	

	

Lögfræðisvið 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ákvæði 2. mgr. 194. gr. almennra hegningarlaga 

Andlegir annmarkar 
Dómarýni 

 
 
 
 

Ritgerð til BS gráðu 
Nafn nemanda: Þröstur Hallgrímsson 

Leiðbeinandi: Unnar Steinn Bjarndal hrl. 
vorönn – 2017 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
___________________________________ 

Stimpill skólans 
	



	

1	
	

 
Útdráttur á íslensku 
 

Í	 ritgerð	þessari	 verður	 leitast	við	að	 skoða	ákvæði	XXII.	 kafla	 laga	nr.	19/1940	

almennra	 hegningarlaga	með	 síðari	 breytingum.	 Horft	 verður	 sérstaklega	 til	 og	

einkum	 skoðað	 ákvæði	 194.	 gr.	 laganna	 um	 nauðgun.	 Farið	 verður	 yfir	 þær	

breytingar	sem	gerðar	hafa	verið	á	ákvæðum	XXII.	kafla	laganna	til	þess	sem	nú	er	

gildandi	ákvæði	2.	gr.	 	194.	 	gr.	Er	það	gert	með	það	fyrir	augum	að	reyna	varpa	

ljósi	á	hvort	þær	breytingar	sem	gerðar	hafa	verið	á	194.	gr.	 	XXII.	kafla	 laganna	

beri	 með	 sér	 aukna	 réttarvernd	 fyrir	 þá	 einstaklinga	 sem	 teljast	 brotaþolar	

samkvæmt	skilgreiningu	ákvæðis	 	2.	mgr.	194.	gr.	um	andlega	annmarka.	Einnig	

er	skoðuð	dómaframkvæmd	Hæstaréttar	 frá	gildistöku	laga	nr.	61/2007	en	með	

þeim	lögum	varð	sú	breyting	er	myndar	gildandi	ákvæði	2.	mgr.	194.	gr.		laga	nr.	

19/1940	almennra	hegningarlaga.	
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Formáli  
 

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

lögfræðisvið Háskólans á Bifröst. 

 

Höfundur starfaði í allmörg ár á heimilum fólks með fötlun áður en hann hóf nám í 

lögfræði við Háskólann á Bifröst, á þeim tíma starfaði hann bæði sem almennur 

starfsmaður sem og deildarstjóri og forstöðumaður á heimilum (sambýlum) fólks með 

fötlun. Eitt af hlutverkum starfsfólks á heimilum fatlaðra einstaklinga er m.a. að gæta 

þeirra hagsmuna þjónustuþega sem þeir ekki eru færir um að gæta sjálfir. Í starfi sínu 

hafði höfundur m.a. aðkomu að málum er vörðuðu kynfrelsi íbúa / þjónustuþega og , er 

það í grunninn kveikjan að skrifum þessum.  

 

Tilgangur höfundar með skrifum þessum var annars vegar að skoða breytingar þær er 

orðið hafa á 194. gr. XXII. kafla um kynferðisbrot í lögum nr. 19/1940 almennum 

hegningarlögum og hins vegar að skoða dómaframkvæmd því tengda. 

 

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

frágangur ritgerðarinnar væri samkvæmt kröfum Háskólans á Bifröst. Ritgerðina vann 

höfundur á Bifröst á tímabilinu janúar til apríl 2017.  

 

Ritgerðina vann höfundur undir handleiðslu Unnars Steins Bjarndal hrl. og lektors við 

Háskólann á Bifröst. Höfundur kann honum bestu þakkir fyrir gott samstarf og 

gagnlegar ábendingar.  

 

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. 

 

Þröstur Hallgrímsson 
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Inngangur  
   
Í ritgerð þessari verður leitast við að skoða ákvæði XXII. kafla laga nr. 19/1940 
almennra hegningarlaga með síðari breytingum. Horft verður sérstaklega til og einkum 
skoðað ákvæði 194. gr. laganna um nauðgun. Farið verður yfir þær breytingar sem 
gerðar hafa verið á ákvæðum XXII. kafla laganna til þess sem nú eru gildandi ákvæði 
194.  gr. Er það gert með það fyrir augum að reyna varpa ljósi á hvort þær breytingar 
sem gerðar hafa verið á 194. gr.  XXII. kafla laganna beri með sér aukna réttarvernd 
fyrir þá einstaklinga sem teljast brotaþolar samkvæmt skilgreiningu ákvæðis  2. mgr. 
194. gr. um andlega annmarka.  
 
Í fyrsta hluta verður skoðuð skilgreining nauðgunar sem brot geng persónu- og 
kynfrelsi einstaklings. Reynt verður að varpa ljósi á þá þann rétt og friðhelgi 
einstaklings sem ákvæðum 194. gr. laga nr. 19/1940 er ætlað að vernda, ásamt helstu 
alþjólegu skuldbindingar er það varða að mati höfundar sem og skuldbindingum er 
snúa að þeim hópi einstaklinga er kunna að teljast til áðurnefndrar skilgreiningar um 
andlega annmarka sbr. ákvæði 2. mgr. 194. gr. laga nr. 19/1940. 
 
Í öðrum hluta verður farið yfir þær breytingar sem orðið hafa á XXII. kafla laganna, 
kynferðisbrotakaflanum með það fyrir augum að skoða nánar í hverju þær breytingar 
felast. Er það gert svo mögulega sé í framhaldi af dómarannsóknar fjórða hluta 
ritgerðar að álykta um hvort þær breytingar hafi skilað aukinni réttarvernd til 
einstaklinga sem falla undir skilgreiningu laganna um andlega annmarka eða fötlun.  
 
 
Í fjórða hluta verða dómar skoðaðir frá gildistöku laga nr. 61/2007 með það fyrir 
augum að sjá hvort merkjanleg sé breyting á dómum sem fallið hafa frá þeim tíma. 
Leitast verður við að svara eða varpa ljósi á það hvort þær breytingar sem gerðar hafa 
verið á 194. gr. XXII. kafla hegningarlaganna um kynferðisbrot veiti fólki með fötlun 
mögulega aukna réttarvernd. Skoðaðir verða dómar sem fallið hafa eftir gildistöku 
breytingarlaga nr. 61/2007 sem felldir hafa verið á grundvelli 2. mgr. 194. gr. laganna 
þar sem fram kemur í dómsorði að brotaþoli falli undir skilgreiningu þess að vera með 
geðsjúkdóm eða aðra andlega fötlun. 
	
Að	lokum	verður	svo	reynt	að	draga	fram	niðurstöðu	um	hvort	ætla	megi	að	þær	
breytingar	 sem	 orðið	 hafa	 á	 194.	 gr.	 laga	 nr.19/1940	 hafi	 skilað	 einstaklingum	
sem	 búa	 við	 andlega	 annmarka	 samkvæmt	 skilgreiningu	 laganna	 aukinni	
réttarvernd.	
	
Það er nokkuð ljóst að viðfangsefnið er bæði viðkvæmt og vandmeðfarið og mun 
höfundur því leitast við að stíga varlega til jarðar bæði hvað varðar fullyrðingar sem og 
annað um viðfangsefnið. Leitast verður við skoða þau skrif sem málsmetandi fræðingar 
á þessu sviði hafa ritað um efnið og reyna að draga fram niðurstöðu sem staðist getur 
gagnrýninn lestur.  
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1. Nauðgun brot gegn kynfrelsi einstaklinga 
	

Í fyrsta hluta verður leitast við að varpa ljósi á þá friðhelgi einstaklings sem nauðgun 

brýtur gegn og ákvæðum 194. gr. laga nr.  19/1940 er ætlað að vernda, ásamt þeim 

alþjóðlegu skuldbindingum íslenska ríkisins er að mati höfundar tengjast réttarvernd 

kynfrelsis og eða er ætlað að styðja við hana. 

 

1.1   Skilgreining kynferðisofbeldis  
       
Kynferðislegt ofbeldi sem hugtak eða skilgreining er notað yfir verknað eða afbrot er 

brjóta gegn kynfrelsi einstaklings.  

Birtingarform kynferðislegs ofbeldis getur verið mismunandi, svo sem nauðgun, 

sifjaspell, klám, kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum sem og kynferðisleg áreitni á 

vinnustöðum eða annars staðar.1 Af þessari upptalningu má sjá að kynferðislegt ofbeldi 

er nokkuð stórt og víðfeðmt hugtak sem nær yfir mörg brot sem þó falla undir sama 

brotaflokk. Á það jafnt við um nauðgun sem og önnur brot er brjóta á persónufrelsi 

einstaklings, en öll hafa brotin það sammerkt að kynferðislegum athöfnum er beitt 

gegn eða mót vilja þess er fyrir ofbeldinu verður.2 

Sé horft almennt til refsiramma laga nr. 19/1940 almennra hegningarlaga er ljóst að 

kynferðisbrot teljast til alvarlegustu brota laganna. Nauðgun sem verknaður er flokkað 

sem brot er svo gróflega brýtur á rétti og gegn vilja brotaþola að viðurlög og refsing 

verknaðar varðar frá 1 ári og til allt að 16 ára fangelsisvistar sbr. ákvæði 194. gr. laga 

nr. 19/1940. Refsirammi nauðgunar er því sem slíkur vitnisburður um hversu 

alvarlegum augum löggjafinn hefur álitið nauðgunarbrot vera og má því ætla vilji 

löggjafans hafi staðið til þess að vernda kynfrelsi einstaklinga með nokkuð traustum 

hætti hvað mögulega refsingu varðar væri brotið gegn ákvæði 194. gr. um nauðgun.3 

	
	
	
	
	
	
						
																																																								
1	Atli	Gíslason	og	Jóhanna	Katrín	Magnúsdóttir	bls.	23	(Guðrúnarbók)	
2	Atli	Gíslason	og	Jóhanna	Katrín	Magnúsdóttir	bls.	23	(Guðrúnarbók)	2	Atli	Gíslason	og	Jóhanna	Katrín	Magnúsdóttir	bls.	23	(Guðrúnarbók)	
3	Alþt.	2006-2007,	A-deild,	þskj.	20	-	20.	mál	
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1.2			Friðhelgi einkalífs / Kynfrelsi einstaklings  
 
Persónufrelsi má líklega segja að sé sá réttur sem hvað elstur er í 

mannréttindaákvæðum. 4  Allt frá stjórnarskránni 1874 hafa verið ákvæði um 

persónufrelsi í stjórnarskrá, þó að gildissvið ákvæðisins hafi á þeim tíma verið bundið 

réttarstöðu þeirra er handteknir voru vegna opinberra mála. 

Rétturinn til persónufrelsis og friðhelgi einkalífs er sá réttur sem öllum borgurum er 

ætlaður og óheimilt að mismuna þeim þar um.5  

 

Friðhelgi einkalífs eru ein af þeim mannréttindum sem fela í sér nokkuð flókna 

birtingarmynd. Friðhelgin sem slík felur í sér bæði friðhelgi gagnvart hinu opinbera 

eða ríkinu, sem og gagnvart öðrum innbyrðis samskiptum borgurum í milli. Í raun má 

segja að friðhelgi einkalífs feli í sér nokkurs konar safn mannréttinda sem varin eru af 

1. mgr. 71. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/19446, auk þeirra mannréttinda- 

og alþjóðasáttmála sem íslenska ríkið er aðili að sbr. Mannréttindasáttmála Evrópu7, 3. 

gr. og 1. mgr. 8. gr. sbr. lög nr. 62/1994, einnig 17. gr. alþjóðasamnings um borgaraleg 

réttindi sbr. lög nr. 10/1979.8       

Kjarni hugtaksins friðhelgi til einkalífs felur það í sér að maður/einstaklingur hefur rétt 

til að ráða yfir eigin líkama og sálarlífi, njóta til þess friðar eða friðhelgi um sína 

einkahagi, hvort heldur er af hendi stjórnvalda eða annarra einstaklinga. Felur þetta í 

sér ákveðna réttarvernd fyrir íhlutun og eða rofi á því frelsi sem hverjum manni er 

gefið sem hluti af grundvallarmannréttindum lögfestum í stjórnarskrá sbr. 71. gr. 

stjskr.9 

Kynfrelsi tengist því með beinum hætti rétti einstaklings á mannhelgi, frelsi og því að 

ráða sem einstaklingur yfir sínum eigin líkama, og þar með hverjum þeim athöfnum 

sem einstaklingur er þátttakandi í.10 

Í raun felst í þessu í fyrsta lagi rétturinn til að ákveða að taka þátt í kynferðislegum 

athöfnum og í annan stað rétturinn til að hafna því/þeim.11 Til	verndar	þessum	rétti	

																																																								
4	Gunnar	G	Schram:	Stjórnskipunarréttur,	bls.	490	
5	Brynhildur	G.	Flóvenz,	bls.	203	
6	71.	gr.	stjórnarskrár	lýðveldisins	Íslands	nr.	33/1944	
7	Mannréttindasáttmáli	Evrópu,	eftirleiðis	skammstafað	MSE.	
8	Atli	Gíslason	og	Jóhanna	Katrín	Magnúsdóttir	bls.	21	(Guðrúnarbók)	
9	Gunnar	G	Schram:	Stjórnskipunarréttur,	bls.	536-537.	
10	Atli	Gíslason	og	Jóhanna	Katrín	Magnúsdóttir	bls.	23	(Guðrúnarbók)	ath	líka	Búlgaríudómur		
11	Dómur	Mannréttindadómstóls	Evrópu	M.C.	v	Bulgarie	App	no.	39727/98	(ECHR	4	desember	2003)		
,,	Rape	infriges	not	only	the	right	to	personal	itegrity	af	guaranteed	by	Article	3,	but	also	the	right	to	
autonomy	as	a	component	of	the	right	to	respect	for	æofe	as	quaranteed	by	Article	8“,		
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hefur löggjafinn sett ýmis lagaákvæði sem ætlað er að vernda og veita einkalífi manna 

friðhelgi sbr. XXII. til XXV. kafla almennra hegningarlaga,12 nr. 19/1940 auk þeirrar 

skyldu sem ríkið tekur að sér til athafna um að mannréttindi séu virk í raun til 

samræmis aðild að alþjóðasamningum sbr. MSE.1314	

  
 
     1.3.   Alþjólegar skuldbindingar tengdar kynfrelsi  
	

Aukið vægi alþjóðlegra samninga hefur verið eitt af þeim atriðum sem skipta máli í 

þeirri þróun sem orðið hefur í íslenskum rétti og réttarframkvæmd síðustu áratugi.15 

Hefur gildi alþjóðasamninga því nokkuð sterka vísan þegar kemur að þeirri réttarvernd 

sem hinum gildandi rétti er ætlað að standa vörð um. Á þetta ekki hvað síst við þegar 

kemur að réttindum jaðarsettra minnihluta og hópa. 

Íslenska ríkið hefur sem aðili að alþjóðasamningum er varða mannréttindi skuldbindið 

sig til efnda og athafna til samræmis þeim skyldum sem samningum þessum kunna að 

fylgja. Mannréttindasáttmáli Evrópu er einn þessara samninga, en hann var innleiddur í 

íslenskum rétti með lögum nr. 62/1994. Í kjölfar innleiðingar MSE voru gerðar 

umtalsverðar breytingar á mannréttindakafla stjórnarskrár Íslands árið 1995. Af 

mannréttindaákvæðum leiðir að allan vafa skal túlka þeim réttindum og einstaklingi í 

hag.16 Alla jafna eru mannréttindi þau sem talin eru að meginstefnu í MSE réttindi sem 

ætlað er að vernda hagsmuni borgara gagnvart þvingunum og eða óþarfa afskiptum af 

hálfu ríkisins. Samningurinn leggur þó einnig með sér þær skyldur á herðar ríkisins að 

veita og tryggja borgurum það að mannréttindi séu virk í reynd. Felur þetta meðal 

annars í sér þá skyldu að samningsríkjum er ætlað að vernda borgara hvern fyrir öðrum 

með setningu laga og reglna sem og gera aðrar þær ráðstafanir sem til þess falla að 

vernda rétt borgara sín á milli sbr. 1. mgr. 6. gr. MSE um réttláta málsmeðferð.17 Til 

marks um þær skyldur sem aðildarríki taka að sér má nefna mál X og Y gegn Hollandi 

fyrir Mannréttindadómstóli Evrópu þar sem álitaefnið var að ekki var mögulegt að 

ákæra mann fyrir kynferðislega misnotkun á andlega fatlaðri stúlku, þar sem ekki voru 

																																																								
12	Atli	Gíslason	og	Jóhanna	Katrín	Magnúsdóttir	bls.	22	(Guðrúnarbók)	
13	Björg	Thorarensen	,,Einkaréttaráhrif	Mannréttindasáttmála	Evrópu	og	skyldur	ríkja	til	athafna	samkvæmt	
honum“,	bls.113.	
14	Dómur	Mannréttindadómstóls	Evrópu	M.C.	v	Bulgarie	App	no.	39727/98	(ECHR	4	desember	2003)			
15	Davíð	Þór	Björgvinsson.	(2008).	Lögskýringar.	Bls.	248-250	
16	Atli	Gíslason	og	Jóhanna	Katrín	Magnúsdóttir	bls.	46	(Guðrúnarbók)	
17		Atli	Gíslason	og	Jóhanna	Katrín	Magnúsdóttir	bls.	46	(Guðrúnarbók)	
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til staðar í hollenskri refsilöggjöf ákvæði sem háttsemin gæti fallið undir.18 Niðurstaða 

dómsins var á þann veg að til að réttindi skv. 8. gr. MSE yrðu virk væri þörf á athöfnun 

ríkisins til þess að svo yrði. 19  Sömuleiðis var um margt líkt í máli 

Mannréttindadómstóls Evrópu frá 4. desember 2003 í máli M.C. gegn Búlgaríu 

(no.20190/92), en þar segir m.a20. : 

 
,,Rape	infriges	not	only	the	right	to	personal	integrity	af	guaranteed	by	Article	3,	but	also	
the	 right	 to	 autonomy	 as	 a	 component	 of	 the	 right	 to	 respect	 for	 life	 as	 quaranteed	by	
Article	8“	

	
Dómurinn taldi að búlgarska ríkið hefði brotið gegn jákvæðum skyldum sínum skv. 3. 

gr. og 8. gr. mannréttindasáttmála Evrópu með því að tryggja ekki að landslög í 

Búlgaríu og framkvæmd þeirra veittu næga vernd gegn nauðgunum og kynferðislegri 

misnotkun. Í dóminum er gerð grein fyrir lagaákvæðum um nauðgun í ýmsum löndum 

Evrópu og alþjóðalögum og framkvæmd þeirra. Fram kemur í frumvarpi að 

breytingarlögum nr. 61/2007 að með ákvæðum frumvarpsins á að vera tryggt að 

Íslendingar fullnægi þeim skuldbindingum sem þeir hafa undirgengist og m.a. varða 

efni alþjóðasamninga.21 

Nú á haustmánuðum 2016 samþykkti Alþingi að fullgilda sáttmála Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks með þingsályktun  nr. 61/145. 

Fullgilding samningsins Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks krefst 

töluverðra lagabreytinga og hefur innanríkisráðuneytið þegar haft forgöngu um þær er 

snúa að ábyrgðasviði þess. Er hér um töluverða réttarbót að ræða, en í 13 gr. samnings 

er kveðið á um aðgengi fatlaðs fólks að réttarkerfinu en hún er svohljóðandi 22: 

 
13. gr.  
Aðgangur að réttarkerfinu.  
 
1.Aðildarríkin skulu tryggja fötluðu fólki virkan aðgang að réttarkerfinu til jafns við aðra, 
meðal annars með því að laga málsmeðferð alla að þörfum þess og taka tilhlýði legt tillit til 
aldurs viðkomandi, í því skyni að gera því kleift að gegna hlutverki sínu með virkum hætti 
sem beinir og óbeinir þátttakendur, þar með talið sem vitni, í öllum málarekstri, einnig á 
rannsóknarstigi og öðrum undirbúningsstigum.  
 

																																																								
18	Dómur	Mannréttindadómstóls	Evrópu	26.	mars.	1985.	Atli	Gíslason	og	Jóhanna	Katrín	
Magnúsdóttir	bls.	22	(Guðrúnarbók)		
19	Björg	Thorarensen	,,Einkaréttaráhrif	Mannréttindasáttmála	Evrópu	og	skyldur	ríkja	til	athafna	samkvæmt	
honum“,	bls.	113.	
20	Dómur	Mannréttindadómstóls	Evrópu	M.C.	v	Bulgarie	App	no.	39727/98	(ECHR	4	desember	2003)			
21	Alþt.	2006-2007,	A-deild,	þskj.	20-	20.	mál	
22	Samningur	um	réttindi	fatlaðs	fólks:	sótt	á	https://www.velferdarraduneyti.is/media/acrobat-
skjol/10062009SamningurUmRettindiFatladsFolks.pdf	
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2. Í því skyni að greiða fyrir því að tryggja megi fötluðu fólki virkan aðgang að réttarkerfinu 
skulu aðildarríkin stuðla að viðeigandi fræðslu og þjálfun fyrir þá sem starfa á sviði 
réttarvörslu, meðal annars	lögreglumenn	og	starfsmenn	fangelsa. 

	
Leiða má líkur að því að með lagabreytingum þeim sem til koma með fullgildingu 

samningsins aukist sú réttarvernd sem til staðar verður hjá fólki með fötlun, þar sem 

samningurinn kveður á um að aðgengi einstaklinga með fötlun að réttakerfinu skuli 

ekki skerðast sökum fötlunar eða hindrana sem af henni kann að hljótast. 

 
     1.4  .   Samantekt niðurstaða kafla  
Kjarni hugtaksins friðhelgi til einkalífs felur það í sér að einstaklingur hefur rétt til að 

ráða yfir eigin líkama sem og sálarlífi, njóta til þess friðar eða friðhelgi um sína 

einkahagi, hvort heldur er af hendi stjórnvalda eða annarra einstaklinga.   

Kynfrelsi tengist því með beinum hætti rétti einstaklings á mannhelgi, frelsi og því að 

ráða sem einstaklingur yfir sínum eigin líkama, og þar með hverjum þeim athöfnum 

sem einstaklingur er þátttakandi í.23 

Nauðgun sem og önnur þau brot þar sem kynferðislegum athöfnum er beitt gegn eða 

mót vilja þess er fyrir ofbeldinu verður brjóta á persónufrelsi og kynfrelsi 

einstaklings24og þeim grundvallarmannréttindum og rétti sem hverjum einstakling er 

tryggður sbr. 71. gr. stjskr.25 og felur þetta í sér sterka ákveðna réttarvernd fyrir íhlutun 

og eða rofi á því frelsi sem hverjum manni er gefið. Ásamt þessu gefa 

alþjóðasamningar sem íslenska ríkið er aðili að og skuldbindur sig til athafna 

samkvæmt þeim sbr. MSE. og mál Mannréttindadómstóls Evrópu frá 4. desember 2003 

í máli M.C. gegn Búlgaríu (no.20190/92) en í  dómnum kom m.a. fram að svo 

ákvæðum MSE. væri fullnægt væri skylda ríkis að veita borgurum þá réttarvernd sem 

samningurinn gerði kröfur til um.26Þess ber þó að geta að í frumvarpi er síðar varð að 

lögum nr. 61/2007 er tekið fram að með ákvæðum frumvarpsins á að vera tryggt að 

Íslendingar fullnægi þeim skuldbindingum sem þeir hafa undirgengist og m.a. varða 

efni alþjóðasamninga.27 

Má því ætla að samspil framannefndra atriða skapi heildstæða vernd persónu og 

kynfrelsis manna og sé því varðaður sterkur rammi sem gætir réttar einstaklinga sem 

snýr að persónu- og kynfrelsi þeirra. 

																																																								
23	Atli	Gíslason	og	Jóhanna	Katrín	Magnúsdóttir	bls.	23	(Guðrúnarbók)		
24	Atli	Gíslason	og	Jóhanna	Katrín	Magnúsdóttir	bls.	23	(Guðrúnarbók)	
25	Gunnar	G	Schram:	Stjórnskipunarréttur,	bls.	536-537.	
26	Dómur	Mannréttindadómstóls	Evrópu	M.C.	v	Bulgarie	App	no.	39727/98	(ECHR	4	desember	2003)			
27	Alþt.	2006-2007,	A-deild,	þskj.	20-	20.	mál	
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2 Þróun refsiákvæðis nauðgunar 
	

Í öðrum hluta verður farið yfir hverjar séu forsendur þess að brot sé refsivert 

samkvæmt lögum nr. 19/1940 almenn hegningarlög. Farið verður yfir þær breytingar 

sem orðið hafa á XXII. kafla laganna kynferðisbrotakaflanum. Horft verður sérstaklega 

til ákvæða sem samkvæmt breytingalögum eru í núgildandi ákvæði 194. gr. laganna 

með það fyrir augum að skoða nánar í hverju þær breytingar felast. Er það gert svo 

mögulega sé í framhaldi af dómarannsóknar hluta ritgerðar hægt að álykta um hvort 

þær breytingar hafi mögulega skilað aukinni réttarvernd til einstaklinga sem falla undir 

núgildandi skilgreiningu laganna um andlega annmarka eða fötlun.  

	
					2.1.	Um	refsingu	–	grundvöllur refsingar 
 
Grundvallarhugtök í refsirétti eru hugtökin afbrot og refsing. Verða þessi hugtök ekki 

svo glatt sundurskilin þar sem ekki verður refsað né dæmt fyrir þá háttsemi sem 

refsiverð getur ekki talist. Í skilgreiningu að formi til getur afbrot verið hver sú 

háttsemi, athöfn eða athafnaleysi sem refsing liggur við á hverjum tíma samkvæmt 

gildandi rétti (refsiheimildum).28 Af þessu leiðir að afbrot er afstætt hugtak, þar sem 

nokkuð mismunandi getur verið eftir stað og tíma hvaða háttsemi telst vera brotleg.29 

Að framansögðu má því ætla að hinn gildandi réttur endurspegli gildismat og viðmið 

samfélagsins á hverjum tíma og þar með móti þær umferðarreglur borgaranna sem 

samfélagið byggir á. 

 
Almenn hegningarlög nr. 19/194030 með síðari breytingum, er sú meginréttarheimild 

sem til staðar er á sviði refsiréttar.  

Að meginstefnu eru refsiheimildir lögbundnar sbr. 1. gr. hgl. Gefur þetta að val 

refsiheimilda er þrengra í refsirétti en á flestum öðrum sviðum réttarkerfisins. Refsað 

verður því einungis samkvæmt settum lögum, þeim skráðu réttarreglum er Alþingi 

setur og staðfest eru af forseta Íslands. Sama á við um stjórnvaldsfyrirmæli sem 

ráðherra setur með stoð í settum lögum.31 Í 1. mgr. 31. gr.	 hgl.	 kemur	 fram	 að	

																																																								
28	Jónatan	Þórmundsson.	Afbrot	og	refsiábyrgð	I	(Háskólaútgáfan	1999)	bls.	14	
29	Jónatan	Þórmundsson.	Afbrot	og	refsiábyrgð	I	(Háskólaútgáfan	1999)	bls.	24	
30	Lög	nr.	19/1940	hér	eftir	nefnd	hgl.	
31	Jónatan	Þórmundsson.	Afbrot	og	refsiábyrgð	I	(Háskólaútgáfan	1999)	bls.	14	
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refsitegundir	 laganna	 séu	 tvenns	 konar,	 annars	 vegar	 fangelsi	 og	 hins	 vegar	

fésektir.	

	

Skilyrði þess að dæmt sé fyrir brotlegan verknað samkvæmt hgl. er að hinn meinti 

verknaður sé unninn af ásetning eða gáleysi, sbr. 18. gr. hgl. en þar segir: 

	
18.	gr.	Verknaður,	sem	refsing	er	lögð	við	í	lögum	þessum,	er	ekki	saknæmur,	nema	hann	
sé	 unninn	 af	 ásetningi	 eða	 gáleysi.	 Fyrir	 gáleysisbrot	 skal	 því	 aðeins	 refsa,	 að	 sérstök	
heimild	sé	til	þess	í	lögunum.	

	
 

2.2 Almenn hegningarlög nr. 19/1940 
	

Líkt og hegningarlög frá árinu 1869, forverar núgildandi hegningarlaga nr. 19/1940, 

voru þau gerð að fyrirmynd hina dönsku hegningarlaga frá árinu 1930.  

Setning laga nr. 19/1940 markaði umtalsverða breytingu á afstöðu löggjafans til 

kynferðisbrota. Fólst það m.a. í að ekki var í hinum nýju lögum refsiákvæði fyrir ýmsa 

háttsemi sem áður var refsiverð svo sem hór, hneykslanlega sambúð og samlífi gegn 

náttúrulegu eðli. Byggði þetta á þeim rökum að ekki væru ástæður til refsinga þegar 

athafnir fullorðinna einstaklinga ættu í hlut sem og vilji beggja aðila.32 Má þar og m.a. 

nefna að með tilkomu laga nr. 19/1940 var felld niður sú refsilækkunarheimild sem 

tengd var æru brotaþola á þann veg að hefði brotaþoli á sér óorð gat það komið 

brotamanni til refsilækkunar. 33  Einnig voru felldar á brott með lögunum allar 

líkamsrefsingar sem áður höfðu verið til staðar í lögunum frá 1869, en einungis tvær 

tegundir refsinga stóðu eftir, refsivist og fjársektir.34 

Ákvæði kynferðisbrota var og er að finna í XXII. kafla laganna, en við setningu þeirra 

bar sá kafli heitið skírlífisbrot. Ætla má að sú af nafngift kaflans sé nokkuð táknræn og 

hafi endurspeglað tíðaranda og afstöðu þá sem ríkti til kynferðisbrota á þessum tíma.  

Ákvæðin um nauðgun og brot gegn kynfrelsi kvenna voru í 194. gr. - 199. gr. og 202. 

gr. Kveðið var á um afbrotið nauðgun í 194. gr. og var svohljóðandi:35 

 

																																																								
32	Ragnheiður	Bragadóttir.	Nauðgun	(Lagstofnun	Háskóla	Íslands	2015)	bls.	28	
33	Ragnheiður	Bragadóttir.	Nauðgun	(Lagstofnun	Háskóla	Íslands	2015)	bls.	28	
34		Greinargerð	með	frumvarpi	laga	nr.	19/1940.	Tekið	úr	bók	Almenn	Hegningarlög,	bls.	68.	–Alþt	
1939.	A-deild.	bls.	340	
35	Ákvæði	almennra	hegningarlaga	nr.	19	12.	febrúar	1940.	Tekið	úr	bók	Almenn	hegningarlög,	bls.	
49.	–	Alþt	1939.		A-deild.	bls.	340	
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Ef kvenmanni er þröngvað til holdlegs samræðis með ofbeldi eða frelsissviptingu, eða með því að 

vekja ótta um líf, heilbrigði eða velferð hennar sjálfrar eða náinna vandamanna hennar, þá varðar 

það fangelsi ekki skemur en 1 ár og allt að 16 árum eða ævilangt. 

Sömu refsingar skal sá sæta, sem kemst yfir kvenmann með því að svipta hana sjálfræði sínu.    

 
2.3   Breytingarlög nr. 40/1992 helstu breytingar 

 
Með lögum nr. 40/1992 tóku gildi fyrstu breytingar á XXII. kafla hegningarlaga sem 

staðið hafði óbreytur allt frá setningu laganna í 52 ár. 

Fram kemur í athugasemdum við frumvarp sem síðar varð að lögum nr. 40/1992 að 

frumvarpið feli í sér endurskoðun á XXII. kafla almennra hegningarlaga, um 

skírlífisbrot ásamt 190. gr. XXI. kafla laganna um sifskaparbrot. 

Ennfremur kemur þar fram að til samræmis við tillögur nauðgunarmálanefndar36 taki 

endurskoðun til 194. - 199. gr. sbr. 202. gr. laganna, en ákvæðin áttu það öll sammerkt 

að vera þá kynbundin ákvæði, þar sem konur nutu einungis refsiverndar samkvæmt 

þeim og karlar gátu einir verið gerendur.37  

Við breytingarnar voru m.a. lagðar til grundvallar þær upplýsingar sem fengust með 

skýrslu nauðgunarmálanefndarinnar og þeirra tillagna sem fram höfðu komið með 

skýrslu nefndarinnar og þar með breytingarlagafrumvarpi sem áður hlaut biðstöðu, en 

fékk nú líf að nýju þar sem heildarendurskoðun kaflans var lokið.   

Tillögur nefndarinnar er snéru að XXII. kafla hgl. og fram voru lagðar í frumvarpinu 

miðuðu m.a. að því að færa ákvæði kaflans til samræmis við ríkjandi viðhorf þess tíma 

með hliðsjón af breytingum annars staðar á Norðurlöndum.38 Heiti kaflans var meðal 

annars breytt úr skírlífisbrota- í kynferðisbrotakafla. Hið eldra nafn skírlífisbrot þótti 

vísa til þess að brotaþoli væri ekki lengur skír eftir að á honum væri brotið, heldur væri 

um flekkaðan einstakling sem brotaþola og þar með ekki jafngóðan eftir, heldur 

flekkaðan á einhvern hátt.39 Í greinargerð með lögunum kemur fram að eðlilegra sé að 

miða fremur við einkenni háttseminnar en þau áhrif sem hún hefur á brotaþola eða öllu 

heldur á hið siðræna viðhorf almennings til brots og brotaþola.40 

Sú grundvallarbreyting var einnig gerð á kynferðisbrotakaflanum að tillögu 

nefndarinnar að ákvæði kaflans voru gerð ókynbundin, en var það til samræmis við þá 
																																																								
36	Ráðherra	skipuð	nefnd	er ætlað var það hlutverk að kanna hvernig meðferð og rannsókn 
nauðgunarmála væri háttað, kanna löggjöf og lagaframkvæmd sem og gera tillögur að úrbótum.	
37	Alþt.	1991,	A-deild,	þskj.	59	–	58	mál,	athugasemdir	við	lagafrumvarp,	gildissvið	breyttra	
ákvæða	
38	Skýrsla	nauðgunarmálanefndar,	bls.	103	
39	Skýrsla	nauðgunarmálanefndar,		Jónatan	Þórmundsson	bls.	103		
40	Alþt.	1991,	A-deild,	þskj.	59	–	58	mál,	athugasemdir	við	lagafrumvarpið		
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réttarþróun sem átt hafði sér stað á Norðurlöndunum, en Danir höfðu þá þegar gert 

viðlíka breytingu árið 1981 og Svíar árið 1984 en Finnar héldu á þessum tíma eldri 

tilhögun.4142 

Fram til þessa höfðu allmörg ákvæði XXII. kafla hgl. verið sérákvæði, er fólu í sér 

samsett brot. Átti þetta einkum við þau brot er lýstu ofbeldi og annarri nauðung sem 

verknaðaraðferðum sbr. 194. gr. og 196. gr. en tæmdu þessar greinar alla jafna sök 

gagnvart almennum ákvæðum er lýstu refsiverða einstaka þætti hinna samsettu brota, 

svo sem ofbeldi eða nauðung sbr. 217. gr. og 225. gr. ákvæði í 194. - 199. gr. , 2. mgr. 

200. gr. og 201. gr. hgl. en þetta höfðu verið kynbundin ákvæði. Þar með voru einungis 

konur sem nutu réttarverndar ákvæðanna, en karlar gátu einir verið gerendur sbr. 

sérákvæði þágildandi 203. gr. um kynferðismök við persónu af sama kyni. Hins vegar 

gat kynferðisleg nauðung konu gagnvart karli mögulega talist almennt nauðungarbrot 

samkvæmt 225. gr. laganna. Hins vegar varðaði nauðung karlmanns gagnvart öðrum 

karlmanni við 1. mgr. 203. gr. laganna sbr. Hrd. 1956:682 sem og gilti þá sama ákvæði 

ef kona braut gegn annarri konu.43 

Taldi nefndin það ekki æskilegt að afnema sérákvæði um nauðgun og önnur skyld 

kynferðisbrot þar sem sú réttarvernd sem í þeim væri falin væri sterkari en ef litið væri 

til þágildandi ákvæða 217. gr. og 225. gr. og ennfremur erfiðleikum bundið að 

heimfæra sönnun slíks andlegs áfalls þannig að 218. gr. gæti komið til álita. Nefndin 

taldi þó vera álitaefni væri hvort þörf væri á að vernda konur sem kynverur fremur en 

karla og vísaði til þess að hin kynbundna greining ákvæða væri sprotin af sögulegum 

ástæðum ásamt rótgrónum viðhorfsmun til hreinlífis kynjanna. Enn fremur kemur það 

fram í greinargerð með frumvarpi að lögunum að þótt ákvæði hafi til þess tíma 

einungis verið kynbundin, þá muni víðtækara orðalag ekki hafa áhrif á réttarstöðu 

kvenna.44  

 Fyrir lagabreytinguna 1992 byggðu ákvæði hgl. á því að samræði þyrfti að hafa 

átt sér stað svo mögulegt væri að brotið félli að 190. gr. og 194. -  201. gr. laganna. 

Samkvæmt skilgreiningu hugtaksins samræði var gerð sú krafa að getnaðarlimur væri 

allur kominn inn í konuna og samfarahreyfingar hafnar.45 

																																																								
41	Skýrsla	nauðgunarmálanefndar,	bls.	104	
42	Skýrsla	nauðgunarmálanefndar,		Jónatan	Þórmundsson	bls.	103-105	
43	Skýrsla	nauðgunarmálanefndar,		Jónatan	Þórmundsson	bls.	104	
44	Alþt.	1991,	A-deild,	þskj.	59	–	58	mál,	athugasemdir	við	lagafrumvarpið	
45	Alþt.	1991,	A-deild,	þskj.	59	–	58	mál,	athugasemdir	við	lagafrumvarpið	
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Fram kemur í greinargerð með frumvarpi er síðar varð að lögum nr. 40/1992 að 

nægjanlegt teldist að getnaðarlimur karlmanns væri að nokkru leyti kominn í 

fæðingarveg konunnar til að samræði væri talið hafa átt sér stað.46 

Með gildistöku laganna varð sú veigamikla breyting að skilgreining fullframins 

samræðis var orðin að sú nákvæma skilgreining samræðis sem áður hafði verið krafist 

svo um fullframið brot væri að ræða var ekki lengur jafn þýðingarmikil og áður hafði 

verið.47 Skipti þar höfuðmáli atriði sbr. að ekki var krafa um að getnaðarlimur væri að 

fullu í fæðingarveg konu sem og að sáðlát þurfti ekki að hafa átt sér stað svo um 

fullframningu brots væri að ræða. Eina af meginástæðum þessarar rýmkunar 

skilgreiningar fullframningar samræðis má rekja til þess að sömuleiðis tóku breytingar 

til þess að nú voru lögð að jöfnu þau brot er vörðuðu samkvæmt skilgreiningu hugtakið 

önnur kynferðismök og ef um samræði væri að ræða. Fól þetta í sér að skilgreining 

hugtaksins önnur kynferðismök bæri að túlka / skýra nokkuð þrengra en áður, í fyrri 

lögum hafði verið nokkuð víðtæk skýring við hugtakið, en fyrir breytingar vörðuðu þau 

brot við 202. gr. laganna og báru þar með lægri refsingu. Eftir breytingar laganna 

taldist sú athöfn sem fæli í sér misnotkun á líkama annars manns og kæmi í stað 

hefðbundins samræðis en hefði það gildi fyrir geranda að veita kynferðislega 

fullnægingu til jafns við áður skilgreint samræði. Gilti það jafnt um þær athafnir er 

veittu geranda kynferðislega fullnægingu sem og athafnir er teldust líklegar til að veita 

hana.  

Undir nauðgunarhugtakið voru þá og líka felldar allar refsiverðar ofbeldishótanir, en 

áður hafði það verið gert að skilyrði að slíkum hótunum væri ætlað að vekja þolanda 

ótta um ,,líf, heilbrigði og velferð“ sína sem hafði verið skýlaus krafa fram að þessu,48 

en hafði á tíðum getað verið nokkuð lagatæknilegt atriði að heimfæra.49 Af þessu má 

því sjá að um verulegar breytingar var að ræða á veigamiklum atriðum er skipt gætu 

sköpum varðandi hvar staðsetja skyldi brot með hliðsjón af verknaðarlýsingu.     

 

Nauðgunar ákvæði 194.  gr.  hgl. var svohljóðandi fyrir breytingu og tilkomu 

laganna.50 

	

																																																								
46	Alþt.	1991,	A-deild,	þskj.	59	–	58	mál,	athugasemdir	við	lagafrumvarpið	
47	Alþt.	1991,	A-deild,	þskj.	59	–	58.	mál,	athugasemdir	við	lagafrumvarpið	
48	Alþt.	1991,	A-deild,	þskj.	59	–	58.	mál,	athugasemdir	við	lagafrumvarpið	
49	Skýrsla	nauðgunarmálanefndar,		Jónatan	Þórmundsson	bls.117-118	
50	Alþt.	1991,	A-deild,	þskj.	59	–	58.	mál	
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Ef	kvenmanni	er	þröngvað	til	holdlegs	samræðis	með	ofbeldi	eða	frelsissviptingu,	eða	
með	því	að	vekja	með	henni	ótta	um	líf,	heilbrigði	hennar	eða	velferð	hennar	sjálfrar	
eða	náinna	vandamanna	hennar,	þá	varðar	það	fangelsi	ekki	skemur	en	1	ár	og	allt	að	
16	árum	eða	ævilangt.	
Sömu	refsingu	skal	sá	sæta,	sem	kemst	yfir	kvenmann	með	því	að	svipta	hana	sjálfræði	
sínu.	

	
 
Eftir lagabreytingu var ákvæði 194. gr. svohljóðandi.51 
	
Hver	 sem	með	 ofbeldi	 eða	 hótunum	um	ofbeldi	 þröngvar	manneskju	 til	 holdlegs	
samræðis	eða	annarra	kynferðismaka	skal	sæta	fangelsi	allt	að10	árum.	Til	ofbeldis	
telst	svipting	sjálfræðis	með	innilokun,	lyfjum	eða	öðrum	sambærilegum	hætti.	
Hafi	hættuleg	aðferð	verið	notuð	við	verknaðinn	eða	sakir	eru	miklar	að	öðru	leyti	
skal	refsing	vera	ekki	skemur	en	1	ár	og	allt	að	16	árum.	

	
	
Af þessu má sjá að þær breytingar er gerðar voru á ákvæðinu fólu í sér nokkuð 

veigamiklar breytingar er juku réttarvernd þolenda kynferðisbrots til mikilla muna þar 

sem undir nauðgunarákvæði 194. gr. féllu nú allar hótanir um ofbeldi sem að því 

miðuðu að vekja hjá þolanda þann ótta að hann gerði eitthvað eða léti eitthvað ógert og 

léti þar með undan vilja geranda / hótanda. En með þessu var lagt að jöfnu hótun og 

líkamlegt ofbeldi hvað varðar að hvort tveggja féll að ákvæði 194. gr. Fellur þetta að 

skilgreiningu og skilyrði hótunar hvað varðar að hótun feli í sér eða veki hjá 

hótunarþola þá upplifun eða tilfinningu að hann sé undirsettur því valdi að hótandi sé 

þess burðugur að framkvæma efni hennar. Telst það þó einnig til hótunar sé 

hótunarþoli í villum með að hótanda sé ekki fært eða óframkvæmanlegt að efna hana, 

en tjónþoli tekur efni hennar / hótunar alvarlega.52 Hótunin er því sem slík í hlutverki 

verknaðaraðferðar og er skilyrt samkvæmt ákvæðinu, en nauðgunin er hin refsiverða 

afleiðing hennar.  

 

Veigamiklum þætti skipti þó hvernig hótunin var lögð upp eða borin fram þar sem slíkt 

gat skipt máli um hvort brotið félli undir 194. gr. eða 195. gr. þó að markmið hótunar 

væri hið sama að þvinga fram samræði eða önnur kynferðismök hjá brotaþola. Máli 

skipti hvort um ofbeldishótun var að ræða eða annars konar hótun, en umtalsverður 

munur var á refsiramma ákvæðanna. Ef brot féll að ákvæðum 194. gr. kvað hún fyrir 

breytingar laga á um að refsing væri að lágmarki	1 árs fangelsi og að hámarki 16 ár eða 

ævilangt, en eftir breytingar hafði refsirammi verið þrengdur og refsilágmark fært 

																																																								
51	Alþt.	1991,	A-deild,	þskj.	59	–	58.	mál	
52	Jónatan	Þórmundsson.	Afbrot	og	refsiábyrgð	I	(Háskólaútgáfan	1999)	bls.	25	
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niður til samræmis við almennt refsilágmark 34. gr. hgl., eða sem svaraði til 30 daga 

fangelsis og refsihámark sömuleiðis lækkað úr 16 árum í 10 ár. Ákvæði 2. mgr. 

greinarinnar var þó um refsihækkunarástæður er heimiluðu við sérstakar aðstæður að 

beita hærri refsingu allt að 16 ára fangelsi, en sömuleiðis að væru skilyrði 2. mgr. 

uppfyllt væri lágmarksrefsing hærri eða 1 ár. Hins vegar ef brot féll að ákvæðum 195. 

gr. var refsirammi nokkuð lægri eða sem nam að hámarki fangelsi allt að 6 árum. Af 

þessu má sjá að umtalsverður munur var á refsiramma ákvæðanna og skipti því 

sköpum hverju var hótað; ofbeldi sem féll undir 194. gr. eða hótun um annað en 

ofbeldi sem fól þá í sér að um var að ræða annars konar ólögmæta kynferðislega 

nauðung. Nokkuð hefur verið fjallað um það hvernig dómstólar heimfærðu atvik og 

þennan mun á 194. gr. eða 195. gr. sbr. Hrd. 1995:1199 sem reifaður verður stuttlega:53		

	
Hrd.	1995:1199.	Hinn	ákærði	25	ára	geðsjúkur	karlmaður	var	sakaður	um	húsbrot	skv.	
231.	 gr.	 hgl.	 og	 nauðgun	 skv.	 194.	 gr.	 hgl.	 fyrir	 að	 ryðjast	 í	 annarlegu	 ástandi	 í	
heimildarleysi	 inn	 til	 65	 ára	 gamallar	 konu	 er	 var	 75%	 öryrki	 og	 þröngva	 henni	 til	
samræðis	með	 ofbeldi.	 Hafði	 ákærði	 komið	 inn	 til	 konunnar	 og	 boðið	 henni	 greiðslu	
fyrir	að	hafa	við	sig	samfarir.	Þessum	áleitunum	neitaði	konan	hvort	heldur	væri	gegn	
greiðslu	eður	ekki.	Tók	þá	hinn	ákærði	út	á	sér	kynfærin	og	réðst	á	hana.	Kvaðst	konan	
hafa	veitt	mótspyrnu	en	hinn	ákærði	hefði	lagt	hana	í	rúmið	og	komið	fram	vilja	sínum.	
Fram	kom	í	málinu	að	hendur	hennar	/	þolanda	væru	rauðar	hér	og	þar	en	að	öðu	leyti	
væru	 ekki	 aðrir	 áverkar	 á	 henni	 samkvæmt	 læknisvottorði.	 Ekki	 var	 að	 finna	 önnur	
ummerki	um	átök	í	íbúð	hennar.	Framburður	ákærða	var	á	þá	leið	að	konan	hafi	verið	
andvíg	 athæfi	 hans	 og	hafi	 hafnað	 tilburðum	hans	m.a.	 snertingu	kynfæra	 og	 greiðslu	
áður	 en	 hún	 lét	 eftir	 vilja	 hans	 um	 samræði.	 Talið	 var	 að	 roði	 á	 höndum	 konunnar	
stafaði	af	mótspyrnu	hennar.					

	
Ákærði var sakfelldur í héraðsdómi á grundvelli 194. gr. þágildandi laga en Hæstiréttur 

snéri dómnum við og dæmdi að brotið hefði verið gegn 195. gr. laganna. Í dómi 

Hæstaréttar kemur m.a. fram að vera ákærða á heimili konunnar hafi verið í andstöðu 

við vilja hennar og hún hafi þráfaldlega hafnað að láta að vilja hans. Meðal annars var 

lagt til grundvallar í dómi Hæstaréttar að konan hafi látið undan vilja ákærða til þess að 

losna við hann, en þegar horft væri til sönnunargagna málsins mætti ætla að hinum 

ákærða hefði mátt vera ljóst að hann hefði þröngvað þolanda til samræðis. Í dómnum 

segir m.a.: Hrd. 1995:1199. 

	
,,Með	 þessum	 athugasemdum	 ber	 að	 staðfesta	 niðurstöðu	 hins	 áfrýjaða	 dóm	 um	
sakfellingu.	 Hins	 vegar	 þykir	 brot	 ákærða	 ekki	 verða	 fært	 undir	 194.	 gr.	 almennra	
hegningarlaga	nr.	19/1940,	heldur	eigi	195.	gr.	sömu	laga	við	brot	hans.“				
	
	

																																																								
53	Ragnheiður	Bragadóttir.	Nauðgun	(Lagstofnun	Háskóla	Íslands	2015)	bls.	29-31	
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Af þessu má sjá að mat Hæstaréttar á broti þessu var að sú hótun sem falin var í 

framkomu og húsbroti hins ákærða nægði ekki til þess að teljast hótun um ofbeldi 

heldur ólögmæt kynferðisnauðung samkvæmt 195. gr. í hinum gildandi lögum. 

Hins vegar er sú spurning réttlætanleg hvernig 65 ára konu sem er 75% öryrki má 

vera það mögulegt að túlka framferði og gerðir hins ákærða á annan veg en svo að 

óttast um að ofbeldi verði beitt láti hún ekki að vilja gerandans.54 Í þeim dómum 

sem 195. gr. kemur til álita, má mögulega álykta sem svo að í þeim tilvikum hafi 

gerandi haft yfirburðastöðu umfram þolanda með  líkamlegan styrk og þar með 

borið með sér hótun um beiting þess afls eða um frekara ofbeldis.55 Á tímabilinu frá 

1977–2007 þar til ákvæðinu var breytt gengu einungis fjórir dómar í Hæstarétti þar 

sem brotið var gegn 195. gr. hgl. Af þessu má glögglega sjá að ákvæðinu var beitt 

frekar fálega yfir það 20 ára tímabil þar til því var breyt.56 

Í greinargerð með frumvarpi um 4. gr. er síðar varð að 196. gr. hgl. með lögum nr. 

40/1992 kemur fram að ákvæðinu sé ætlað að bera með sér að um ótvíræða 

misneytingu sé að ræða ef gerandi notfærir sér tilgreint ástand brotaþola, sem ekki 

hafði áður verið talið nægjanlega skýrt með almennari útskýringu ástands brotaþola 

í 195. gr. sem ,,andlegir annmarkar“. Fram kemur einnig að sá aðstöðumunur sem 

áskilinn væri hverju sinni gæfi ástæðu til þess að ætla slíka rýmkun rétta. Greinin 

varð svohljóðandi eftir gildistöku laganna : 

	
							196.	gr.	orðist	svo:	

Hver	sem	notfærir	sér	geðveiki	eða	aðra	andlega	annmarka	manneskju	til	þess	að	hafa	
við	hana	samræði	eða	önnur	kynferðismök	utan	hjónabands	eða	óvígðrar	sambúðar	
eða	þannig	er	ástatt	um	hana	að	öðru	leyti	að	hún	getur	ekki	spornað	við	verknaðinum	
eða	skilið	þýðingu	hans	skal	sæta	fangelsi	allt	að	6	árum.	

	
Með ákvæðinu var bannað að notfæra sér þá einstaklinga sem féllu að skilgreiningu um 

andlega annmarka, geðveiki eða svo var ástatt fyrir að skilja ekki þýðingu 

verknaðarins. Fyrir breytinguna lá hins vegar algerlega fortakslaust bann við að hafa 

eða stunda kynferðismök við einstaklinga er voru geðveikir eða haldnir andlegum 

annmörkum. Mögulega má því leiða líkur að með breytingunni hafi á ákveðinn hátt 

skapast lakari réttarstaða / réttarvernd þeirra einstaklinga er féllu undir þær 

skilgreiningar sem um ræðir. Færa má rök fyrir þessu þar sem svo virðist sem ekki 

féllu dómar í Hæstarétti meðan ákvæðið var í gildi þar sem refsað var að ákvæðum 

																																																								
54	Ragnheiður	Bragadóttir.	Nauðgun	(Lagstofnun	Háskóla	Íslands	2015)	bls.	102-104	
55	Ragnheiður	Bragadóttir.	Nauðgun	(Lagstofnun	Háskóla	Íslands	2015)	bls.	102-104	
56	Ragnheiður	Bragadóttir.	Nauðgun	(Lagstofnun	Háskóla	Íslands	2015)	bls.	101	
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194. gr. hgl. og brotaþoli andlega vanheill. Hins vegar féllu brotin eða voru færð undir 

ákvæði 196. gr. hgl. og þar með lægri refsimörk. Hins vegar má það vera ljóst að sé 

málum þannig farið að um sé að ræða brotaþola sem telst til þess að vera andlega 

vanheill er mögulegt að undan geranda sé látið án þess að til ofbeldis komi sem falli 

undir þágildandi 194. gr. hgl. þar sem þó væri beitt ógnandi framkomu en að það sé 

ígildi ofbeldis í huga og skilningi brotaþola.57 Það kann því að vera að um tíma hafi 

þessi jaðarsetti hópur notið nokkuð lakari réttarverndar en aðrir. Í greinargerð með 

frumvarpinu voru nokkuð rýrar skýringar á gildi ákvæðisins um hvers eðlis eða með 

hvaða hætti gerandi hefði í verknaðaraðferð notfært sér ástand geðveiks eða vanheils 

einstaklings.58 Má þetta m.a. sjá af dómi Hrd. 1998:2383 þar sem sakfelling byggði á 

broti gegn 196. gr. hgl. sbr. 4. gr. laga nr. 40/1992 þar sem brotið var gegn fötluðum 

einstaklingi, þroskaheftri stúlku. Í dómnum kemur það m.a. fram að hinum ákærða 

hefði mátt vera ljóst ástand brotaþola. En Hæstiréttur komst svo að orði: 

	
Hrd.	1998:2383	
	

,,Ákærði	mátti	 hins	 vegar	 gera	 sér	 grein	 fyrir,	 að	 hann	 raskaði	 þeim	 aðstæðum,	 sem	 X	
höfðu	verið	búnar,	svo	hún	gæti	lifað	svipuðu	lífi	og	aðrir	einstaklingar,	en	jafnframt	notið	
verndar,	 sem	henni	væri	nauðsynleg.	Ber	því	að	 fallast	á	það	með	héraðsdómi,	að	hann	
hafi	fundið	fyrir	ístöðuleysi	hennar	og	notfært	sér	það.“	

	
Af þessu má sjá að það að notfæra sér ástand einstaklings með lakari stöðu braut gegn 

ákvæðinu, en var þó byggt á heildstæðu mati beggja aðila.59 Þrátt fyrir að ákvæðum 

197. gr. hgl. væri fyrir að fara er hugsanlegt að lakari réttarstaða ákveðinna 

einstaklinga hafi skapast með þeim breytingum sem gerðar voru með breytingarlögum 

nr. 40/1992. Í 197. gr. var og er kveðið á um skýlaust bann við kynferðismökum eða 

samræði starfsmanna og eða umsjónarmanna við vistmenn í þeim þjónustuúrræðum 

eða stofnunum sem teljast til þess að vera á einhvern hátt undir opinberan rekstur 

settar, eða á vegum aðila í viðlíka þjónustu eða rekstri	sbr.	5.	gr.	laga	nr.	40/1992,	er	

síðar	varð	að	197.	gr.	hgl.	en	greinin	var	svohljóðandi:	

	
	197.	gr.	orðist	svo:	
	Ef	umsjónarmaður	eða	starfsmaður	í	fangelsi,	geðsjúkrahúsi,	vistheimili,	uppeldisstofnun	eða	
annarri	slíkri	stofnun	hefur	samræði	eða	önnur	kynferðismök	við	vistmann	eða	vistkonu	á	
stofnuninni	varðar	það	fangelsi	allt	að	4	árum.	

	

																																																								
57	Ragnheiður	Bragadóttir.	Nauðgun	(Lagstofnun	Háskóla	Íslands	2015)	bls.	105	
58	Alþt.	2006-2007,	A-deild,	þskj.	20-	20.	mál	
59	Ragnheiður	Bragadóttir:	Slægð	eða	ofbeldi	?	Rannsóknir	í	Félagsvísindum	VI,	Lagadeild.	2005.	
bls.	275	
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Ætla má að sú réttarvernd sem fólst í ákvæðinu hafi gefið þeim einstaklingum sem hún 

átti við ákveðna réttarvernd, þó svo að refsirammi væri lægri en í ákvæði 194. gr. 

laganna. Má samt segja að það skjóti nokkuð skökku við að slíkt hafi ekki verið með 

öllu bannað og refsing til samræmis við 194. gr. Þess ber þó að geta að ekki reyndi 

mikið á ákvæði 197. gr. sbr. að svo virðist sem ekki hafi fallið dómur byggður á þessu 

ákvæði allt til ársins 1993 sbr. Hrd. 408/1993 en í þeim dómi er brotaþoli íbúi á 

sambýli / íbúð er naut þjónustu frá svæðisskrifstofu sbr. lög nr. 59/1992. Ekki verður 

þó hægt að draga stórar ályktanir um gildi ákvæðisins þar sem einungis hafa fallið 11 

dómar í héraði og Hæstarétti þar sem brot er heimfært að ákvæði 197. gr. hgl.  

Mögulega má þó ætla að líkindi standi til þess að með síðari breytingum og tilkomu 2. 

mgr. 194. gr. hgl. sé líklegt að heimfæra megi þau brot sem annars hefðu brotið gegn 

197. gr. yfir á 2. mgr. 194. gr. hgl. og þar með sé ríkari réttarvernd til staðar fyrir þá 

einstaklinga er áður nutu verndar ákvæðisins. 
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2.4 Breytingarlög nr. 61/2007 
 
Hér verða raktar helstu breytingar og nýmæli sem komu til með gildistöku laga nr. 

61/2007 er helst snéru að því er síðar varð 194. gr. hgl. auk 197. gr. hgl. með gildistöku 

laganna. Mynda áðurnefnd ákvæði að mati höfundar að meginhluta þá réttarvernd sem 

til skoðunar er í ritgerðinni og verður því einungis horft til þessara lagagreina þó svo að 

breytingarlög nr. 61/2007 hafi borið með sér nokkuð víðtækar breytingar á öðrum 

greinum XXII. kafla hgl. standa þær utan þess ramma sem ætlað er að skoða með 

skrifum þessum. 

Á þeim tíma sem liðið hafði frá því að breytingarlög nr. 40/1992 tóku gildi til þess tíma 

að frumvarp sem síðar varð að lögum nr. 61/2007, hafði þekking og umræða um 

kynferðisbrot og afleiðingar þeirra á þolendur afbrotanna í samfélaginu vaxið til 

mikilla muna. Öll umræða hafði orðið mun opinskárri og ekki lengur farið með 

veggjum um þessi mál, duldist þá og engum lengur að þótt fjöldi dóma hefði aukist í 

brotaflokknum væri enn fjöldi brota sem ekki kæmi fram. Þó að tími frá breytingum 

gildandi laga er snéru að XXII. kafla hgl. væri ekki ýkja langur var aftur orðið 

tímabært að gera ákveðna bragarbót á lögunum til samræmis við það sem 

nágrannalönd höfðu þá þegar gert.60Ákveðin stefnubreyting hafði orðið á og með 

tilkomu laga nr. 40/1992 en Ragnheiður Bragadóttir höfundar frumvarpsins er varð 

síðar að lögum taldi að sú þörf væri aðkallandi að skilgreina brot út frá þeirri 

meginforsendu að brotið væri gegn sjálfsákvörðunarrétti og friðhelgi einstaklinga, en í 

útskýringum með frumvarpi segir m.a.:   

 
 

,,Aðalatriði	kynferðisbrots	er	að	brotið	hefur	verið	gegn	sjálfsákvörðunarrétti	 fólks	
varðandi	kynlíf,	frelsi	þess	og	friðhelgi	og	það	er	alvarlegast	fyrir	þolendur	brotanna.	
Í	 samræmi	 við	 það	 sjónarmið	 er	 lagt	 til	 í	 frumvarpi	 þessu	 að	 dregið	 verði	 úr	
núgildandi	 áherslu	 á	 verknaðaraðferðir	 og	 megináherslan	 lögð	 á	 það	 að	 með	
brotunum	eru	höfð	kynmök	við	þolanda	án	þess	að	samþykki	hans	sé	fyrir	hendi	og	
þannig	brotið	gegn	sjálfsákvörðunarrétti	og	athafnafrelsi	hans	í	kynlífi.“	
	

	
Allnokkur nýmæli fólust í lögunum m.a. var að hugtak nauðgunar var rýmkað frá því 

sem var í þágildandi lögum, einnig kom hugtakið nauðgun nú fram í ákvæðum þar sem 

þess hafði ekki verið getið áður, auk þess sem hugtakið var betur skilgreint.61 Þar með 

var gert ráð fyrir að önnur kynferðisnauðung sem félli undir 195. gr. og misnotkun og 

það að notfæra sér bágt andlegt ástand sem og að ef	brotaþoli gæti ekki skilið þýðingu 

																																																								
60	Alþt.	2006-2007,	A-deild,	þskj.	20	-	20.	mál	
61	Alþt.	2006-2007,	A-deild,	þskj.	20	-	20.	mál	
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verknaðar né spornað við honum teldist nauðgun. Með þessu var 196. gr. felld niður og 

ákvæði hennar felld undir 2. mgr. 194. gr. og þar með refsirammi brots til samræmis 

við þágildandi 194. gr. og hækkaði því úr 6 árum í 16 ár. Samkvæmt frumvarpi er síðar 

varð að lögum varð 194. gr svohljóðandi sbr. 2. gr. laga nr. 61/2007:62		

	

	
	194.	gr.	laganna	orðast	svo:	
				Hver	sem	hefur	samræði	eða	önnur	kynferðismök	við	mann	með	því	að	beita	ofbeldi	eða	
hótunum	gerist	sekur	um	nauðgun	og	skal	sæta	fangelsi	ekki	skemur	en	1	ár	og	allt	að	16	
árum.	Til	ofbeldis	telst	svipting	sjálfræðis	með	innilokun,	lyfjum	eða	öðrum	sambærilegum	
hætti.	
				Það	telst	einnig	nauðgun	og	varðar	sömu	refsingu	og	mælt	er	fyrir	um	í	1.	mgr.	að	notfæra	
sér	geðsjúkdóm	eða	aðra	andlega	fötlun	manns	til	þess	að	hafa	við	hann	samræði	eða	önnur	
kynferðismök,	eða	þannig	er	ástatt	um	hann	að	öðru	leyti	að	hann	getur	ekki	spornað	við	
verknaðinum	eða	skilið	þýðingu	hans.	
	
	

Af þessu má sjá að um verulegar breytingar var að ræða þegar litið er til þyngingar 

refsiramma er 196. gr. var felld niður en ákvæði greinarinnar færð undir 194. gr. sem 

verður að teljast nokkuð mikil refsiverndarbreyting innan ákvæðisins þar sem í þessu 

fólst umtalsvert víðari skilgreining á verknaðaraðferð, en þar með urðu 

verndarhagsmunir ríkari og skilgreining nauðgunar mun víðtækari en áður.63   

	
Einnig komu fram í hinum tölusettu liðum helstu nýmælin varðandi nokkrar breytingar 

er snéru að þyngingu refsingar vegna kynferðislegrar áreitni, ítrekunaráhrif, refsing við 

samræði eða önnur kynmök við börn yngri en 14 ára, refsilækkun eða refsibrottfall við 

þær kringumstæður að aðilar væru á svipuðum aldri eða þroskastigi, fyrningarfrestur 

miðist við 18 ára aldur brotaþola, brottfall á niðurfellingarákvæði refsingar 205. gr. auk 

ákvæða er snéru að vændi. Helstu nýmæli frumvarpsins er vörðuðu 194. - 196. gr. voru 

tilgreind í tölulið 1 í útskýringum við frumvarpið en töluliðurinn var svohljóðandi :64     

		
	
	
VI.	Helstu	nýmæli.	
				1.					Lagt	er	til	að	hugtakið	nauðgun	verði	rýmkað	mjög	frá	því	sem	nú	er.	Gert	er	ráð	fyrir	að	
önnur	kynferðisnauðung	(nú	195.	gr.)	og	misnotkun	á	bágu	andlegu	ástandi	og	því	að	þolandi	
getur	ekki	spornað	við	verknaðinum	eða	skilið	þýðingu	hans	(nú	196.	gr.)	teljist	nauðgun.	Við	
það	munu	brot	þessi	varða	mun	þyngri	refsingu	en	nú	er,	eða	fangelsi	frá	1	ári	og	allt	að	16	
árum,	í	stað	fangelsis	allt	að	6	árum.		
	

																																																								
62	Alþt.	2006-2007,	A-deild,	þskj.	20	-	20.	mál	
63	Frumvarpið	–	um	gr.	III.	Nauðgun	og	-----framh	og	Rannveig	Braga	í	Nauðgun	bók	bls.	Skoða	
aftur	
64	Alþt.	2006-2007,	A-deild,	þskj.	20	-	20.	mál	athugasemdir	við	frumvarp	helstu	nýmæli			
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Ekki er vikið að þeim átta tölusettu nýmælum sem eftir standa þar sem höfundur telur 

það standa utan efnistaka að hafa þau til umfjöllunar eða frekari rýni þar sem þau víkja 

á annan veg að öðrum skilgreindum kynferðisbrotum en hér eru að meginhluta til 

umfjöllunar.  

2.5 Samantekt og niðurstöður kafla 
	
Ákvæðum	XXII.	kafla	hegningarlaganna	er	ætlað	að	verja	þann	rétt	einstaklinga	að	

þeir	ráði	sér	sjálfir	varðandi	kynfrelsi	sitt	og	kaflanum	er	ætlað	að	veita	þeim	þá	

vernd.	 Gildir	 þar	 einu	 hvort	 um	 sé	 að	 ræða	 heilbrigða	 einstaklinga	 eða	 þá	 sem	

vegna	 andlegs	 sjúkleika	 eru	minni	máttar	 og	 þarfnist	 því	 sérstakrar	 verndar	 af	

hálfu	 laganna.	 Sömuleiðis gildir þetta um þá einstaklinga sem	 sökum	 tímabundins	

ástands	geta	ekki	varið	þennan	rétt	sinn	og	þar	með	ekki	gefið	upplýst	samþykki	

sitt	gagnvart	kynferðislegri	áreitni	annarra	aðila	í	þeirra	garð. 

Með	 tilkomu	 fyrstu	hegningarlaganna	árið	1869	sem	voru	að	danskri	 fyrirmynd	

var	stigið	skref	sem	síðan	má	segja	að	við	hafi	verið	saumað	allt	til	þessa	dags.	Sú	

þróun	sem	átt	hefur	sér	stað	í	mótun	afstöðu	og	umræðu	til	kynferðisbrota	ásamt	

aukinni	þekkingu	hefur	á	síðari	tímum	verið	veigamikið	afl	í	og	við	mótun	þeirra	

ákvæða	sem	gildandi	eru	í	dag.	Má	þar	nefna	skýrslu	nauðgunarmálanefndar,	en	

tilurð	 hennar	 má	 rekja	 til	 þess	 að	 umræða	 og	 mótmæli	 áttu	 sér	 stað	 vegna	

sýknudóms	um	gæsluvarðhald	í	héraði	sem	Hæstiréttur	síðar	snéri	sbr.	Hrd. 1984, 

687 (91/1984) en var þá hrundið af stað því sem síðar leiddi til breytingarlaga nr. 

40/1992. Með gildistöku laga nr. 40/1992 kom til umtalsverð breyting á áður 

óbreyttum skírlífisbrotakafla sem staðið hafði óhreyfður frá setningu hgl. í 52 ár og 

hann gerður að kynferðisbrotakafla. Þó að ekki hafi liðið jafn langur tími til næstu 

breytingarlaga má segja að komin hafi verið þörf fyrir að lagfæra á ný og færa lög til 

samræmis við nágrannaþjóðir með breytingarlögum nr. 61/2007. Með gildistöku 

laganna varð nauðgunarákvæði 194. gr. mun víðtækara en áður var og ákvæði 

misneytingar í 196. gr. sem felld var niður voru færð undir 2. mgr.194. gr. hgl. Auk 

þess voru ákvæði þau er áður voru undir 195. gr. felld undir ákvæði 194. gr. 

Samkvæmt frumvarpi að lögum nr. 61/2007 var ekki réttlætanlegt að gera stigsmun á 

því í hversu ríkum mæli ofbeldið væri eða á hvaða formi það væri falið til að þvinga 

fram verknað, en í því birtist mismunur á hver réttarvernd og refsirammi væru fyrir 
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annars sama verknað.65 Með þessu var stigið skref sem jók og víkkaði til mikilla muna 

réttarvernd og refsiramma sem færðist í átt að auknu samræmi fyrir sama brot, 

nauðgun, sem annars lá í fleiri en einu ákvæði. 

Ljóst er að um langan veg hefur verið farið í þeim breytingum sem orðið hafa á 

ákvæðum XXII. kafla hgl. kynferðisbrotakafla. Líkt og segir í frumvarpi er síðar varð 

að lögum nr. 61/2007 má ætla að með tilkomu þeirra breytinga sem verða með 

gildistöku laganna verði ákvæði XXII kafla hegningarlaga orðin sambærileg ákvæðum 

laga í nágrannalöndum sem við helst berum okkur saman við. Einnig fullnægi lögin nú 

þeim skuldbindingum sem íslenska ríkið hafi tekið sér að uppfylla með 

alþjóðasamningum sbr. ákvæði MSE66 sem og annarra alþjóðasamninga er taka til 

réttarverndar borgara. Má því ætla að það komi til skoðunar og álita hvað varðar 

ákvæði samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks en síðastliðið haust 

2016 var samþykkt þingsályktunartillaga um fullgildingu á honum. Í þeim samningi 

eru ákvæði um að aðgengi fólks með fötlun sé tryggt til jafns við aðra þegar kemur að 

réttarkerfinu og möguleikum til að sækja rétt sinn fyrir dómstólum með sama hætti og 

aðrir borgara.67 Ljóst er því að fullgilding samningsins getur ef að líkum lætur fært 

þeim einstaklingum sem ekki hafa getað sótt sinn annars lögverndaða rétt sökum 

fötlunar eða félagslegrar stöðu tengdri henni mikilvæga og mögulega aukna 

réttarvernd.   

 

Niðurstaða höfundar er þó sú að á einhverjum tíma hafi löggjöf mögulega ekki verið að 

fullu til jafns við nágrannaþjóðir og sömuleiðis að með gildistöku breytingarlaga nr. 

40/1992 hafi myndast tímabundið lakari réttarvernd fyrir þá sem voru með andlega 

annmarka eða nutu þjónustu á vegum ríkis á stofnunum þar til hegningarlögum var 

breytt að nýju með gildistöku laga nr. 61/2007 líkt og nefnt er hér að framan. Telur 

höfundur þó að málum sé þannig háttað í dag að réttarvernd sú sem kaflanum er ætlað 

að veita sé sterk, en um það geta að líkindum einungis tími og dómaframkvæmd sagt 

betur til um. 

  

																																																								
65	Alþt.	2006-2007,	A-deild,	þskj.	20	-	20.	mál	
66	Alþt.	2006-2007,	A-deild,	þskj.	20	-	20.	mál	
67	Samningur	um	réttindi	fatlaðs	fólks:	sótt	á	https://www.velferdarraduneyti.is/media/acrobat-
skjol/10062009SamningurUmRettindiFatladsFolks.pdf	
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3. Ákvæði 194. gr.  hgl. 
Í	þriðja	hluta	eru	skoðuð	allmennt	ákvæði	194.	gr.	hgl.	sem	og	ákvæði	1.	og	2.	mgr.	

ákvæðisins,	auk	saknæmis	ákvæðisins,	ásamt	almennri	skilgreining	andlegs	

annmarka.	Tilgangur	þess	er	að	reyna		draga	breytingar	sem	orðið	hafa		og	þar	

með	á	réttarvernd	ákvæðis	194.	gr.	hgl.	

3.1      Almennt um 194. gr. hgl. 
	
Nokkur	 hluti	 ákvæða	 hgl.	 eru	 með	 þeim	 hætti	 að	 þau	 innihalda	 ekki	 lýsingu	 á	

einstökum	 verknaðaraðferðum	 heldur	 lýsa	 verknaði	 almennt,	 en	 horfa	 þá	 til	

afleiðinga	 verknaðar	 að	 megináherslu.	 Í	 annan	 stað	 eru	 ákvæði	 sem	 innihalda	

verknaðaraðferðir	sem	þó	eru	ekki	tæmandi	heldur	einungis	í	dæmaskyni.	Þá	eru	

og	einnig	ákvæði	 í	hgl.	er	 tilgreina	verknaðaraðferðir	með	tæmandi	hætti.	Undir	

þau	ákvæði	 falla	einungis	þau	brot	sem	heimfæra	má	þá	aðferð	sem	beitt	er	við	

brotið	að	verknaðaraðferð	ákvæðisins,	en	þar	undir	fellur	ákvæði	194.	gr.	hgl.	Er	

því	einungis	um	nauðgun	að	ræða	falli	sú	aðferð	sem	beitt	er	við	brot	undir	þær	

verknaðaraðferðir	sem	kveðið	er	á	um	í	194.	gr.		

Með	 tilkomu	 laga	 nr.	 61/2007	 varð	 sú	 breyting	 eins	 og	 að	 framan	 er	 getið	 að	

áðurgildandi	 196.	 gr.	 var	 felld	 undir	 ákvæði	 194.	 gr.,	 en	 með	 því	 þyngdist	

refsirammi	umtalsvert	fyrir	brot	er	áður	féllu	undir	196.	gr.	Ekki	verður	það	skilið	

á	 annan	 veg	 en	 að	 löggjafinn	 hafi	 með	 þessu	 viljað	 árétta	 að	 líta	 bæri	 á	 þær	

aðferðir	eða	aðstæður	sem	nauðgun.	Með	þessum	gerningi	var	gefin	sterk	árétting		

þess	efnis	að	 löggjafinn	meti	 sem	svo	að	hver	sá	er	notfæri	 sér	geðsjúkdóm	eða	

andlega	 annmarka	 ásamt	 hverju	 því	 ástandi	 einstaklings	 er	 orsakar	 að	hann	 fái	

ekki	 spornað	við	verknaði	 sökum	þess	eður	 fái	 skilið	þýðingu	verknaðar	annars	

manns	skuli	sæta	refsingu	fangelsis	ekki	skemur	en	1	ár	og	allt	að	16	árum.68	

	
	
					3.2					Almennt	um	andlega	annmarka:	
	
Í	lögfræðiorðabók	með	skýringum	er	hugtakið	andlegir	annmarkar	skilgreint	á	

eftirfarandi	hátt	og	hljóðar	skýringin	svo:		

	
„Andlegir	 annmarkar.	 Alvarleg	 vanheilindi	 eða	 brestir.	 Almennt	 er	 viðurkennt	 að	 það	 að	
löggerningsgjafi	er	haldinn	annmarka	á	háu	stigi	geti	leitt	til	þess	að	löggerningur	hans	verði	

																																																								
68	Alþt.	2006-2007,	A-deild,	þskj.	20	-	20.	mál	
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ekki	 talinn	 skuldbinda	 hann	 að	 lögum	 enda	 þótt	 hann	 hafi	 ekki	 verið	 sviptur	 lögræði	 af	
þessum	sökum.	Annmarkar	geta,	eftir	atvikum	réttlætt	lögræðissviptingu.“69	

	

Í	 frumvarpi	 sem	 síðar	 varð	 að	 lögum	 nr.	 40/1992	 er	 ekki	 að	 finna	 nánari	

skilgreiningu	í	skýringum	við	4.	gr.	laganna	er	síðar	varð	við	gildistöku	að	196.	gr.	

hgl.	á	hverjir	hinir	andlegu	annmarkar	séu	að	öðru	leyti	en	því	að	um	sé	að	ræða	

almennari	orðnotkun	á	hinu	afbrigðilega	ástandi	brotaþola	en	sé	að	finna	í	ákvæði	

195.	 gr.	 þágildandi	 laga.	 Slík	 rýmkun	 var	 samkvæmt	 frumvarpi	 ekki	 talin	

varhugaverð	ef	misnotkun	aðstöðu	væri	áskilin	hverju	sinni.70	

	
					3.3.					Almennt um saknæmi samkvæmt hgl. 	
 
Í íslenskum rétti eru saknæmisskilyrði tvö, ásetningur og gáleysi, sbr. 18. gr. og 19. gr. 

hgl. Ásetningur er meginskilyrði laganna um saknæmi sbr. 18. gr. en ákvæðið er 

almennt og á því jafnt við þau ákvæði hgl. er tilgreina ásetning og þau ákvæði sem svo 

fer ekki um. Í ákvæðum hgl. þar sem ekki er fyrir að fara saknæmisskilyrði, þarf 

ásetningur brots að vera til staðar, en gáleysi kemur þá ekki til greina þar til 

saknæmis.71 Í 18. gr. hgl. kemur fram að einungis sé sá verknaður refsiverður eða 

saknæmur að því einu að hann sé unninn af ásetningi eða gáleysi, en sömuleiðis að 

aðeins skuli refsa fyrir gáleysisbrot að til staðar sé sérstök heimild í lögum. Af þessu 

leiðir að ekki verður refsað fyrir gáleysisbrot nema það sé sérstaklega fram tekið í 

ákvæðum hgl.  

 
     3.4.     Saknæmisskilyrði 194. gr. hgl. 
 
Ekki er sérstaklega vikið að saknæmisskilyrðum í 194. gr. hgl. og má þá skv. 

framansögðu segja að nauðgun teljist ekki refsiverð samkvæmt hgl. nema framkvæmd 

sé af ásetningi, en slíkri heimild er ekki fyrir að fara í 194. gr. hgl.72 Ásetningur verður 

að taka til allra efnisþátta 1. mgr. 194. gr., og felur það í sér að ásetningurinn þarf að 

taka til verknaðaraðferðar, m.ö.o. beita þarf ofbeldi eða annars konar ólögmætri 

nauðung. Sömuleiðis þarf ásetningur að ná til kynmakanna og að ekki sé mögulegt að 

hugsa sér eða gefa að hann hafi ekki staðið til þeirra. Auk þessa þarf hann að ná til 

hinna ólögmætu verknaðaraðferða til að ná fram kynmökum sem og orsakasambands 

																																																								
69	Lögfræðiorðabók	með	skýringum	bls.	27	
70	Alþt.	1991,	A-deild,	þskj.	59	–	58.	mál,	athugasemdir	við	lagafrumvarpið	
71	Jónatan	Þórmundsson.	Afbrot	og	refsiábyrgð	II	(Háskólaútgáfan	2002)	bls.	22	
72	Ragnheiður	Bragadóttir.	Nauðgun	(Lagstofnun	Háskóla	Íslands	2015)	bls.	135,			
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milli ofbeldis, hótunar eða annarrar ólögmætrar nauðungar og ásetnings þess að 

kynmökum er náð sökum hinna ólögmætu aðferða sem notaðar eru við verknað. Einnig 

verður ásetningur að ná til þess að verknaður er framinn án samþykkis og gegn vilja 

brotaþola, en hinn brotlegi þarf að hafa vitneskju um að verknaður sé gegn vilja 

þolanda.73  

Öll stig ásetnings koma til greina, en það telst því nauðgun af ásetningi ef gerandi vill 

eða notar þær refsiverðu aðferðir til að ná fram kynmökum við þolanda, hvort heldur 

það sé tilgangur eða óhjákvæmileg afleiðing háttsemi. Er þar um beinan ásetning að 

ræða og því efsta stig ásetnings, næsta stig ásetnings er líkinda ásetningur, þar sem 

hinn brotlegi metur yfirgnæfandi líkindi til þess að verknaður náist með framgangi 

þeirra ólögmætu aðferða sem hann beitir. Lægsta stig ásetnings er svo þegar hinn 

brotlegi framkvæmir verknaðinn og telur sig vita að verknaðurinn/kynmök sé gegn 

vilja brotaþola en framkvæmir verknað engu að síður og hefði gert sömuleiðis þrátt 

fyrir að vera meðvitaður um að svo væri, eða að vita fyrir víst að svo væri (dolus 

eventualis). Hið síðastnefnda stig getur einnig verið með þeim hætti að gerandi láti sér 

fátt um finnast hvort kynmökin fari fram með samþykki þolanda eða ekki og er þá 

svokölluð jákvæð afstaða til verknaðar.74 Neiti hins vegar hinn ákærði sök getur það 

verið vandkvæðum bundið að sanna hina huglægu afstöðu hans til verknaðarins.75  

	
     3.5     Ákvæði 1. mgr. 194. gr.  

	
Samkvæmt 1. mgr. 194. gr. hgl. telst það nauðgun og varðar fangelsi eigi skemur en 1 

ár og allt að 16 árum að hafa samræði eða önnur kynferðismök við mann með því að 

beita ofbeldi eða hótun. Fyrir gildistöku breytingarlaga nr. 61/2007 lá munur 194. gr. 

og 195. gr. hgl. í því að ef gerandi beitir ofbeldi ellegar hótun um ofbeldi féll brotið 

undir 194. gr. hgl. en féll undir 195. gr. hgl. væri beitt hótun um annað en ofbeldi sem 

var þá önnur kynferðisleg nauðung samkvæmt 195. gr. hgl. Markmið beggja aðferða 

var þó hið sama, að þvinga fram kynmök með hótun.76 Eins og áður er fram komið í 

kafla með gildistöku breytingarlaga nr. 61/2007 var ekki lengur til staðar skilyrði þess 

að efni hótunar væri ofbeldi samkvæmt 194. gr. hgl. og var ákvæði 195. gr. eldri laga 

fellt undir 1. mgr. 194. gr. Var því ólögmæt kynferðisnauðung sem og aðrar hótanir 

																																																								
73	Ragnheiður	Bragadóttir.	Nauðgun	(Lagstofnun	Háskóla	Íslands	2015)	bls.	135	
74	Ragnheiður	Bragadóttir.	Nauðgun	(Lagstofnun	Háskóla	Íslands	2015)	bls.	135	
75	Jónatan	Þórmundsson.	Afbrot	og	refsiábyrgð	II	(Háskólaútgáfan	2002)	bls.	64	
76	Alþt.	2006-2007,	A-deild,	þskj.	20	-	20.	mál,	athugasemdir	við	lagafrumvarpið	
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sem áður féllu undir 194. og 195. gr. hgl. felldar undir 1. mgr. 194. gr. hgl. Eftir 

gildistöku laga nr. 61/2007  hljóðaði 1. mgr. 194. gr. svo77 : 

 
194.	 gr.	 [Hver	 sem	hefur	 samræði	eða	önnur	kynferðismök	við	mann	með	því	 að	beita	

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

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

með	innilokun,	lyfjum	eða	öðrum	sambærilegum	hætti. 

 
3.6. Ákvæði 2. mgr. 194. gr.		

Við gildistöku laga nr. 61/2007 voru felld þau misneytingarbrot sem áður heyrðu undir 

196. gr. hgl. undir 2. mgr. 194. gr. hgl. og þar með skilgreind sem nauðgun. Með þessu 

hækkaði refsirammi áður skilgreindra misneytingarbrota úr 30 dögum til 6 ára 

fangelsis, til þess að vera nauðgunarbrot og varðaði þá refsingu fangelsis frá 1 ári allt 

að 16 árum. Af þessu má ætla að vilji löggjafans hafi verið sá að meta ásetning sem í 

slíkum brotum fælist á þann veg að hann væri af sama meiði þvílíkur að ekki væri 

framhjá því litið eða meta hann með öðrum hætti en sem um nauðgun væri sbr. 194. gr. 

hgl. Má því segja að löggjafinn hafi með þessu gefið nokkuð sterklega í ljós hver vilji 

hans var með þessari breytingu sem lög nr. 61/2007 báru með sér ef horft er til þess 

hver breytingin varð til þyngingar refsiramma frá því sem var fyrir gildistöku 

laganna78.  

Eftir gildistöku laga nr. 61/2007  hljóðaði 2. mgr. 194. gr. svo79 : 

 

Það	telst	einnig	nauðgun	og	varðar	sömu	refsingu	og	mælt	er	fyrir	um	í	1.	mgr.	að	notfæra	

sér	geðsjúkdóm	eða	aðra	andlega	fötlun	manns	til	þess	að	hafa	við	hann	samræði	eða	

önnur	kynferðismök,	eða	þannig	er	ástatt	um	hann	að	öðru	leyti	að	hann	getur	ekki	

spornað	við	verknaðinum	eða	skilið	þýðingu	hans. 

 
3.7.   Samantekt og niðurstöður 

	
Hagsmunir	 þeir	 er	 ákvæðum	 194.	 gr.	 XXII.	 kafla	 hgl.	 er	 ætlað	 að	 verja	 eru	 af	

nokkrum	 ólíkum	 sviðum	 þó	 að	meginhluta	 sé	 persónufrelsi	 einstaklingsins	 það	

sem	 undir	 ákvæðinu	 liggur.	 Ákvæðunum	 er	 ætlað	 að	 verja	 þann	 rétt	 sem	 hver	

maður	hefur	til	þess	að	taka	upplýsta	ákvörðun	um	hvort	hann	kjósi	að	taka	þátt	í	

																																																								
77	Alþt.	2006-2007,	A-deild,	þskj.	20	-	20.	mál,	athugasemdir	við	lagafrumvarpið	
78	Alþt.	2006-2007,	A-deild,	þskj.	20	-	20.	mál,	athugasemdir	við	lagafrumvarpið	
79	Alþt.	2006-2007,	A-deild,	þskj.	20	-	20.	mál,	athugasemdir	við	lagafrumvarpið	
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kynlífsathöfn	eða	kjósi	að	gera	svo	ekki.	Öðrum	hluta	ákvæðisins	er	ætlað	að	verja	

rétt	þeirra	er	ekki	geta	sökum	andlegra	annmarka,	sjúkleika	eða	aldurs	varið	þann	

rétt	 sinn	og	minna	mega	sín	gagnvart	þeim	sem	ógnar	og	geta	ekki	 spornað	við	

verknaði	sökum	tímabundins	ástands.	Einnig	má	ætla	að	einhverjum	hluta	sé		svo	

fyrir	 að	 fara	 að	 þeir	 almennu	 þjóðfélagshagsmunir	 er	 snúa	 að	 siðferðis-	 og	

siðgæðissjónarmiðum	samfélagsins	 sé	 ekki	ögrað	eða	 réttlætistilfinningum	 fólks	

og	endurspeglar	refsirammi	að	hluta	það	sem	samfélagsleg	sátt	gæti	verið	um	sem	

refsingu	fyrir	glæpi	sem	brjóta	gegn	ákvæðinu.		

Samkvæmt	ákvæðum	XXII.	kafla	og	194.	gr.	hgl.	virðist	sem	þessum	markmiðum	

sé	 náð.	 Hin	 sterku	 skilaboð	 löggjafans	 með	 refsiramma	 ásamt	 víðtækri	

skilgreiningu	 nauðgunar	 innan	 ákvæðis	 194.	 gr.	 telur	 höfundur	 að	 nái	 því	

markmiði	að	skila	sterkari	réttarvernd	til	handa	borgurunum.	Á	þetta	jafnt	við	um	

hjá	hinum	áður	annars	jaðarsetta	hópi	sem	samkvæmt	skilgreiningu	um	andlega	

annmarka	fellur	nú	undir	ákvæði	2.	mgr.	194.	gr.	hgl.	og	því	refsirammi	brota	gegn	

þeim	 einstaklingum	 sem	 undir	 skilgreiningu	 andlegs	 annmarka	 teljast	 því	 mun	

meiri	en	áður	fyrir	gildistöku	laga	nr.	61/2007.		
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4.  Dómar skoðaðir / dómarannsókn 
	
Ragnheiður Bragadóttir hefur í bók sinni Nauðgun ásamt dómabók skrifað og reifað 

marga af þeim dómum sem fallið hafa í Hæstarétti og heyra undir XXII. kafla hgl. 

ásamt því að vera höfundur breytingarlaga nr. 61/2007. Eru skrif hennar og rannsóknir 

höfð til hliðsjónar við skoðun dóma hér á eftir og stuðst við þær til samanburðar þegar 

kemur að lengd dóma hvað varðar fangelsisvist.  

Ragnheiður hefur m.a. bent á í skrifum sínum að öll rannsóknarvinna á dómum á 

Íslandi sé nokkuð erfið sökum þess hve fámennt landið sé og afbrotatíðni er lág og þvi 

geti reynst erfitt að draga ályktanir um merkjanlegar breytingar á refsingum í dómum.80 

 
Lagt var upp með þá spurningu hvort réttarstaða brotaþola með andlega annmarka hafi 

batnað með tilkomu og gildistöku breytingarlaga nr. 61/2007 út frá þeirri forsendu að 

rannsaka hvort refsingar séu merkjanlega þyngri í dómum er kveðnir hafa verið upp í 

Hæstarétti frá gildistöku laganna árið 2007 til þess sem er í dag árið 2017. 

Skoðað er sérstaklega hvernig sú breyting hefur skilað sér þegar horft er til brotaþola er 

falla undir skilgreiningu andlegra annmarka og hvort ætla megi að munur sé á 

refsiþyngd dóma. 

 
Til skoðunar var tímabilið frá gildistöku laga nr. 61/2007 eða frá 4. apríl 2007 til 4. 

apríl 2017. Alls voru kveðnir upp 54 dómar í Hæstarétti á því tímabili sem tekið var til 

skoðunar þar sem brot hafa verið heimfærð eða varðað 2. mgr. 194. gr. hgl. frá 

gildistöku laga nr. 61/2007.  Af þeim eru 27 dómar þar sem dæmt er til refsingar í 21 

dómi, í einum dómi verið heimfært að ákvæði 1. mgr. 194. gr. hgl.  

Sýkna verið dæmd í 8 dómum og 3 var vísað aftur í hérað til efnislegrar umfjöllunar 

eða í heild samtals 33 dómar en aðrir dómar hafa varðað gæsluvarhaldsúrskurði eða 

dómhald í héraði þar sem 2. mgr. 194. gr. hgl. hefur verið til álita. Í sjö dómum auk í 

einum sýknu dómi kemur fram að brotamaður hafi notfært sér að brotaþoli féll undir 

skilgreiningu um fötlun	eða	andlega	annmarka	manns	sbr.	2.	mgr.	194.	gr.	hgl.	 til	

þess	að	hafa	við	hann	samræði	eða	önnur	kynferðismök.		

Þeir	7	dómar	sem	feldir	voru	á	tímabilinu	voru	teknir	til	skoðunar	og	reynt	að	sjá	

hvort	merkjanlegt	væri	á	þeim		að	dómar	væru	að	þyngjast	frá	gildistöku	laga	nr.	

61/2007	 til	 ársins	 2017.	 Til	 hliðsjónar	 og	 viðmiðunar	 voru	 hafðar	 tölulegar	

upplýsingar	úr	skrifum	Ragnheiðar	Bragadóttur	er	vörðuðu	lengd	dóma. 
																																																								
80	Ragnheiður	Bragadóttir.	Nauðgun	(Lagstofnun	Háskóla	Íslands	2015)	bls.	178	
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Einnig verður dómur Hæstaréttar nr. 426/1995 frá 14. mars 1996 skoðaður til 

samanburðar  en í þeim dómi var brotaþoli sem að líkindum myndi samkvæmt 

skilgreiningu falla undir andlega annmarka sbr. núgildandi 2. mgr. 194. gr. hgl. til að fá 

mögulega einhverja hugmynd frá því fyrir gildistöku laga nr. 61/2007 en þó eftir þær 

breytingar sem urðu á XXII. kafla hgl. árið 1992. 

 
Ljóst er að nokkur tími kann að líða frá því lög eða lagabreytingar taka gildi og fyrst er 

kveðinn dómur í Hæstarétti samkvæmt þeim sem og á þeim tíma kunna að koma til 

mál er dæmt skal um háttsemi eða brot sem gerðust fyrir gildistöku laga, en er þá um 

lagaskil að ræða. Í tilvikum sem þessum er um lagaskil að ræða milli þess sem var hin 

gildandi réttur þegar verknaður átti sér stað og til hins gildandi réttar þess tíma þegar 

dæmt er í máli.  Komi upp sú staða sem hér er að framan nefnd skal dæma samkvæmt 

hinum nýrri  lögum sbr. 2. gr. hgl. Þrátt fyrir að fram komi í ákvæði 2. gr. hgl. þar sem 

kveði er á um að dæma skuli eftir hinum nýrri lögum, kveður sama grein einnig á um 

að ekki skuli dæmd þyngri refsing en orðið hefði samkvæmt hinum eldri lögum er voru 

í gildi er verknaður var framinn. Eftir gildistöku laga nr. 61/2007  leið nokkur tími þar 

til fyrsti dómur var feldur í Hæstarétti og gildandi 2. mgr. 194. gr. hgl. var til álita en 

með dómi Hrd. nr 666/2006 frá 31. maí 2007 var um lagaskil að ræða og er hann 

reifaður hér að síðar en áður verður skoðaður til samanburðar dómur Hrd. nr. 426/1995 

frá 14. mars 1996 en í honum var brotaþoli einstaklingur sem nú væri samkvæmt 

skilgreiningu 2. mgr. 194. gr. með andlega annmarka.  
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Fyrst er skoðaður dómur Hæstaréttar nr. 426/1995. Dómurinn var valin þar sem hann 

er eftir gildistöku breytingalaga nr. 40/1992 og gefur að mati höfundar hugmynd um 

dómaframkvæmd á tímabilinu frá gildistöku áðurnefndra laga til þess tíma að lög nr. 

61/2007 tóku gildi. Er það gert í þeim í þeim tilgangi að varpa mögulega betra ljósi  á 

þær breytingar sem síðar urðu með gildistöku laga nr. 61/2007 en að mati höfundar 

gefur þessi dómur nokkuð sterka eða góða mynd af þeirri dómaframkvæmd á 

gildistöku laga þeim gildandi ákvæðum sem brot á einstakling með andlegir annmarka 

voru heimfærð á sem var niðurfeld 196. gr. hgl. nú 2. mgr.194. gr. hgl.  

 

Í dómi Hæstaréttar nr. 426/1995 frá 14. mars 1996 þar sem S var sakfelldur fyrir brot á 

196. gr. hgl. sbr. 4. gr. laga nr. 40/1992 kemur meðal annars fram að S hafi notfært sér 

andlega annmarka E til að hafa við hana samræði og með því brotið gegn áðurnefndum 

ákvæðum hgl. en í ákvæðinu var kveðið á um misneytingu og varðaði refsirammi 

brotsins frá refsilágmarki hgl. 30 daga til 6 ára fangelsis. 

Í dómsorði kemur meðal annars fram að telja	mætti	ljóst	að	engum	sem	við	E	ræddi	

gæti	dulist	mikill	greindarskortur	hennar,	en	þar	segir	sömuleiðis	:		
	

,,Fyrir	 dómi	 viðurkenndi	 ákærði,	 að	 hann	 hefði	 haft	 samfarir	 við	 K,	 svo	 sem	 rakið	 er	 í	
ákæru.	Hann	neitaði	hins	vegar,	að	sér	hefði	verið	kunnugt	um,	að	hún	væri	þroskaheft,	og	
kvað	samfarirnar	hafa	verið	að	vilja	hennar.	K	er	verulega	þroskaheft,	svo	sem	fram	kemur	í	
skýrslu	 sálfræðings,	 sem	 rakin	 hefur	 verið	 hér	 að	 framan.	 Hún	 kom	 fyrir	 dóm	 og	 gaf	
skýrslu.	Er	það	mat	dómsins,	að	engum,	sem	sér	hana	augliti	 til	auglits	og	ræðir	við	hana	
litla	 stund,	geti	dulist	hinn	mikli	greindarskortur	hennar,	þótt	hún	eigi	 tiltölulega	auðvelt	
með	að	tjá	sig.“	

	
Í	málsgögnum	kemur	fram	samkvæmt	lýsingu	E	að	hinn	ákærði	kom	sem	gestur	á	

heimili	hennar	og	meðan	sambýlismaður	hennar	hafi	farið	út	að	sinna	erindi	hafi	

ákærði	beðið	hana	að	koma	 inn	 í	herbergi	en	hún	hafi	neitað.	Ákærði	hafði	þá	 í	

hótunum	við	hana	og	þar	sem	hún	var	hrædd	hafi	hún	að	 lokum	 látið	undan	og	

farið	 þangað,	 þar	 hafi	 hinn	 ákærði	 háttað	 sig,	 tekið	 af	 sér	 völdin	 og	 haft	 við	 sig	

samfarir.	Framburður	brotaþola	var	talinn	traustur	og	trúverðugur	ásamt	skýrslu	

læknis	er	skoðaði	hana	og	 taldi	engan	vafa	þar	á.	Hæstiréttur	sakfelldi	S	eins	og	

áður	er	fram	komið	og	staðfesti	dóm	héraðsdóms	er	dæmt	hafði	hinn	ákærða	til	

að	 sæta	 8	 mánaða	 fangelsi,	 en	 fresta	 skyldi	 fullnustu	 5	 mánaða	 héldi	 ákærði	

almennt	 skilorð	 sbr.	 57.	 gr.	 hgl.	 og	 skyldi	 sá	 hluti	 niður	 falla	 að	 tveimur	 árum	

liðnum.	Ásamt	því	var	ákærða	gert	að	greiða	brotaþola	250.000	kr.	í	miskabætur.	

Af	 þessum	 dómi	má	 sjá	 að	 þrátt	 fyrir	 að	 refsirammi	 fyrir	 brotið	 næði	 allt	 að	 6	

árum	voru	einungis	3	mánuðir	dæmdir	til	fullnustu	og	verður	það	að	teljast	harla	
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lítið	gjald	að	greiða	 fyrir	brotið,	en	þar	sem	ekki	var	hægt	að	heimfæra	brotið	á	

194.	gr.	hgl.	líkt	og	hægt	er	í	dag	sem	og	að	um	20	ára	dómur	er	hér	til	umfjöllunar	

þar	sem	gróft	líkamlegt	ofbeldi	kemur	ekki	við	sögu	heldur	andleg	þvingun	til	að	

þvinga	 fram	 verknað	 er	 líklega	 ekki	 hægt	 að	 segja	 að	 dómurinn	 sé	 úr	 takti	 við	

þann	 tíma	 sem	 hann	 var	 kveðinn	 upp.	 Skilorðsbinding	 tæplega	 tveggja	 þriðju	

hluta	refsingar	er	þó	líklega	ekki	sú	staða	sem	kæmi	upp	í	dag	þar	sem	brotið	væri	

að	 líkindum	 heimfært	 undir	 ákvæði	 2.	 mgr.	 194.	 gr.	 hgl.	 og	 því	 refsirammi	

verknaðar	og	réttarstaða	brotaþola	með	andlega	annmarka	með	öðrum	hætti	en	

var	á	þessum	tíma.	 

 
 
 
Dómur Hrd.  nr. 666/2006	frá	31.		maí	var	fyrsti	dómur	sem	var	feldur		eftir	að	lög	
nr.	61/2007	tóku	gildi	.	
	

Ákærði	 I	 var	 sakfelldur	 fyrir	 kynferðisbrot	 með	 því	 að	 hafa	 tvisvar	 haft	 samræði	 við	 Z	
þroskaheftan	 starfsmann	 á	 hæfingarstöð	 fyrir	 fatlaða	 einstaklinga,	 en	 I	 var	 þar	
stuðningsfulltrúi	(starfsmaður),	en	að	mati	dómsins	hafði	I	notfært	sér	að	Z	gat	ekki	spornað	
við	verknaðinum	sökum	andlegra	annmarka.	Brot	ákærða	var	talið	varða	við	2.	mgr.	194.	gr.	
og	 197.	 hgl.	 Var	 I	 dæmd	 refsing	 fangelsi	 í	 2	 ár	 og	 einnig	 gert	 að	 greiða	 Z	 kr.	 800.000	 í	
miskabætur.	

 
 
Nauðgunarbrot það eða háttsemi sú sem dæmd var í þessum dómi hafði átt sér stað 

áður en lagabreyting tók gildi og var komið að því í dómsorði við heimfærslu að 

refsiákvæði.   Í dómnum kemur meðal annars fram um ákvörðun refisngar að hin 

ákærði hafi ekki áður verið sakfelldur fyrir refsiverða háttsemi, en einnig kemur fram 

að brotið hans hafi verið alvarlegt og beinst eða brotið gegn einstakling sem þurfi og 

lifi í vernduðu umhverfi.  

Vert er þó að skoða og athyglisvert er í þessum dómi kemur fram og er nokkuð	

sérstakt	 við	 þennan	 dóm	 að	 hinn	 ákærði	 gekkst	 undir	 greindarpróf	 þar	 sem	

mælingar	 gáfu	 að	 IQ	 tala	 hans	 væri	 75	 stig	 í	 munnlegum	 hluta	 en	 100	 stig	 í	

verklegri	 greind	 og	 heildartala	 því	 85	 stig,	 sem	 er	 nær	 neðri	 mörkum	 slakrar	

meðalgreindar	og	miðast	við	80,	en	sömuleiðis	kemur	fram	að	félagsleg	færni	væri	

slök	ásamt	því	að	hann	var	hvorki	læs	né	gat	reiknað	samkvæmt	mati	sérfræðings.	

Veltir	 þetta	 upp	 þeirri	 spurningu	 hvort	 rétt	 sá	 á	 málum	 haldið,	 í	 þeim	 málum	

þegar	brotamaður	telst	vera	á	mörkum	þess	að	vera	líka	hluti	sama	jaðarhóps	og	

brotaþoli	 í	þessu	máli,	svo	réttur	beggja	aðila	sé	að	 fullu	 tryggður.	Til	áréttingar	

leggur	 höfundur	 að	 framansögðu	 ekki	 mat	 á	 það	 hvort	 brotið	 sem	 slíkt	 sé	 að	



	

34	
	

einhverju	leyti	réttlætanlegt	eða	ekki	eins	alvarlegs	eðlis	heldur	vill	einungis	velta	

upp	þessu	sjónarhorni	án	þess	að	taka	sérstaklega	afstöðu	til	þess.	

Ekki	 er	 um	 merkjanlega	 eða	 af	 dómnum	 lesið	 að	 tilkoma	 lagabreytinga	 hafi	 í	

þessum	dómi	haft	áhrif	til	refsiþyngingar	og	að	teknu	tilliti	til	ákvæðis	1.	mgr.	2.	

gr.	hgl.	um		dæmda	refsingu	og	þyngd	refsingar	samkvæmt	þeim	ákvæðum	hgl.	er	

í	gildi	voru	verknaður	var	framinn	er	dómurinn	að	líkindum	til	samræmis	við	þá	

dóma	er	dæmdir	voru	samkvæmt	þágildandi	196.	gr.	hgl.	

Ef	 Hrd.	 666/2006	 er	 borinn	 saman	 við	 Hrd.	 426/1995 er ljóst að hinn fyrrnefndi 

dómur er umtalsvert þyngri eða sem nemur 21 mánuði lengri fangelsisvist, verður það 

að teljast verulegur munur þrátt fyrir að brotið heimfærist á 194. gr. og 197. gr. hgl. 

verður að teljast stór munur á  refsiþyngd dómanna og væri þá um talsverða þyngingu 

að ræða á þeim 10 árum sem á milli þeirra eru. 	

 
 
Hrd. 284/2008 lagaskil eftir breytingarlög nr. 61 /2007 
 
Hrd. 284/2008. S var ákærður fyrir að hafa í tvígang haft samræði eða önnur kynferðismök við stúlku er 
ekki gat spornað við verknaðinum sökum andlegra annmarka og líkamlegrar fötlunar sbr. 194. gr. hgl. 
Viðurkenndi S að hafa haft kynferðismök við stúlkuna, en sagðist ekki hafa notfært sér andlega 
annmarka né líkamlega fötlun hennar né vitað að hún væri þroskahömluð. Talið var að S hefði mátt vera 
það ljóst og ekki getað dulist að stúlkan ætti við andlega annmarka að stríða og hefði ákærði sökum 
yfirburða sinna notfært sér andlega annmarka hennar. Ekki var þó talið að ákærði hefði notfært sér 
líkamlega fötlun hennar. Þegar ákærði framdi brotið var í gildi 196. gr. hgl. sem nú er 2. mgr. 194. gr. 
hgl. sbr. 3. gr. laga nr. 61/2007 en með breytingu þeirri er kom til með síðastnefndu lögum var lágmarks- 
og hámarksrefsing þyngd til muna. Ekki var talið að sú breyting sem orðið hafði á refsiramma brotsins 
hefði áhrif á refsingu S og var hann dæmdur í 18 mánaða fangelsi auk greiðslu  kr. 800.000  miskabóta 
til handa tjónþola.     
 
Í dómsorði kemur fram að sú breyting sem átt hafi sér stað á refsirammanum hafi ekki 

áhrif á refsingu þá er dæmd var. Dómurinn verður samt að teljast til þess að vera 

nokkuð vægur að miðað við rannsóknir Ragnheiðar Bragadóttur á refsilengd dóma 

fyrir tímabilið 2004-2007 sem er um 30 mánuðir sbr. niðurstöður rannsókna 

hennar.81Fram kemur í rannsóknum hennar að refsingar hafi allnokkru fyrir gildistöku 

laga nr. 61/2007 verið að þyngjast og má jafnvel ætla að þrátt fyrir að dómur Hrd. 

284/2008 sé með fyrstu dómum eftir lagabreytingarnar hafi refsingar staðið nær þeim 

dómum sem áttu við þegar kom að áður gildandi 196. gr. og að sama takti hafi verið 

haldið í dómnum þrátt fyrir að refsirammi væri þá mun þyngri.82 Vert er þó að benda á 

að einnig kemur fram í dómnum að dómar hafi á þeim rúma áratug sem liðið hafði frá 

gildistöku breytingalaga nr. 40/1992 hefðu dómar almennt hækkað frá því að vera 6-9 
																																																								
81	Ragnheiður	Bragadóttir.	Nauðgun	(Lagstofnun	Háskóla	Íslands	2015)	bls.	181-183	
82	Ragnheiður	Bragadóttir.	Nauðgun	(Lagstofnun	Háskóla	Íslands	2015)	bls.	181-183	
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mánaða fangelsi til þess að vera 12-15 mánuðir og í einstaka alvarlegum tilvikum 18 

mánuðir fyrir brot gegn áðurgildandi 196. gr. hgl. líkt og var í þessum dómi. Þó skal 

það einnig tekið fram að með dómi Hæstaréttar var sú refsing sem dæmd var ákærða í 

héraði færð niður um 6 mánuði eða úr 2 árum í 18 mánaða fangelsi.  Dómur hæstaréttar 

var þó ekki samdóma. Skiluðu Garðar Gíslason og Ingibjörg Benediktsdóttir 

sératkvæði og voru þau sammála héraðsdómi og töldu að staðfesta bæri að ákærði sæti 

2 ára fangelsi. 

Höfundur ætlar ekki að taka afstöðu til þess hvort þessi dómur teljist til þess að vera 

þungur en varpar fram þeirri spurningu hvort það sé þungt gjald að greiða fyrir því 

brjóta gegn þroskaheftri stúlku í tvígang og gjalda þar fyrir með 18 mánaða 

fangelsisdómi. Hins vegar má ætla að í dag væri brotið vegið að líkindum eitthvað 

þyngra en gert er í þessum dómi, þar sem það væri heimfært á 2. mgr. 194. gr. hgl.  

 
Dómur Hæstaréttar nr. 141/2009. 
 
Í hrd. nr. 141/2009 voru málavextir með þeim hætti að J vara ákærður fyrir nauðgun 
með því að hafa önnur kynferðismök en samræði við A gegn vilja hennar, en J 
notfærði sér við kynferðismökin að A gat ekki spornað við þeim sökum andlegra 
annmarka og var háttsemin talin varða við 2. mgr. 194. gr. hgl. Við kynferðismökin 
notaði J kynlífstæki og nuddaði kynfæri A með og seti tækið inn í leggöng J. Talið var 
sannað að J hefði nuddað kynfæri A, en hins vegar taldist sönnun ekki á að kynlífstæki 
hefði verið notað né því eða að fingri hefði verið stungið inn í kynfæri A við verknað. 
Samkvæmt álitsgerð sálfræðinga sýndu niðurstöður greindarprófs A að greind hennar 
mældist neðarlega á stigi vægrar þroskahömlunar. Ekki var um það ágreiningur að J og 
A hefðu þekkst í langan tíma þegar verknaður átti sér stað. Var það hins vega talið að J 
hefði ekki getað dulist að A byggi við andlega annmarka og hefði hann því notfært sér 
andlega fötlun hennar í því skyni að haf við hana kynferðismök. Var héraðsdómur 
staðfestur í dómi Hæstaréttar og J dæmd 15 mánaða fangelsi auk gert að greiða A kr. 
600.000 auk vaxta. 
  
Af þessum dómi má sjá að líkt og fram kemur í dómi nr. 284/2008 að þyngd dómsins 

er 15 mánaða fangelsisvist sem að mati Hæstaréttar liðlega ári fyrr var sú refsiþyngd 

sem teldist til þess að vera í þyngri enda þess sem dæmt var. Hins vegar ber að líta til 

þess að önnur kynferðismök og verknaðaraðferð sem slík að notfæra sér andlega fötlun 

voru á þessum tíma eftir gildistöku laga nr. 61/2007 heimfærð að 2. mgr. 194. gr. hgl. 

eins og fram kemur í dómnum. Í rannsóknum Ragnheiðar Bragadóttur kemur einnig 

fram að meðallengd nauðgunarbrota dóma gegn ákvæði 1. mgr. 194. gr. hgl. á árunum 

2004-2007 voru 30 mánuðir.83 Mögulega má því halda að þessi dómur sé jafnvel 

nokkuð vægur í samanburði við 30 mánaða meðallengd dóma gegn ákvæði 1. mgr. 
																																																								
83	Ragnheiður	Bragadóttir.	Nauðgun	(Lagstofnun	Háskóla	Íslands	2015)	bls.	181-183	
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194. gr. hgl. sé litið til þess að refsirammi er sá sami eða sem nemur fangelsi ekki 

skemur en 1 ár og allt að 16 árum og sé vísað til þess að 2. mgr. 194. gr. hgl. vísar 

sérstaklega til þess það varði sömu refsingu varði brotið 2. mgr.  Kann þó að vera að í 

þessum dómi hafi verið litið til þess að samræði átti sér ekki stað og hafi því refsing 

ekki verið þyngri en sú sem dæmd var. Ekki verður lagt mat á hverju það veldur en það 

má ætla að dómur sem telur einungis helming fangelsisvistar á við meðallengd 30 

mánaða fangelsisvistar sé brotið nauðgun með ofbeldi eða hótun fyrir tímabilið frá 

árinu 2004-2007 sbr. skrif og rannsóknir Ragnheiðar Bragadóttur84 verður að teljast 

nokkuð vægur dómur. Má þá mögulega varpa fram spurningu um hvort sú réttarvernd 

sé að fullu að skila sér til einstaklings með andlega annmarka samkvæmt skilgreiningu 

2. mgr. 194. gr. hgl. 

 

Hrd.	7.	apríl	2011	nr.	570/2010	
 
X var ákærður fyrir kynferðisbrot sbr. 2. mgr. 194. gr. hgl. gegn bróðurdóttur sinni A 
og B bróðursyni sínum og hafa um árabil haft í frammi kynferðislega háttsemi 
gagnvart þeim og þá notfært sér að þau gátu ekki spornað við verknaðnum sökum 
andlegra annmarka. Þar sem frásagnir / framburður A og B þóttu ekki alveg eindregnar 
og nákvæmar um að X hefði haft í tvígang samræði við A á ákveðnu tímabili og 
skoðun læknis gaf til kynna að A hefði ekki haft samfarir til þess tíma og svo hefði 
ekki verið var X því sýknaður af þeim ákærulið sbr. Hrd.	7.	apríl	2011	nr.	504/2010. 
Hins vegar þótti sannað að X hefði haft samræði og munnmök við A og látið B vera 
viðstaddan á meðan, og í kjölfar þess þvingað A og B til að hafa samræði og 
munnmök. Var vísað til frásagna A og B um brotin og talið að þau hefðu átt sér stað 
eftir að framannefnd læknisskoðun A átti sér stað. Einnig var X sakfelldur fyrir vörslu 
á barnaklámefni. Niðurstaða Hæstaréttar var sú að staðfesta sakfellingu héraðsdóms 
um einstaka ákæruliði með vísan til forsenda hins áfrýjaða dóms. Ákærði X  var dæmt 
að sæta fangelsi í 3 ár. (36 mánuðir) 
 
Í dómi Hæstaréttar kemur fram að hin ákærði X hafi verið sakfeldur fyrir gróf 

kynferðisbrot gegn fötluðum bróðurbörnum sínum sem báru traust til hans og honum 

hefði verið trúað fyrir. Við ákvörðun refsingar beri að líta til 3. mgr. 70. gr. til 

þyngingar henni sem og hafi X verið sakfeldur fyrir vörslu fjölda mynda af grófu 

barnaklámmyndum. Að þessu gættu en að örðu leyti vísað til héraðsdóms og sé refsing 

X fangelsi í 3 ár. Af þessum dómi má sjá að Hæstiréttur metur sem svo að brot þau sem 

hér um ræðir séu með þeim hætti að hin ákærði skuli sæta 3 ára fangelsi og að um sé að 

ræða gróf brot gegn fötluðum einstaklingum sem brotamanni hafði verið borið traust til 

að gæta og báru traust til hans sem hann hafi með brotum sínum gegn þeim fótum 
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troðið með alvarlegum hætti og skuli til þess líta til þyngingar refsingar. Dómurinn er 

án nokkurs vafa að dæma fyrir brot sem eru gegn eins varnarlausum einstaklingum og 

mögulegt er, það ber að líta til þess að hér er líka verið að dæma fyrir brot gegn 

tveimur einstaklingum og vörslu barnakláms. Sé horft til þess að hér eru í raun nokkur 

brot sem dæmt er fyrir  má líklega segja að dómurinn sé ekki ýkja þungur þó hann telji 

3 ár þar sem meðallengd dóma fyrir tímabilið frá árinu 2008-2014 brotið nauðgun og 

sé beit ofbeldi er meðal dómalengd 4 ára fangelsi. Ekki er þó með einföldum hætti 

hægt að leggja þessi brot að jöfnu hvort dómalengd gæti verið sambærileg með 

einhverjum mánuðum í frávik. Hér er þó um 12 mánaða mun á meðallengd dóma og 

þessum tiltekna dómi, sem kann þó að vera merki um að ákveðin þynging dóma sé 

merkjanleg og þá mögulega aukna réttarvernd sem ákvæði ber með sér. 

 

Hrd.	31.	október	2013	nr.	526/2013 

 
 Í dómi Hæstaréttar nr. 526/2013 var K sakfeldur fyrir kynferðisbrot gegn þremur 
einstaklingum B, A og D sem allir falla undir skilgreiningu núgildandi 2. mgr. 194. gr. 
hgl. um að geta ekki spornað við verknaði sökum fötlunar eða andlegra annmarka. 
Fékk K brotaþola til kynmaka gegn peningagreiðslum og eða öðrum gjöfum. Var 
háttsemi K talin varða við 196. gr. hgl. fram til 4. Apríl 2007 eða þar til lög nr. 61/2007 
tóku gildi en 2. mgr. 196. gr. hgl. frá þeim tíma. K var sýknaður af broti er snéri að 1. 
mgr. 206. gr. hgl. þar sem brot hans gegn A áttu sér stað fyrir gildistöku laga nr. 
59/2009. K játaði að auki kynferðisbrot gegn C er vörðuðu við 209. gr. hgl. til 4. Apríl 
2009 en við 199. gr. hgl. frá þeim tíma. Þar sem meira en 5 ár voru liðin frá hinum 
refsiverða verknaði lauk voru brot K gegn C talin fyrn og ekki refsað fyrir þá háttsemi. 
Var K dæmd 7 ára fangelsis vist auk greiðsla miskabóta til B, A og D.    
 
 
 
Dómur Hæstaréttar í máli nr. 526/2013 og þetta mál komst í nokkur hámæli í 

samfélaginu þar sem brotamaður hafði átt langan brotaferil og brotið gegn mörgum 

einstaklingum og ef marka má þá umfjöllun sem í kringum málið var fór af stað nokkur 

hrina og umræða sem varð til þess að nokkrir einstaklingar stigu fram sem einnig voru 

brotaþolar af hendi K. Dómur Hæstaréttar verður að teljast nokkuð þung refsing sé 

horft til þess hve langur hann er. Ber þó að líta til þess að um mörg brot er að ræða og 

sömuleiðis er um nokkra brotaþola. Þó ætlar höfundur ekki að leggja mat á hvort um 

hér sé sé harður dómur en telur þó að þar sem dæmt er fyrir mörg brot séu líkindi til 

þess að Hæstiréttur sé að dæma nokkuð í takt við þá dóma sem hér eru að framan raktir  

og því ekki um einhverja stefnubreytingu að ræða hjá Hæstarétti þó dómurinn sé í þeim 

skilningi þungur sé horft til lengdar fangelsisvistar. Dómurinn gengur þó ekki svo langt 
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að geta talist lengri en þau frávik sem Ragnheiður Bragadóttir nefnir þegar um 

sérstaklega alvarleg brot er að ræða í skrifum sínum.85Einnig má benda á að refsirammi 

196. gr. var ekki eins þungur og nú er með 2. mgr. 194. gr. hgl. og kann það að gefa 

einhverja skýringu á að dómur Hæstaréttar sé ekki þyngri en raunin er. 

 

	

Hrd.	13.	nóvember	2014	nr.	355/2014 

 
X var sakfelldur fyrir kynferðisbrot gegn A með að minnsta kosti í 3 skipti í mánuði á 
12 mánaða samfelldu tímabili haft samræði við A og með því notfært sér andlega 
fötlun hennar þar sem hún gat ekki skilið þýðingu þess eða spornað við samræðinu 
sökum fötlunar sinnar. Brotið / háttsemin var talin varða við 2. mgr. 194. gr. hgl. Var X 
dæmd refsing 6 ára fangelsi og gert að greiða A miskabætur kr. 2.500.000. 
 

Í þessum dómi er um ítrekað brot að ræða sem telur að minnsta kosti 36 aðgreind skipti 

þar sem brotið er á brotaþola. Ekki verður hægt að segja að dómur Hæstaréttar geti 

talist þungur þar sem um mjög ítrekuð brot er að ræða og því mögulega hægt að segja 

að dómurinn sé nokkuð vægur þegar horft er til fjölda hina ítrekuðu brota og ásamt því 

þegar skoðuð eru gögn máls, en í þeim kemur fram að þroskastig A er metið 56 stig í 

greindarvísitölu (en annars alla jafna er talið að meðalgreind sé um 100 stig86).  

Það er því nokkuð ljóst að í þessu dómi er brotið gegn einstakling sem ætla má að hafi 

verið miklum erfiðleikum bundið að sporna við verknaði sökum fötlunar sinnar. 

Dómurinn getur því líklega ekki talist úr takti þó hann sé nokkuð þungur þegar horft er 

til tímalengdar fangelsisvistar sem dæmd var, verðu þó að líta til þess hve ítrekað 

brotið var gegn brotaþola og möguleikum hans til að sporna við verknaði sem og þeim 

ómöguleika hans að skilja þýðingu verknaðar að á honum væri brotið.  

Að mati höfundar er þessi dómur í raun vitnisburður um þá merkingu sem ákvæði 2. 

mgr. 194. gr er ætlað að vernda þegar kemur að brotaþolum sem falla undir 

skilgreiningu ákvæðisins um andlega annmarka sé horft til málavaxta er dómurinn 

byggir á. Höfundur er þeirrar skoðunar að dómurinn sé í takti við fyrri dóma 

Hæstaréttar en hefði þó viljað sjá þyngri dóm allt að 10 árum, án þess þó að geta borið 

við  sérstökum málefnalegum eða lagalegum forsendum því til stuðnings. 

	

	

																																																								
85	Ragnheiður	Bragadóttir.	Nauðgun	(Lagstofnun	Háskóla	Íslands	2015)	bls.	181-183	
86	innskot	höfundar	um	mælikvarða	greindarstiga,	greindarprófa	,IQ	mælikvarði	



	

39	
	

Hrd.	13.	maí	2015	nr.	65/2015		
 
 J var sakfelldur fyrir nauðgun og kynferðislega áreitni gangvart A og voru brotin talin 
varða við 2. mgr. 194. gr. hgl. þar sem A var með væga þroskahömlun og féll undir 
skilgreiningu ákvæðis um andlega annmarka. Sömuleiðis var J sakfelldur fyrir 
sifjaskapar- og frelsissviptingarbrot gagnvart 2 drengjum 8 ára gömlum, B og C sbr. 
193. gr. hgl. og 1. mgr. 226. gr. hgl. sem og kynferðisbrot gagnvart drengjunum  á 
meðan frelsissviptingu stóð sbr. 1. mgr. 194. gr. hgl. og 1. og 2. mgr. 202. gr. hgl. Við 
ákvörðun refsingar var litið til 1.,6. og 7. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. en einnig beri að tiltaka 
hana samkvæmt 77. gr sömu laga. J var dæmd 10 ára fangelsisvist ásamt greiðslu 
miskabóta til brotaþola.    
			
Þessi dómur er síðasti eða nýjasti dómur sem Hæstiréttur hefur dæmt og brotaþoli 

fellur undir skilgreiningu ákvæðis 2. mgr. 194. gr. um andlega annmarka. Dómurinn er 

einnig sá þyngsti sem felldur var og brotaþoli hefur andlega annmarka. Ber þó að líta 

til þess að í dómnum var einnig verið að dæma fyrir nokkur brot svo því mögulega 

erfiðleikum bundið að ætla dóminn þyngri en ef dæmt hefði verið fyrir hvert brot fyrir 

sig má ætla að tímalengd fangelsisvistar stæði mögulega nokkuð nálægt því sem hún er 

í dómnum eða sem nemur 10 árum líkt og dómurinn gerir. Má ætla að dómurinn sé því 

í takt við þá dóma sem hér hafa að framan verið rýndir og ekki sé um merkjanlega 

þyngri dóm að ræða.	

 
	
5. Niðurstaða kafla 
	
Eins	áður	er	sagt	og	fram	kemur	í	bók	Ragnheiðar		Bragadóttur	Nauðgun	sem	út	

kom	 síðla	 árs	 2015	 að	 sökum	 stærðar	 landsins	 og	 hversu	 afbrotatíðni	 sé	 lág	 sé	

það	 erfiðleikum	 bundið	 að	 draga	 fram	 ályktanir	 byggðar	 á	 tölfræði	 dóma.	

Höfundur	 er	 þessu	 sammála	 en	 telur	 þó	 að	 af	 þeim	dómum	sem	hér	 að	 framan	

hafa	verið	rýndir	auk	fleiri	er	ekki	rötuðu	hér	inn	megi	ætla	að	sá	jaðarsetti	hópur	

sem	 fólk	 með	 fötlun	 er	 njóti	 nokkuð	 sambærilegrar	 réttarverndar	 og	 aðrir	

borgarar	frá	þeim	ákvæðum	sem	2.	mgr.	194.	gr.	hgl.	er	ætlað	að	veita.		Sé	horft	til		

dóms Hæstaréttar nr. 426/1995 og hann borin saman við þá dóma sem hér að framan 

hafa verið rýndir má sjá að nokkuð augljós þynging dóma hefur átt sér stað og styður 

það skoðun höfundar um að sú réttavernd sem ákvæði 194. gr. er ætlað að veita skili 

sér og markmiði því sem ætla má að hafi verið að ná með þeim breytingum sem komu 

til með lögum nr. 61/2007 á ákvæði 194. gr. hgl. sé að skila aukinni réttarvernd.  
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Þó	er	vert	að	benda	á	að	svo	virðist	af	þeim	dómum	sem	skoðaðir	hafa	verið	og	

brotaþolar	 eru	 samkvæmt	 skilgreiningu	 með	 andlega	 annmarka	 séu	 frekar	

brotaþolar	í	brotum	þar	sem	um	ítrekuð	brot	á	er	að	ræða	sbr.	Hrd.	nr.	526/2013	

og	Hrd.	 nr.	 355/2014	 sem	veltir	 upp	þeirri	 spurningu	hvort	 þörf	 sé	 á	 strangari	

viðurlögum	 en	 annars	 þegar	 brotið	 er	 á	 þeim	 einstaklingum	 sem	 falla	 undir	

skilgreiningu	um	andlega	annmarka.	

 

 

Niðurstöður og hugleiðing höfundar 
Niðurstaða	höfundar	er	sú	eftir	að	hafa	farið	yfir	þær	breytingar	sem	gerða	hafa	

verið	 á	 XXII.	 kafla	 hgl.	 telur	 höfundur	 að	 þeim	markmiðum	breytinga	 sem	 fram	

hafa	komið	í	 frumvörpum	þeim	sem	síðar	urðu	lögum	nr.	40/1992	og	 lögum	nr.	

61/2007	og	mynda	núgildandi	2.	mgr.	194.	gr.	hgl.	hafi	verið	náð	og	veiti	ákvæðið	

sterka	réttarvernd	með	refsiramma	sem	ber	vitni	um	hversu	alvarlegum	augum	

löggjafinn	 lítur	á	brot	gegn	ákvæðinu.	Einnig	 telur	höfundur	eftir	 að	hafa	 rýnt	/	

rannsakað	 þá	 dóma	 sem	 felldir	 hafa	 verið	 í	 Hæstarétti	 frá	 gildistöku	 laga	 nr.	

61/2007	þar	sem	brot	eða	háttsemi		hefur	verið	heimfærð	að	2.	mgr.	194.	gr.	hgl.	

og	 fram	 kemur	 í	 dómi	 að	 brotaþoli	 falli	 undir	 skilgreiningu	 ákvæðisins	 um	

andlega	annmarka	njóti	ríkari	réttarverndar	eftir	gildistöku	 laga	nr.	61/2007	en	

fyrir	gildistöku	lagana.	Dómaframkvæmd	er	með	nokkuð	sambærilegum	hætti	og	í	

takti	 við	 rannsóknir	 og	 skrif	 Ragnheiðar	 Bragadóttur	 í	 bók	 sinni	 Nauðgun	 frá	

árinu	2015.87	Má	því	segja	að	ákveðin	réttarbót	og	aukin	réttarvernd	hafi	komið	til	

með	gildistöku	laga	nr.	61/2007	og	nær	sú	réttarbót	ekki	hvað	síst	til	þess	hóps	

einstaklinga	 sem	 falla	 undir	 skilgreiningu	 um	 andlega	 annmarka	 sbr.	 ákvæði	 2.	

mgr.	 194.	 gr.	 hgl.	 Niðurstaða	 höfundar	 er	 því	 sú	 að	 réttavernd	þeirra	 brotaþola	

sem	teljast	falla	undir	skilgreiningu	um	andlega	annmarka	2.	mgr.	194.	gr.	hgl.	hafi	

sambærilega	 og	 sterka	 réttarvernd	 til	 samræmis	 við	 þá	 sem	 ekki	 falla	 undir	 þá	

skilgreiningu	 og	 gæti	 þar	 jafnræðis	 hvort	 sem	 brotaþoli	 teljist	 hafa	 andlega	

annmarka	eða	ekki	sbr.	rannsóknir	og	skrif	Ragnheiðar	Bragadóttur	um	refsingar	

fyrir	 nauðgunar	 brot	 194.	 gr.	 hgl.	88	Höfundur	 telur	 einnig	 að	 refsiþyngd	 dóma	

Hæstaréttar	 þegar	 kemur	 að	 ákvæði	 2.	 mgr.	 194.	 gr.	 hgl.	 og	 teknir	 voru	 til	

																																																								
87	Ragnheiður	Bragadóttir.	Nauðgun	(Lagstofnun	Háskóla	Íslands	2015)	bls.	181-183	
88	Ragnheiður	Bragadóttir.	Nauðgun	(Lagstofnun	Háskóla	Íslands	2015)	bls.	181-183	
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skoðunar	 í	 dómarýni	 /	 dómarannsókn	 séu	 sambærilegir	 hvað	 varðar	 þá	 þróun	

sem	átt	hefur	sér	stað	er	kemur	að	þyngingu	eða	lengd	dóma	og	refsiþyngd	þeirra.	

Telur	 höfundur	 að	 færa	 megi	 rök	 fyrir	 þessu	 með	 vísan	 til	 skrifa	 Ragnheiðar	

Bragadóttur	 um	 þróun	 refsinga	 og	 þyngd	 dóma89 	og	 þar	 megi	 sjá	 að	 um	

sambærilega	 þróun	 sé	 að	 ræða	 sé	 litið	 til	 ákvæða	 194.	 gr.	 hvort	 sem	 um	 er	 að	

ræða	1.	mgr.	eða	2.	mgr.	nauðgunarákvæðis	hgl.		

	

Hugleiðing	til	framtíðar	

Þrátt	fyrir	að	niðurstaða	höfundar	sé	sú	sem	rakin	er	héra	að	ofan,	hefur	spurning	

hins	vegar	vaknað	við	vinnu	þessa	verkefnis	hvort	mögulega	gæti	verið	þörf	á	enn	

ríkar	 réttarvernd	 til	 þeirra	 einstaklinga	 sem	eru	brotaþolar	 sbr.	 2.	mgr.	 194.	 gr.	

hgl.	og	að	ákvæðið	beri	með	sér	að	án	undantekninga	skuli	beita	hegningarauka	

þegar	brotið	sé	gegn	ákvæðinu.			

Höfundi	 er	 það	 hins	 vegar	 ljóst	 að	 hugleiðing	 af	 þessum	 toga	 kunni	 að	 vera	

sprottin	 af	 forræðishyggju	 úreltrar	 	 hugmyndafræði	 og	 samræmist	 því	 líklega	 á	

engan	hátt	þeim	gildum	eða	viðmiðum	sem	í	dag	teljast	hugmyndafræðilega	rétt	

þegar	kemur	að	réttindum	fólks	með	fötlun	eða	einstaklinga	sem	teljast	til	þess	að	

falla	 undir	 skilgreiningu	 um	 andlega	 annmarka	 samkvæmt	 2.	mgr.	 194.	 gr.	 hgl.	

Hins	vegar	er	það	mögulega	atriði	sem	velta	má	fyrir	sér,	er	að	þær	framfarir	sem	

hafa	átt	sér	stað	á	öðrum	sviðum	og	ekki	snúa	að	réttarkerfinu	með	beinum	hætti,	

svo	sem	í	búsetu	og	með	auknu	sjálfstæði	fólks	með	fötlun	geti	mögulega	skapað	

þörf	 fyrir	 frekari	 réttarvernd	 þeirra	 einstaklinga	 sem	 falla	 undir	 skilgreiningu	

andlegs	annmarka.	Þrátt	 fyrir	aukna	virðingu	samfélagsins	á	því	sem	telja	má	til	

almennra	 mannréttinda	 fólks	 með	 fötlun	 má	 mögulega	 ætla	 að	 samfara	 þeim	

framförum	 og	 breytingum	 sem	 hafa	 orðið	 geti	 það	mögulega	 valdið	 því	 að	 þeir	

einstaklingar	sem	undir	skilgreiningu	um	andlega	annmarka	séu	eða	verði	líklegri	

til	þess	að	verða	brotaþolar	kynferðisbrota	en	áður	vegna	þessa.	Má	því	ætla	að	í	

framtíðinni	verði	mögulega	til	staðar	ríkari	þörf	eða	krafa	um	harðari	viðurlög	við	

þeim	 brotum	 sem	 beinast	 geng	 þeim	 sem	 falla	 undir	 skilgreiningu	 um	 andlega	

annmarka	 sbr.	 2.	mgr.	 194.	 gr.	 hgl.,	 en	 hvort	 svo	 verði	 getur	 þó	 aðeins	 tími	 og	

þróun	samfélagsins	sagt	til	um.	

	 	

																																																								
89	Ragnheiður	Bragadóttir.	Nauðgun	(Lagstofnun	Háskóla	Íslands	2015)	bls.	181-183	
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