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Útdráttur 
 
Kynferðisbrot eru þau brot sem að mati margra eru talin til alvarlegustu brota  
almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Í ritgerð þessari verður skoðað hvernig 
sönnun sé háttað í kynferðisbrotamálum skv. 1. mgr. 194. gr. almennra 
hegningarlaga nr. 19/1940. Í upphafi verður hugtakið kynferðisbrot skilgreint 
sem og helstu flokkar kynferðisbrota. Farið verður fyrir verknaðaraðferðirnar 
sem koma fram í í 1. mgr. 194. gr. laganna. Eins verður saga sönnunar í gegnum 
tíðina rakin sem og farið verður yfir þær breytingar sem hafa orðið á 
kynferðisbrotakalfa laganna frá upphafi. Hugtakið sönnunargögn er skoðað og 
dómar eru skoðaðir til samræmis við það efni sem fjallað er um hverju sinni í 
ritgerðinni. Í lokin er svo ritgerðin dregin saman og niðurstaða höfundar birt.  
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1. Inngangur 

 
Kynferðisbrot eru brot þar sem brotið er gegn kynfrelsi einstaklinga og eru þau 

talin með alvarlegustu brotum sem framin eru í íslensku réttarkerfi. Til eru 

margar mismunandi skilgreiningar á því hvað kynferðislegt ofbeldi er, en í 

víðtækustum skilningi mætti skilgreina það á eftirfarandi hátt: allt 

kynferðislegt samneyti frá káfi yfir í samfarir hvort sem um er að ræða 

kynfæramök, munnmök eða í endaþarm - allt frá því að gerast einu sinni yfir í 

að standa yfir í mörg ár – allt frá því að vera leyndarmál milli geranda og 

þolanda yfir í klámiðnað. Gerandi getur verið á öllum aldri, af báðum kynjum 

og allt frá því að vera nátengdur þolandanum yfir í að vera alls ókunnur. 

Þolandi getur verið á öllum aldri og af báðum kynjum. 1  Kynferðisbrot eru 

jafnframt þau brot sem tengjast mjög persónulegum samskiptum aðila og 

skilja ekki alltaf eftir ummerki og sjaldnast eru vitni til frásagnar. Ef hinn 

ákærði gengst ekki við brotinu og játar það, er sú staða uppi að eftir standa 

tveir einstaklingar með orð gegn orði.2 Undanfarin ár hafa réttindi þolenda 

afbrota og þá sérstaklega kynferðisbrota verið fyrirferðamikil í umræðunni. 

Hugmyndin að ritgerðinni kviknaði þegar höfundur var að lesa fréttablöðin 

einn daginn. Þar rak ég augun í grein um hversu mörg mál á hverju ári er felld 

niður vegna ónógra sönnunargagna og hversu fá kynferðisbrotamál fara alla 

leið í kerfinu. Í greininni kom einnig fram sú staðreynd, sem vakti sérstakan 

áhuga höfndar, að sakborningar neita nauðgun í langflestum tilfella. Út frá 

þeim staðreyndum fór höfundur að velta fyrir sér hversu mikil sönnun þurfi að 

vera til staðar og hvar mörkin lægju hvað varðar sönnun í 

kynferðisbrotamálum og hvort sönnunarbyrði sé of þung í þeim málaflokki.  

Sönnunarstaða í dómsmálum er varða kynferðisbrot er gjarnan mjög erfið þar 

sem oft eru aðeins tveir einstaklingar til frásagnar af atburðinum, brotaþoli og 

ákærði, og eru það einu sönnunargögnin til að vinna með, þ.e. framburður 

                                                        
1 Geðskýrsla Velferðaráðuneytis.  Sótt þann 15. sept. 2017 af 
https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-media/media/Gedskyrsla/55kafli.pdf 
https://www.stjornarradid.is/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2015/Vidhorf-
fagadila-til-medferdar-naudgunarmala-og-tillogur.pdf  
2 Helgi Gunnlaugsson. (2011).  Afstaða íslendinga til kynferðisbrota. Bls. 493. 

https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-media/media/Gedskyrsla/55kafli.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2015/Vidhorf-fagadila-til-medferdar-naudgunarmala-og-tillogur.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2015/Vidhorf-fagadila-til-medferdar-naudgunarmala-og-tillogur.pdf
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brotaþola og hins ákærða. Í gegnum tíðina hefur orðrómurinn um að 

sönnunarkröfur séu of strangar í þessum málaflokki orðið háværari í 

þjóðfélaginu en áður og slík mál verið mikið milli tannana á fólki. 

 

Í ritgerðinni mun höfundur leitast við að svara þeirri spurningu hvernig 

sönnun sé háttað í kynferðisbrotamálum og hvort of strangar sönnunarkröfur 

séu lagðar til grundvallar við úrlausn þessara mála. Höfundur mun afmarka sig 

við sönnun í þeim brotum sem falla undir 194. gr.  almennu hegningarlaganna 

nr. 19/1940.3 Til að kanna það verður dómaframkvæmd skoðuð og litið til 

skrifa fræðimanna auk þess sem ýmsum hugtökum sem tengjast sönnun 

kynferðisbrota verður gerð skil.  Eins mun höfundur skoða breytingar sem 

hafa orðið á kynferðisbrotakafla hegningarlaganna undanfarin ár. Að lokum er 

efni ritgerðarinnar dregið saman og leitast við að svara þeirri spurningu er 

höfundur lagði upp með í upphafi um hvernig sönnun sé háttað í 

kynferðisbrotamálum sbr. 1.mgr. 194. gr. hgl. 

 

2. Refsiréttur  

 
Í fræðikerfi lögfræðinnar fellur refsiréttur undir allsherjarrétt. Almennu 

hegningarlögin eru meginviðfangsefni refsiréttar. Refsiréttur hefur tvíþætta 

merkingu í íslensku. Annars vegar er skilgreiningin á þeim refsilögum sem gilda í 

landinu á hverjum tíma og hins vegar er það heiti þeirrar fræðigreinar 

lögfræðinnar þar sem réttarreglum sem gilda um afbrot er lýst.4  Í 1. gr. hgl. kemur 

fram að ekki skuli refsa manni nema hann hafi gerst sekur um háttsemi sem er 

refsiverð í lögum. Afbrot og refsing eru grundvallarhugtök refsiréttar og þau 

hugtök eru oft skilgreind saman og því má segja að afbrot sé hver sú háttsemi, 

athöfn eða athafnarleysi sem refsing liggur við samkvæmt gildandi 

refsilögum. 5 Undir þessa skilgreiningu falla einnig stjórnvaldsfyrirmæli. 

Stjórnvaldsfyrirmælum má jafnframt beita með fullkominni lögjöfnun sem gerir 

það að verkum að val réttarheimilda er töluvert þrengra í refsirétti en á öðrum 

                                                        
3 Hér eftir hgl. 
4 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 13. 
5 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 14. 
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sviðum lögfræðinnar. Aðrar réttarheimildir geta einnig komið til álita, þótt þær 

teljist ekki til beinna refsiheimilda. Almennt hefur verið tilhneiging til að skýra 

refsiákvæði með þröngri lögskýringu samkvæmt orðanna hljóðan. Þetta má rekja 

til þess að aðeins er heimilt að beita viðurlögum við háttsemi sem telst ólögmæt 

og refsiverð samkvæmt refsilögum og sérrefsilögum. Þegar refsing er ákvörðuð 

varðandi 194. – 196. gr. hgl.  hefur það verið venja í íslenskum rétti að ákvarða 

refsingu neðarlega innan refsirammans og hafa kynferðisbrot fylgt þeirri venju. 

Undanfarin ár hefur þetta þó verið að breytast, sérstaklega varðandi kynferðisbrot 

þar sem refsingar hafa þyngst smám saman, en þrátt fyrir það erum við samt enn 

frekar neðarlega í refsirammanum.6  

 

3. Kynferðisbrot 
 

3.1 Hugtakið kynferðisbrot 

 
Kynferðisbrot er talið til alvarlegustu refsiverðra brota í íslensku réttarkerfi. 

Nauðgun og kynferðisbrot gegn börnum eru til að mynda talin alvarlegustu brotin 

næst á eftir manndrápi sé litið til refsimarka laganna. 7  Í lögfræðiorðabók er 

kynferðisbrot skilgreint sem samheiti hegningarlagabrota sem á einhvern hátt 

varðar kynferðislíf manna, sbr. XXII. kafla hgl.8 

Lögin eru til þess gerð að vernda kynferðislíf fólks á einhvern hátt og veita 

athafnafrelsi á því sviði vernd. Þeir hagsmunir sem ákvæði eiga að vernda eru 

margir. Sum ákvæði eiga að vernda kynfrelsi fólks almennt og önnur ákvæði eiga 

að vernda kynfrelsi þeirra sem eru minni máttar eru á einhvern hátt, hvort sem 

það er vegna andlegra veikinda, æsku eða af einhverjum öðrum ástæðum.9 

Í 194. gr. -199. gr. hgl. kemur fram að refsivert sé að beita hinum mismunandi 

ólögmætu aðferðum til þess að hafa samræði eða önnur kynferðismök við þolanda 

brotsins gegn vilja hans. Brotin eru tjónsbrot sem eru fullframin þegar 

kynferðislegu takmarki, samræði eða öðrum kynferðismökum, er náð.10  

                                                        
6 Ragnheiður Bragadóttir. (2006). Kynferðisbrot. Bls. 70. 
7 Ingibjörg Björnsdóttir. (2009). Refsimat dómstóla í kynferðisbrotamálum.  
8 Páll Sigurðsson. (2008). Lögfræðiorðabók. Bls. 232. 
9 Ragnheiður Bragadóttir. (2006). Kynferðisbrot. Bls 9. 
10 Ragnheiður Bragadóttir. (2006). Kynferðisbrot. Bls 24. 
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Í ákvæðum kynferðisbrotakafla hegningarlaganna eru notuð grundvallarhugtökin 

samræði og önnur kynferðismök og nauðsynlegt er að skilgreina þau. 

 

3.2 Hugtakið nauðgun.  

 
Í lögfræðiorðabók er nauðgun skilgreind sem refsiverður verknaður sem fólginn 

er í því að þröngva manni til holdlegs samræðis eða annara kynferðismaka með 

því að beita ofbeldi, hótun um ofbeldi eða annarskonar ólögmætri nauðung, 

notfæra sér geðjúkdóm, andlega fötlun manns eða ef þannig er ástatt um hann að 

öðru leyti að hann getur ekki spornað við verknaðinum eða skilið þýðingu hans. 

Til ofbeldis telst svipting sjálfræðis með innilokun, lyfjum eða öðrum 

sambærilegum hætti. sbr. 194. gr. hgl.11  

Í hugtakinu nauðgun felst, að í verknaðinum sem það lýsir, er bæði gerandi og 

þolandi. Ef einhver gerir einhverjum eitthvað er það samkvæmt orðanna hljóðan 

nauðung þegar gerandi þvingar þolandann til einhvers gegn vilja sínum, hann er 

nauðugur. Gerandi getur nauðbeygt þolandann undir vilja sinn með úrræðum sem 

hann býr yfir svo sem aðstöðu sinni, líkamlegum yfirburðum, tækjum eða klækjum 

sem þolandinn býr ekki yfir. Það er því um einhvers konar ofurefli eða 

valdbeitingu að ræða. 12  

Það er aðeins 194. gr. hgl. sem fjallar um nauðgunarbrot. Í 1. mgr. 194. gr. hgl. 

kemur fram að hver sá sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við mann með 

því að beita ofbeldi, hótunum eða annarskonar ólögmætri nauðung gerist sekur 

um nauðgun og skal sæta fangelsi ekki skemur en 1 ár og allt að 16 árum. Í  2. mgr. 

sömu greinar kemur svo fram að það teljist einnig til nauðgunar og það varði sömu 

refsingu og greint er frá 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. 

 

 

 

                                                        
11 Páll Sigurðsson. (2008). Lögfræðiorðabók. Bls. 294. 
12 Skýrsla naðugunarmálanefndar. (1989). Bls. 207. 
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3.2.1 Samræði. 

 
Þegar hugtakið samræði er útskýrt er mikilvægt að vita hvaða verknaður fellur 

undir 194. gr. hgl. Lengi vel var enga skilgreiningu að finna á hugtakinu í 

hegningarlögunum en árið 1992 var hugtakið fyrst skilgreint þannig í 

réttarframkvæmd að getnaðarlimur karlmanns væri komin inn í fæðingarveg 

konu og samræðishreyfingar hafnar. Því má sjá á framangreindri skilgreiningu að 

ákvæðið var skýrt mjög þröngt fyrst um sinn. Ef samræðishreyfingar voru ekki 

hafnar var um tilraun að ræða. Kynmök samkynja fólks féllu ekki undir hugtakið 

og ekki önnur mök karls gegn konu en þau sem framkvæmd voru með notkun 

kynfæranna einna.13  Á þessum tíma voru önnur kynferðismök ekki lögð af jöfnu 

við samræði og ef brotið var fólgið í kynmökum varðaði það þá vægari refsingu.14 

Það var svo með tilkomu breytingarlaga nr. 40/1992 sem ætlast var til breytinga 

á því hvernig fullframið samræði væri túlkað í réttarframkvæmd. Í greinargerð var 

tekið fram að nægilegt væri að getnaðarlimur karlmanns væri komin inn í 

fæðingarveg konu að nokkru leyti eða öllu, að sáðlát þurfi ekki að hafa átt sér stað 

og meyjarhaft þarf ekki að hafa rofnað ef því er að skipta. Skilgreiningar þessar 

hafa staðið síðan og hafa dómstólar fylgt þessari skilgreiningu. 

 

Í dómi Hæstaréttar nr. 431/2003 var M sakfelldur fyrir að hafa nauðgað K. K 

hafði hitt M á veitingarstað og bauðst M til að skutla K heim. Þegar heim var komið 

bað  M um að fá að koma inn með henni þar sem hún neitaði, þá biður hann um að 

fá að nota salernið hjá K sem og hún leyfir. Hófst þá sú atburðarás sem leiddi til 

ákærunnar.  En M reyndi fyrst að setja getnaðarlim sinn upp í K, en þegar það tókst 

ekki færði hann sig neðar og kom limnum inn í leggöng hennar og hafði við hana 

samfarir. Við skýrslutöku gat K ekki gert sér grein fyrir hve lengi þetta stóð né hvort 

hann hefði lokið sér af eða ekki, þrátt fyrir það var dæmt fyrir fullframið brot gegn 

1.mgr. 194. gr. hgl. þó ekki væri fullvíst hvort ákærði hefði haft sáðfall eða ekki.  

 

 

  

                                                        
13 Alþt. 2006-2007, A-deild, Bls. 529-530. 
14 Ragnheiður Bragadóttir. (2006). Kynferðisbrot.  bls. 25. 
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3.2.2  Önnur kynferðismök.  

 
Við lagabreytinguna árið 1992 voru önnur kynferðismök lögð að jöfnu við samræði og 

því er skilgreiningin á samræði ekki jafn mikilvæg nú. Er þess vegna mikilvægt að leiða 

í ljós hvað felst í hugtakinu önnur kynferðismök. Í greinargerð með lögum nr. 40/1992 

er sagt að skýra beri hugtakið önnur kynferðismök frekar þröngt. Í greinargerðinni er 

hugtakið skýrt á þá leið að í því felist kynferðisleg misnotkun á líkama annarrar 

manneskju sem komi í stað hefðbundins samræðis eða hafi gildi sem slíkt. Athafnir 

sem þessar séu almennt gerðar til þess að veita geranda kynferðislega fullnægingu. 15 

Hugtakið var látið jafngilda samræði m.a. til þess að auðvelda sönnun. 16 Í greinargerð 

með breytingarlögum nr. 61/2007 kemur fram hvaða athafnir sé hægt að fella undir 

hugtakið um önnur kynferðismök. Þar kemur fram að í íslenskum rétti falli t.a.m. 

munnmök og endaþarmsök undir kynferðismök. Að setja hluti eða fingur í leggöng eða 

endaþarm og sleikja og sjúga kynfæri falli einnig undir hugtakið. Einnig er nefnt að 

undir hugtakið falli að láta þolanda fróa sér og að hafa samræðishreyfingar milli læra, 

á bakhluta eða maga. 

 

 Í dómi Hæstaréttar nr. 572/ 2011 var leigubílstjóri sakfelldur fyrir kynferðisbrot 

með því að hafa sett tvo fingur upp í endaþarm brotaþola meðan hún hafði þvaglát 

utandyra. Ákærði hafi verið á gangi um Austurvöll og kom  aftan að brotaþola meðan 

hún hafði þvaglát og stakk hann fingrum sínum í endaþarm hennar, en ætlun hans var 

að stinga fingrunum í leggöng hennar. Bar ákærði fyrir sig að hann hafi gert þetta af 

fíflaskap. Við yfirheyrslu kom í ljós að ákærði hafi um skeið haft óeðlilega kynferðislega 

fantasíu sem tengst hafði hugsunum um konur sem hefðu þvaglát og hafði sú ímynd 

örvað hann kynferðislega. Var hann dæmdur fyrir brot gegn 1. mgr. 194. gr. hgl. sbr. 3 

gr. laga nr. 61/2007. 

 

Í 1. mgr. 194. gr. hgl. er hugtakið ofbeldi túlkað rúmt. Hugtakið ofbeldi í skilningi 194. 

gr. laganna er aðeins það ofbeldi sem notað er í kynferðislegum tilgangi.17 Ef ofbeldið 

er ekki til þess gert að ná fram kynferðislegum löngunum yrði það fellt undir aðrar 

                                                        
15 Alþt. 1991-1992, A-deild, Bls. 788. 
16 Margrét Steinarsdóttir.  Sönnun í kynferðisbrotamálum. Úlfljótur, 1. Tbl. Bls. 19. 
17Páll Sigurðsson. (2008).  Lögfræðiorðabók. Bls. 253. 
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greinar laganna. Líkamlegir ákverkar þurfa ekki að vera sjáanlegir til þess að 

verknaðurinn teljist ofbeldi, en hins vegar ef ofbeldið er svo mikið og áverkarnir svo 

miklir að þeir falli undir 218. gr.er ákært fyrir hana hana samhliða 1. mgr. 194. gr. hgl.  

 

Í dómi Hæstaréttar nr. 521/2012 voru A, B og C sakfelld fyrir grófa líkamsárás 

sem fellur undir 2. mgr. 218. gr. hgl. Eftir að hafa ruðst inn á heimili X í heimildaleysi 

eftir að Ó hafði opnað fyrir þeim, skipulagt verknaðinn og veist að Y og með því 

þvingað hann út úr íbúðinni. Að því loknu veittust A, B og C að X með margvíslegu 

ofbeldi. A, B og C var gefið að sök að hafa beitt X kynferðislegu ofbeldi en voru sýknuð 

fyrir kynferðisbrot þar sem brot þeirra var talið gert til þess eins að meiða en ekki til 

samræðis eða annarra kynferðismaka í skilningi 1. mgr. 194. gr. hgl.  Meirihluti 

Hæstaréttar færði þau rök að tilgangur með þessari háttsemi hafi verið til þess að 

meiða brotaþola og háttsemin teldist ekki til samræðis eða annarra kynferðismaka í 

skilingi 1. mgr. 194. gr. hgl. Því felldi meirihlutinn árásina undir 2. mgr. 218. gr. hgl. Í 

málinu féll sératvkæði eins dómara Hæstaréttar og taldi hún að um gróft ofbeldi hafi 

verið að ræða sem ætti að varða við 1. mgr. 194. gr. gl. Og bar hún við að með 

breytingarlögum árið 1992 hafi nauðgunarákvæðið verið rýmkað og hugtakið önnur 

kynferðisbrot hafi verið bætt við greinina og því ætti brot sem þetta að falla undir 

hugtakið önnur kynferðismök þar sem árásin væri kynferðisleg misnotkun á líkama 

brotaþola.  Eins var Ó sakfelldur fyrir sama brot, hann var talinn hafa sýnt að hann 

hefði komið að skipulagningu líkamsárásarinnar auk þess sem hann greiddi  fyrir 

inngöngu A, B og C á heimili X. Jafnframt var Ó sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 220. 

gr hgl.  Með því að hafa skilið A eftir meðvitundarlitla og liggjandi í blóði sínu án 

bjargar og læst útidyrum að heimili hennar er hann hafði sig á brott. 

 

3.2.3 Hótun  

 
Í 194. gr. hgl. er fjallað um hótun. Hótun getur verið sjálfstætt brot eða 

verknaðarlýsing í broti. Hótun er ein af verknaðaraðferðum við nauðgun. Þegar 

hótun er verknaðaraðferð í nauðgunarbroti þá telst hún skilyrt. Með því er 

hótuninni ætlað að hafa áhrif á annan mann, að hann geri eitthvað eða láti eitthvað 
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ógert og með því láti hann að vilja geranda.18 Skilyrði hótunar er að það sé á valdi 

hótanda að framkvæma efni hennar eða hótandi telji svo vera. Þó hótunin sé 

óframkvæmanleg er hún þó hótun að efninu til. Því er það undir vilja brotaþola 

komið hvort efni hótunar verður framkvæmt eða ekki.19 Hótun er nauðung sem er 

ólögmæt og refsing liggur við fyrir þann sem beitir hótun.20 Með breytingarlögum 

61/2007 var ekki lengur gert að refsiskilyrði að hótað væri með ofbeldi. Hugtakið 

hótun var rýmkað með breytingarlögunum og ákvæðið var gert víðtækara, með 

því getur efni hótunarinnar verið margs konar og einskorðast ekki aðeins við að 

hótun eigi sér stað með ofbeldi.  Orsakasamband þarf að vera milli hótunar og 

kynmaka og skilyrði er að hótun leiði til þess að gerandi nái fram kynmökum. 21 

 

 Í dómi Hæstaréttar nr. 285/1990 var X ákærður fyrir nauðgun á Y. X og Y 

höfðu hist á veitingastað og fóru saman heim. Þegar X gerðist of ágengur vildi Y fara 

heim. X kom í veg fyrir það með hótunum og ógnandi framkomu sem hræddu Y og 

lét hún því að vilja hans og veitti ekki frekari mótspyrnu af ótta við líkamsmeiðingar 

sem hann hafði hótað. X hafði samfarir við hana gegn vilja hennar. X var því 

sakfelldur fyrir nauðgun sbr. 1. mgr. 194. gr. hgl.  

 

3.2.4 Ólögmæt kynferðisnauðung  

 

Ólögmæt nauðung getur annars vegar verið sjálfstætt brot og hins vegar 

verknaðaraðferð. Nauðung í refsirétti hefur verið skilgreind þannig að í henni 

felist verknaður sem er skilyrt hótun sem er ætluð til þess að hafa áhrif á að annar 

aðili geri eitthvað eða látið eitthvað ógert.22  Hin ólögmæta nauðug felst í því þegar 

um nauðgun er að ræða að markmið gerandans er að hafa samræði eða önnur 

kynferðismök við þolandann. Þegar 225. gr. hgl. er skoðuð þá sést að ólögmæt 

nauðung getur verið afleiðing af hótunum og ofbeldi. Því er sú verknaðaraðferð 

tengd hinum verknaðaraðferðunum sem tilgreindar eru í 1. mgr. 194. gr. hgl. og 

hægt er að hafa 225. gr. hgl. til hliðsjónar við 194. gr. hgl. þegar horft er til þess 

hvað ólögmæt nauðung er í skilningi laganna en hún er hinsvegar ekki tæmandi 

                                                        
18 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 65.  
19 Ragnheiður Bragadóttir. (2006). Kynferðisbrot. Bls. 42. 
20 Jónatan Þórmundsson. (1999) Afbrot og refsiábyrgð. Bls. 67. 
21 Ragnheiður Bragadóttir. (2006). Kynferðiðsbrot. Bls.42. 
22 Páll Sigurðsson. (2008) Lögfræðiorðabók. Bls. 294. 
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um það hvað fellur undir hugtakið. Með breytingarlögunum nr. 61/2007 var 

ákvæðinu um ólögmæta kynferðisnauðgun breytt en fyrir breytingar féll ólögmæt 

kynferðisnauðung undir 195. gr. hgl. en þá var refsiramminn fyrir slíka nauðung 

vægari en refsirammi 194. gr laganna.  

  

 Í dómi Hæstaréttar nr. 22/1995 var X sakfelldur fyrir brot gegn 195. gr. hgl. 

en X var með geðsjúkdóm, drukkinn og undir áhrifum lyfja er hann ruddist inn í íbúð 

A og bauð henni peninga fyrir að stunda með sér kynlíf en A neitaði. X neyddi A til 

samfara og í fyrstu veitti A mótspyrnu en lét undan vilja hans vegna þrekleysis og 

ótta við að hann myndi beita hana frekara ofbeldi. Fyrst um sinn átti að ákæra X 

fyrir brot gegn 194. gr. hgl. en Hæstiréttur taldi aftur á móti 195. gr. hgl. eiga frekar 

við um brotið og rökstuddi  það með því að segja að brotaþoli hafi margoft verið 

búin að hafna ákærða en hafi látið að vilja hans til að losna við hann. Því ætti þetta 

brot frekar heima undir 195. gr. hgl.   

 

4. Sönnun í kynferðisbrotamálum  
 
Öll eigum við þann stjórnarskrárbundna rétt að teljast saklaus uns sekt er sönnuð. Í 

2. mgr. 70. gr. stjórnarskár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944.23 kemur fram að hverjum 

þeim sem borinn er sökum um refsiverða háttsemi, sé tryggður sá réttur að vera 

talinn saklaus uns sekt hans hefur verið sönnuð. Eins  er regluna að finna í 2. mgr. 6. 

gr. Mannréttindasáttmála Evrópu.24 Mannréttindasáttmálinn var lögfestur hér á 

landi með lögum 62/1994. 

 

4.1 Saga sönnunar í gegnum tíðina. 

 
Kynferðisbrot hefur verið talið afbrot frá alda öðli. Frá upphafi og í elstu lögum sem 

vitað er af og til dagsins í dag sjáum við að alltaf hefur verið refsað fyrir slík brot. 

Ákvæði laganna hafa þó breyst og þróast í tímans rás þótt megin inntakið hafi alltaf 

verið það sama.25 

                                                        
23 Hér eftir stjskr. 
24 Hér eftir MSE. 
25 Ragnheiður Bragadóttir. (2006). Kynferðisbrot. Bls. 10. 
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Í Grágás, sem er forn lagaskrá frá þjóðveldistímanum árin 930 – 1262,26 kemur fram 

að það varðaði skóggangi að beita valdi til að þröngva konu til holdslegs samræðis. 

Með skóggangi fólst svipting allra réttinda í þjóðfélaginu. Skógarmaður var réttdræpur 

hvar sem til hans náðist.27 Kirkjan refsaði einnig fyrir nauðgun. Á þessum tíma var þó 

ekki lögð mikil áhersla á nauðgunina sem slíka. Engin trúnaðarskylda var heldur 

viðurkennd í hjúskap og samfarir við konu utan hjúskapar voru virtar sem legorð28 og 

vörðuðu mann skóggangi, án tilliti til þess hvort konan var gift öðrum eða ekki eða 

hvort samfarirnar voru með eða á móti vilja hennar.29 Lengi vel endurspegluðu ákvæði 

hegningarlaga um nauðgun þann skilning að litið var á hana sem þjófnað, brot á 

eignarrétti karla á konum, eiginkonum eða dætrum. Nauðgun dró úr verðmæti kvenna 

sem skiptivöru í viðleitni karla til að tryggja tengsl milli ætta. Dætur sem urðu fyrir 

nauðgun voru t.d. stundum gefnar nunnuklaustrum eða þær giftar nauðgaranum.30 

Afstaða konunnar til brotsins skipti litlu máli, afbrotið beindist frekar gegn fjölskyldu 

hennar og ætt en henni sjálfri. 

Jónsbók var lögtekin hér á landi árið 1281. Í Jónsbók varðaði það lífláti að taka konu 

og nauðga. Tilraun til nauðgunar var einnig refsiverð en þó ekki dauðasök. Í Jónsbók 

voru þeir kallaðir óbótamenn sem sem tóku konur með ráni eða herfangi gegn vilja 

þeirra. Þann 2. júlí árið 1564 var Stóridómur, löggjafadómur Alþingis samþykktur og 

síðar meir hlaut hann staðfestingu konungs. Hann fjallaði meðal annars um 

skírlífisfbrot og þótti mjög óvæginn og strangur. Fyrir Stóradóm höfðu menn getað 

leyst sig frá brotum með skriftum fyrir presti og fésektum en eftir Stóradóm var lögð 

fortakslaus dauðarefsing, karlar hálshöggnir en konum drekkt.31 Þessar reglur voru í 

samræmi við þá þyngingu refsinga sem varð á 16. og 17. öld og byggðust á auknum 

áhrifum kirkjunnar eftir siðaskiptin.32 

Fyrstu heildstæðu hegningarlög Íslendinga voru almennu hegningarlögin sem gefin 

voru út árið 1869. Í þeim voru ítarleg ákvæði um sifskapar og skírlífsbrot. Aðalákvæðið 

um nauðgun var í 169. gr. laganna. Í ákvæðinu var tiltekin full refsivernd og hún 

                                                        
26 Ragnhieður Bragadóttir. (2006). Kynferðisbrot. Bls. 11. 
27 Ragnheiður Bragadóttir. (2006). Kynferðisbrot. Bls. 11. 
28 Skv. orðabók er legorð samfarir ógiftra persóna. 
29 Jónatan Þórmundsson. (1989) Úlfljótur, 1 tbl. Um kynferðisbrot. Bls 22. 
30 Guðrún Jónsdóttir. (2012) Um nauðganir. Bls 35-37. Sótt frá 
https://www.stigamot.is/static/files/baeklingar/um_naudganir_vefutgafa.pdf. þann 10.okt 2017 
31 Jónatan Þórmundsson. Um kynferðisbrot. Úlfljótur, 1 tbl. Bls 22. 
32 Ragnheiður Bragadóttir. (2006) Kynferðisbrot bls. 12 

https://www.stigamot.is/static/files/baeklingar/um_naudganir_vefutgafa.pdf
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jafnframt takmörkuð við konur sem ekki höfðu óorð á sér. Ef því skilyrði var ekki 

fullnægt var vægari hegningu beitt.33  Almennu hegningarlögin frá 1869 giltu  þar til 

núgildandi hegningarlög nr. 19/1940 tóku gildi. Fyrirmynd laganna voru dönsku 

hegningarlögin frá árinu 1930. Engin breyting var gerð á XXII. kafla hegningarlaganna 

næstu áratugina eða þar til lögunum var breytt árið 1992.34 Með tíð og tíma hafa lögin 

breyst til hins betra og í það horf sem gildir nú.  Allt fram á síðustu öld var þó litið á 

nauðgun sem rán á meydómi og hreinleika konunnar. Í gamla daga var konum skipt 

upp í hópa, konur sem voru siðprúðar og heiðvirðar og aðrar sem töldist léttúðugar. 

Það að nauðga konu sem var talin léttúðug  var ekki álitið eins alvarlegt og nauðgun 

heiðvirðrar konu. Litið var á konur sem eign karla og voru það þeir sem fengu 

skaðabætur ef konu var nauðgað, því þeir voru eigendur kvennanna.35 

 

5. Sönnunargögn 
 

5.1 Hugtakið sönnunargögn 

 
Hugtakið sönnunargögn tekur til þeirra gagna sem rökrétt ályktun verður leidd af 

um staðreynd. Það vísar til þeirra aðferða sem tiltekin atburðarás verður sönnuð 

með, t.d. vitnaleiðslum, matsgerðum, skjölum o.s.f.r.v.36 Sönnunargögn eru þau 

gögn sem notuð eru til að sanna brot fyrir dómi.37 Hvert málsatvik þarf almennt 

að sanna með hverri þeirri aðferð og gögnum sem völ er á, en þó er almennt áskilið 

að rökrétt samband sé á milli sönnunargagns og sönnunaratriðis. Af þessu er ljóst 

að hugtakið sönnunargagn er mjög vítt enda er hér á landi sem og annars staðar 

byggt á meginreglunni um frjálst mat sönnunargagna. 38  Í lögum um meðferð 

sakamála nr. 88/2008 39  eru sönnunargögn flokkuð í nokkra flokka: framburð 

sakbornings, brotaþola og annara vitna, matsgerðir dómskvaddra manna og 

framburð þeirra, og loks skjöl og önnur sýnileg sönnunargögn. sbr. XVII.-XX. kafla 

                                                        
33 Jónatan Þórmundsson. Um kynferðisbrot  Úlfljótur,1.tbl.. Bls 23 
34 Ragnheiður Bragadóttir. (2006). Kynferðisbrot. bls 16 
35 Dr. Guðrún Jónsdóttir. (2012) Um nauðganir. Bls 35-37. Sótt frá 
https://www.stigamot.is/static/files/baeklingar/um_naudganir_vefutgafa.pdf  þann 10.okt 2017 
36 Stefán Már Stefánsson. (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls 10. 
37 Páll Sigurðsson. (2008) Lögfræðiorðabók. Bls. 430 
38 Stéfán Már Stefánsson. (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls 10. 
39 Hér eftir sml. 
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laganna. Það er meginregla að dómur skuli reistur á þeim sönnunargögnum sem 

færð eru fyrir dóminn við meðferð máls. sbr. 1. mgr. 111. gr. sml. Hægt er þó að 

gera undantekingu á því, sbr. 2. og 3. mgr. 111. gr. sml. Í 2. mgr. er t.d kveðið á um 

að dómara sé heimilt að taka til greina sem sönnunargögn skýrslur sem ákærði, 

brotaþoli eða önnur vitni hafa gefið fyrir dómi áður en mál var höfðað, en þó er 

tekið fram að skýrslugjafar skuli koma aftur fyrir dóminn við aðalmeðerð málsins 

ef annar hvor málsaðili krefst þess og dómari telur annars ástæðu til þess. Í 3. mgr. 

kemur svo fram að ef vitni hefur ekki kost á því að koma fyrir dóm en hefur gefið 

skýrslu hjá lögreglu eða öðrum stjórnvöldum á meðan rannsókn málsins fór fram 

skuli dómari meta hvort slík skýrsla hafi sönnunargildi og hvert það sé. Af 

meginreglunni leiðir m.a. að dómari getur ekki tekið tillit til atvika eða gagna sem 

ekki voru lögð fyrir dóm, þótt hann hafi vitneskju um þau, en þó hefur dómari 

heimild til að spyrja út í atvikin sbr. 2. mgr. 122. sml.40 Samkvæmt 2. mgr. 165. sml. 

getur dómari frestað máli til að aðilar geti aflað frekari sönnunargagna ef aðilarnir 

óska eftir því eða dómarinn telur að þess sé þörf eða hann hafi vitneskju um að til 

séu gögn eða viti um atvik sem hann telji að þurfi að liggja fyrir dómnum. Með því 

er ljóst að dómari er að leggja fyrir aðilana að afla þeirra gagna sem hann telur upp 

á vanta.  

Í kynferðisbrotamálum er venjan sú að brotaþoli sé sendur í réttarlæknisfræðilega 

skoðun, sbr. 86. gr. sml. Þegar svo háttar til gerir læknir skýrslu eða vottorð sem 

er lagt til grundvallar í rannsóknum nauðgunarmála, en vottorðið getur sagt til um 

ákverka á brotaþola ef þeir eru fyrir hendi, sem og aðrar upplýsingar sem styðja 

mál brotaþola. Lögregla eða ákærandi geta farið fram á að dómkvaddur verði 

matsmaður skv. 128. gr. sml. til að framkvæma slíka rannsókn ef ástæða er talin 

til.  Af dómaframkvæmd að sjá er þeim möguleika ekki oft beitt heldur er frekar 

stuðst við vottorð lækna og sálfræðinga sem aflað hefur verið um brotaþola meðan 

á rannsókn stendur.41 

 

Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 12/1994 var A ákærður fyrir nauðgun með því að 

hafa ráðist á B í kirkjugarði og reynt að þröngva henni til samræðis og neytt hana 

til annara kynferðismaka en samræðis. Við læknisskoðun á brotaþola kom í ljós brot 

                                                        
40 Stéfán Már Stefánsson. (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls 11. 
41 Margrét Steinarsdóttir.(1994). Sönnun í kynferðisbrotamálum. Úlfljótur, 1. Tbl.  Bls 27. 
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á miðkjúku litla fingurs, klór, mar og rispur um allan líkamann. Einnig var klór undir 

vinstra brjósti og yfir lífbeini, miklar afrifur, rispur, klór og marblettir á báðum 

hnjám niður eftir báðum leggjum, smáskurðir allt frá hnakka og niður á hæla og í 

klofi og á ytri kynfærum fundust mikil óhreinindi. Læknirinn sem skoðaði brotaþola 

taldi að óhreinindi í klofi og kynfærum hefðu ekki komist þarna nema fyrir tilstilli 

annars en hennar sjálfrar. Öll þessi atriðið bentu ótvírætt til þess og þótti það sannað 

að átök hefðu orðið milli A og B og að ákærði hefði ætlað að koma vilja sínum fram 

við konuna að henni nauðugri. Því var það álit dómsins að ákærði hefði gerst sekur 

um tilraun til þess að hafa samræði við konuna án vilja hennar og því hafi hann gerst 

brotlegur við 194. gr. hgl. 

 

5.2 Hugtakið sönnun? 

 
Í lögfræðilegri merkingu er talað um að sönnun feli í sér að leiða rétt og nægileg 

rök að staðhæfingu um staðreynd í dómsmáli.42  Sönnun í kynferðisbrotum er oft 

mjög erfið, vegna þess að yfirleitt eru ekki margir til frásagnar um brotið. Á Íslandi 

hvílir sú skylda á dómstólum að geta leyst úr þeim álitaefnum sem upp koma 

varðandi sönnun í málum.43  

Sönnun í sakamálum og einkamálum eru mjög ólík. Bæði í einkamálum sem og 

sakamálum er sú skylda lögð á dómstóla að leysa úr réttarágreiningi sem undir þá 

er borinn.   

 

5.2.1 Sönnun í einkamálum. 

 
Þegar sönnun í einkamálum fer fram snýst sönnunin um þau álitaefni sem hafa 

skapast í samskiptum manna, og þau álitaefni eru oftar en ekki flóknari en svo að 

hægt sé að heimfæra þau beint undir viðeigandi efnisreglur. Í einkamálum er 

gengið út frá málsforræðisreglunni sem er meginregla í einkamálaréttarfari. 

Málforræðisreglan gengur út á það að það eru málsaðilarnir sem þurfa færa 

sönnur fyrir staðhæfingum í dómsmálum og getur t.d. þurft að sýna fram á að 

tiltekinn atburður hafi átt sér stað og jafnvel hverjar orsakir hans séu. Skal dómari 

kosta kapps um að málsatvik liggi sem ljósast fyrir og að sönnunarfærslu lokinni 

                                                        
42 Páll Sigurðsson. (2008) Lögfræðiorðabók. Bls. 430. 
43 Stefán Már Stefánsson. (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls 7. 
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þarf hann svo að vega og meta allt sem komið er fram í málinu.44  Skv. 1. mgr. 44. 

gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/199145 sker dómari úr um það, með mati á 

fyrirliggjandi gögnum, hvort staðhæfing aðila um umdeild málsatvik teljist 

sönnuð.46 

 

5.2.2 Sönnun í sakamálum 

 
Kynferðisbrot falla undir sakamál og því eru þau rannsökuð sem slík. Í sakamálum 

er það í höndum ríkisvaldsins að gefa út ákæru á hendur þeim sem brotið hafa af 

sér og eftir atvikum að dæma þá til refsingar, teljist brot sannað.47 Í sakamálum 

eru gerðar ríkari sönnunarkröfur og lögð er áhersla á að málsatvikin liggji öll fyrir 

og séu upplýst eins vel og hægt er áður en dæmt er í málinu. 48 Í sakamálum getur 

verið vafi um það hver sakborningur sé og oft er mikill vafi um hvernig 

atburðarrásin hafi verið. Þess vegna er mikilvægt að næg sönnun sé til staðar og 

mikil áhersla er lögð á að upplýsa málið til að koma í veg fyrir að saklausir menn 

verði dæmdir sekir. Í sakamálum er þannig beitt meginreglu sakamálaréttarfars, 

sannleiksreglunni, en hún fjallar um það að leiða skuli hið sanna í ljós í dómsmáli. 

Þeim sem fara með ákæruvald ber að rannsaka mál til hlítar og þeir sem  annast 

rannsókn málsins skulu að jafnaði vinna að því að komast að raunverulegum 

staðreyndum málsins og um leið gæta vel að þeim atriðum sem horfa til sektar eða 

sýknu þess sem borinn er sökum, sbr. 3.mgr. 18.gr og 2.mgr. 53. gr sml.49 Skv. 3. 

mgr. 109. gr. sml. þarf þó ekki að sanna það sem alkunnugt er á þeim stað og tíma 

sem dómur gengur.  

Hlutverk dómara í hverju máli er að leysa úr réttarágreiningi og því verður máli 

ekki vísað frá sökum þess að málsatvik séu ekki nógu skýr. Það er skylda aðila máls 

að gera málsatvikin nægilega skýr og  svo er það  hlutverk dómara að dæma um 

hverjar hinar raunverulegu staðreyndir málsins eru. 50  Í hverju dómsmáli eru 

staðreyndir skoðaðar og ef góð rök eru leidd fyrir staðreyndinni telst hún sönnuð 

þar til annað kemur fram. Því leiðir sönnun ekki til vafalausrar niðurstöðu sem 

                                                        
44 Eiríkur Tómasson. (2006). Réttarfar. Um lög og rétt. Bls. 204. 
45 Hér eftir eml. 
46 Markús Sigurbjörnsson. (2003). Einkamálaréttarfar. Bls 220. 
47 Stefán Már Stefánsson. (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls 7. 
48 Eiríkur Tómasson. (2007). Sitt er hvað sönnunarbyrði og sönnunarmat. Bls 486. 
49 Eiríkur Tómasson.(1987). Sönnun og sönnunarbyrði, fyrri hluti, Bls.246. 
50 Símon Sigvaldason. Meginreglur sönnunarfræslu og kynferðisbrot gegn börnum. Bls 149. 
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ekki er hægt að breyta heldur getur sú staðreynd sem hefur verið sönnuð í dag 

verið afsönnuð á morgun með framlögðum nýjum upplýsingum. 51 

 

 Í sakamálum er lögreglu skylt að hefja rannsókn um leið og grunur leikur á um að 

refsiverð háttsemi hafi átt sér stað, sbr. 2. mgr. 52. gr. sml.  Við vinnslu sakamála 

er leitast við að sanna staðhæfingar um staðreyndir eða eftir atvikum afsanna þær.  

Sönnunin sem þarf að liggja fyrir þarf hvorki að vera mikil né fullkomin. Best er 

samt að sem mest sönnun liggi fyrir um brotið og sönnunin þarf í það minnsta að 

vera nægilega mikil til að hún verði ekki dregin í efa. Mikilvægt er að átta sig á að 

þegar rætt er um sönnun í lögfræði er ekki verið að tala um algjörlega óskeikula 

niðurstöðu sem ómögulegt er að véfengja. Þegar góðar líkur hafa verið leiddar 

fram um tiltekna staðreynd í dómsmáli sem dómari getur litið svo á, eftir 

heilbrigðri skynsemi og mannlegri reynslu, að sé rétt, þá telst staðhæfing um þá 

staðreynd sönnuð.52 

 

  Í dómi Hæstaréttar nr. 602/2010 var A sakfelldur fyrir nauðgun en hann 

braut kynferðislega gegn X á heimili sínu. A var talinn hafa notfært sér ástand X, en 

hún gat ekki spornað við verknaðinum sökum ölvunar og svefndrunga. A neitaði í 

fyrstu að hafa haft samræði við X,en síðar meir kvaðst hann hafa haft samræði við 

hana með hennar vilja. Við læknisskoðun kom í ljós að túrtappi var fastur efst í 

leggöngum X, auk þess sem brotaþoli kvartaði um mikil eymsli í endaþarmi.  

Læknisskýrslur studdu framburð brotaþola um að ákærði hafi haft við hana 

samfarir án vilja hennar meðan hún svaf, þar sem túrtappi fannst fastur efst í 

leggöngum brotaþola þótti ólíklegt að hún hafi gefið samþykki sitt fyrir samförunum 

og studdi það framburð brotaþola og með því þótti ljóst að samfarir hafi átt sér stað 

gegn vilja X og var því A sakfelldur fyrir nauðgun.  

  

5.3 Bein og óbein sönnun 

 

5.3.1 Bein sönnun. 

 

                                                        
51 Eiríkur Tómasson. (1987). Sönnun og sönnunarbyrgði, fyrri hluti, Bls 246. 
52 Eiríkur Tómasson. (1987). Sönnun og sonunarbyrði, fyrri hluti. Bls 246 
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Í íslenskum rétti er gerður greinarmunur á beinni og óbeinni sönnun. Regluna um 

beina sönnun er að finna í 1. mgr. 109. gr sml. Bein sönnunargögn varða beinlínis 

það sönnunaratriði sem sanna þarf. Því er unnt að skoða þau og meta 

milliliðalaust.53 Bein sönnun er t.d.  morðvopn eða framburður vitnis sem hefur 

séð þann atburð sem ákærði er sakaður um. Þó að bein sönnun liggi fyrir eru þau 

sönnunargögn ekki alltaf áreiðanleg. Þau sönnunargögn eru ekki alltaf nægileg 

sönnun ein og sér því vitnið gæti hafa túlkað atburðinn rangt og/eða minni hans 

brugðist. Með því sjáum við að þrátt fyrir að bein sönnun liggi fyrir er samt ekki 

hægt að tryggja það svo öruggt sé að sakborningur sé sekur um verknaðinn. Bein 

sönnunargögn varða hins vegar beinlínis það sönnnunaratriði sem þarf að sanna, 

því er unnt að skoða þau og meta milliliðalaust.54 

Bein sönnunargögn duga ekki alltaf ein og sér heldur eru þau notuð til að mynda 

notstæða heild með öðrum sönnunargögnunum sem mynda síðan sterka 

heildstæða mynd af líklegri atburðarás refsiverðrar háttsemi.55  

 

5.3.2 Óbein sönnun  

 
Óbein sönnunargögn geta verið margvísleg. Óbein sönnun felur í sér millilið í þá 

átt sem sanna skal, t.d. ef trúnaðarbrestur yrði og einhver myndi segja frá því að 

sakborningur hafi trúað sér fyrir því að hann hafi framið ákveðinn glæp, þá hafði 

vitnið í raun ekki séð sjálfan glæpinn og af þeim sökum er slík sönnun talin 

óáreiðanlegri en bein sönnun.56 

Reglan um óbeina sönnun kemur fram í 2. mgr. 109. gr laga um meðferð sakamála 

þar sem dómara er falið að meta hvert sönnunargildi þær staðhæfingar hafa, sem 

varða ekki beinlínis það sönnunaratriðið sem sanna þarf en ályktanir má draga af 

um það. Þegar um óbeina sönnun er að ræða er einum eða fleiri milliliðum skotið 

inn millli beinnar athugunar og þeirrar fræðslu sem fá má af sönnunargagninu, t.d. 

vitni sem sá ákærða halda á stolnum hlut, en án þess þó að hafa séð hann taka 

hlutinn ófrjálsri hendi er dæmi um óbeina sönnun. Óbein sönnun gæti líka verið 

vitnisburður fingrafarasérfræðings sem hefur unnið að fingrafarasamsvörun. 

Óbein sönnunargögn gefa ekki heldur mikið af sér ein og sér heldur eru þau notuð 

                                                        
53 Stefán Már Stefánsson. (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 10. 
54 Andenæs, Johannes. (2009) Norsk straffeprosess. Bls 167. 
55 Strandbakken. Asbjörn. (2003). Uskyldspersumsjonen. In dubio pre reo. Bls 46-47. 
56 Stéfn Már Stefánsson. (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls 10 
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til að mynda nothæfa heild með öðrum sönnunargögnunum sem mynda síðan 

sterka heildstæða mynd af líklegri atburðarás refsiverðrar háttsemi. Til að mynda 

myndi framburður vitnis hafa meira vægi ef annað sönnunargagn styddi framburð 

þess, t.d. ef sæðisblettir myndu finnast í rúmi brotaþola kynferðisbrots. 57 Með 

aukinni tækni hefur gildi óbeinna sannana aukist til muna. Nú er t.d. hægt að 

greina með DNA rannsókn hvort lífsýni séu úr ákærða eða einhverjum öðrum. 

Óbein sönnunargögn geta því leitt til sakfellingar sem ekki hefði verið hægt nema 

fyrir tilvist sönnungargagna sem fundust og var hægt að rekja til sakbornings. Af 

ákvæði 2. mgr. 109. gr. sml kemur þó skýrt fram að heimilt er að byggja dóm á 

óbeinum sönnunargögnum.58 Í sumum tilfellum er óbeina sönnunin betri að því 

leyti að sumar tegundir af óbeinum sönnunum, t.d. DNA telst tryggara en sú 

sönnun sem kemur frá vitni.59  

 

Í dómi Hæstaréttar nr. 381/1997 má sjá að dæmi um þar sem sakfelling var 

eingöngu byggð á óbeinum sönnunargögnum en X var gefið að sök hafa ekið ölvaður. 

X hafði kallað lögreglu að heimili sínu er hann fann ekki húslykla sína. Er lögregla 

kom að heimili hans sat hann fyrir utan í bifreið sinni og þótti ljóst að bifreiðinni 

hefði nýlega verði ekið og auk þess voru fótspor við hana til og frá útidyrum hússins. 

Blóðsýni var tekið úr X og var hann mikið ölvaður. Við skýrslutöku gat hann ekki 

skýrt frá því hver hefið verið ökumaður bílsins og allt benti til þess að hann sjálfur 

hefði verið ökumaðurinn. Því var X sakfelldur vegna óbeinna sönnunargagna sem 

lágu fyrir, þótt hann hafi neitað sök við skýrslutöku. 

 

5.4 Framburður ákærða, brotaþola og annarra vitna. 

 

Í íslensku sakmálaréttarfari er lögfest sú regla í 116. gr. sml. að hver sá sem orðinn 

er 15 ára, lýtur íslenskri lögsögu og er ekki ákærði eða fyrirsvarsmaður hans, sé 

skylt að mæta fyrir dóm sem vitni til að svara munnlega spurningum sem er beint 

til hans um málsatvik. Þó má nefna nokkrar undantekingar frá reglunni um 

vitnaskyldu í 117. gr. laganna.  Í málum þar sem ákærði hefur neitað sök er 

framburður vitna eitt af þeim sönnunargögnum sem stuðst er við og af 

                                                        
57Stefán Már Stefánsson. (2013) Um sönnun í sakamálum. Bls 11. 
58Stefán Már Stefánsson. (2013) Um sönnun í sakamálum bls. 10. 
59Andenæs, Johannes. (2009) Norsk straffeprosess. Bls 167. 
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dómaframkvæmd má sjá að framburður vitna er mjög mikilvægt sönnunargagn 

við rannsókn máls. Algengt er í kynferðisbrotamálum að ekki sé mikið af 

sönnunargögnum um atburðinn sjálfan. Í langflestum kynferðisbrotamálum 

neitar hinn ákærði sök og því er framburður vitna eitt  mikilvægasta sönnargagnið.  

Framburður ákærða getur verið þýðingarmikill fyrir hann sjálfan, bæði þegar um 

játningu er að ræða og þegar ákærði neitar sök.  Hins vegar hefur framburður hans 

mesta þýðingu ef hann játar verknaðinn, en þó geta verið efasemdir um hvort 

játningin sé sönn eður ei.60  Til að sannreyna hvað gerst hafi í raun og veru er 

framburður brotaþola einnig mikilvægt sönnunargagn.  Oftar en ekki er hægt að 

styðja framburð brotaþola með sönnunargögnum sem styrkir stoðir 

framburðarins og gerir hann trúverðugri.  

 

Í dómi Hæstaréttar nr. 74/2008 voru  A og B ákærðir fyrir kynferðisbrot gegn 

X. A og B brutu kynferðislega á X í bílskýli en hinir ákærðu A og B neituðu sök. X hafði 

kynnst ákærðu á bar og höfðu samskipti verið þeirra á milli umrætt kvöld. 

Starfsmenn barsins voru kallaðir til vitnisburðar og gáfu þann framburð fyrir dómi 

að þeir hafi heyrt brotaþola neita því að fara heim með ákærðu og hafa samræði við 

þá. Þessi framburður vitna þótti áreiðanlegur og styðja framburð brotaþola og því 

voru A og B sakfelldir fyrir kynferðisbrot gegn X. 

 

Í dómi Hæstaréttar nr. 185/2008 var A ákærður fyrir kynferðisbrot gegn X. A 

var gefið af sök að hafa brotið kynferðislega á X utandyra á opnu svæði en gerandi 

A neitaði sök. X hafði kynnst ákærða á veitingastað og samskipti höfðu verið heit á 

milli þeirra umrætt kvöld. Starfsmaður staðarins sá þau tala saman um kvöldið á 

lélegri ensku, hefðu þó augljóslega verið að reyna við hvort annað. Hefðu þau svo 

yfirgefið staðinn saman og gengið þétt saman út af honum. Frásögn vitna voru talin 

trúverðug en af læknagögnum þótti ljóst þar sem rifur voru í endaþarmi X að A hafi 

haft endaþarmsmök við A þó hann hafi við yfirheyrslur neitað því. Þótti ljóst að 

áverkar á brotaþola trompuðu framburð vitna og styrktu mál brotaþola og  því var 

A sakfelldur fyrir kynferðisbrot með því að hafa notfært sér að A gat ekki spornað 

við háttseminni sökum ölvunar.   

 

                                                        
60 Andenæs, Johannes. (2009) Norsk straffeprosess. Bls.187-188. 
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Í dómi Hæstaréttar nr. 129/2009 var X ákærður fyrir að hafa veist að A, 

barnsmóður sinni á heimili hennar og þvingað hana til samræðis og 

endaþarmsmaka með beitingu ofbeldis. Þótti framburður brotaþola vera 

trúverðugur þar sem hún greindi frá atburðum málsins á sama veg fyrir dómi, hjá 

lögreglu, neyðarmóttöku og við læknisskoðun. Eins þótti framburður ákærða vera 

ótrúverðugur og full sönnun hafi verið lögð fram um að hann hafi gerst brotlegur og 

veist gegn A.  

 

Í sakamálaréttarfari er sú grundvallarregla að allan vafa skuli túlka sakborningi í 

hag eða in dubio pro reo.6162 Í 108. gr. sml. kemur fram að sönnunarbyrði hvíli á 

ákæruvaldinu um sekt ákærða og allt annað sem honum er í óhag. Eins kemur fram 

í 1. mgr. 109. gr sömu laga að sönnun þurfi að vera nægilega sterk, svo hana sé 

ekki hægt að vefengja með skynsamlegum rökum. Ef ekki hefur tekist að sanna 

sekt hins ákærða er skylt að sýkna hann af ákærunni og ef um einkaréttarkröfu er 

að ræða skal vísa henni frá dómi skv. 2. mgr. 176. gr. sml. Með þessu er ljóst að í 

þeim tilvikum þar sem báðir aðilar, þ.e.a.s. brotaþoli og hinn ákærði eru með 

trúverðugan framburð ætti að sýkna ákærða ef engin önnur sönnunargögn eru til 

staðar.  

 

Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 619/2009 var brotið kynferðislega á A í 

húsasundi. X var talinn hafa veist að A og haft samræði við hana. A var ofurölvi og 

gat því ekki spornað við verknaðinum né gefið neinar skýringar á því  hvað hún var 

að gera með honum í húsasundinu. Eina sem hún mundi var að maðurinn hélt um 

getnaðarlim sinn og var að ota honum að andliti hennar. Við yfirheyrslur gat hún 

ekki fullyrt hvort A hefði haft við sig samfarir. X bar því að við að samfarirnar hafi 

verið með fullum vilja A. X var sakfelldur fyrir að hafa haft samræði við A og að mati 

dómsins var A með mikla líkamlega ákverka sem studdu þá lýsingu að X hafi 

nauðgað A. 

 

Í þessum dómi sjáum við að þótt ekki sé hægt að styðjast við framburð brotaþola 

vegna minnisleysis er hinn ákærði samt sem áður sakfelldur fyrir nauðgun vegna 

                                                        
61 In dubio pro reo: Vafi um hvort sekt sakborning sé sönnuð er virtur honum til hagsbóta.  
62 Stefán Már Stefánsson. (2007). Um sönnun í sakamálum. Bls 24 
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þeirra sönnunargagna sem liggja fyrir um mikla líkamlega áverka sem studdu 

gloppóttan framburð brotaþola. Ef ekki hefði verið fyrir sönnunargögn um 

áverkana hefði ákærði af öllum líkindum verið sýknaður þar sem framburður hans 

var jafnframt trúverðugur og þannig skynsamlegur vafi um hvort hann væri sekur 

eða ekki og þá ætti alllur vafi að vera túlkaður ákærða í hag eins og áður hefur 

komið fram.  

 

5.5 Matsgerðir 
 

Í sakamálum er oftar en ekki þörf á sérþekkingu matsmanna af ýmsu tagi. Í 128. 

gr. sml er að finna heimild fyrir því að dómari megi dómkveðja einn eða tvo 

matsmenn eftir skriflegri beiðni aðila,  til að framkvæma mat, telji hann þörf á því. 

Í beiðninni skal koma fram hvað eigi að meta og hvað það er sem meta skal og 

einnig hvað aðili hyggst sanna með mati. Matsmaður skal svo semja skriflega og 

rökstudda matsgerð þar sem þau sjónarmið eru greind sem álit hans eru reist á. 

sbr. 130. gr. sml. Matsmaður skilar svo af sér skriflegri matsgerð og ber að koma 

fyrir dóm til að gefa skýrslu til skýringar og staðfestingar á matsgerð og um þau 

atriði sem tengjast henni ef aðili krefst þess eða dómari telur ástæðu til. sbr. 132. 

gr. Matsmanni er hins vegar skylt að koma fyrir dóm og skýra frá niðurstöðu mats 

og svara spurningum um atriði sem tengjast því ef hann hefur ekki skilað skriflegri 

matsgerð. Í 2. mgr. 130. gr. sml. kemur fram að dómari getur ákveðið að 

matsmaður sem hefur verið dómkvaddur eftir að mál hefur verið höfðað, þurfi 

ekki að semja skriflega matsgerð eins og nefnt er í 1. mgr.  heldur skuli hann mæta 

fyrir dóm áður en aðalmeðferð fer fram og gefa þar skýrslu um niðustöðu matsins 

sbr. 132. gr. sml. Tilgangur með matsgerðum er að fá sérfræðiálit frá utankomandi 

aðila máls á þeim efnum sem þarfnast sérfræðikunnáttu til að hægt sé að leggja 

mat á þau og oftar en ekki geta þau álit ráðið úrslitum um niðurstöðu mála.63 

 

Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 676/2008 er X sakfelldur fyrir kynferðisbrot 

með því að hafa haft samræði við stúlku undir lögaldri. X játaði brot sín 

hreinskilnislega og bar við að hann ætlaði að leita sér aðstoðar vegna kynlífsfíknar. 

Dómkvaddur var matsmaður sem er geðlæknir sem hafði metið fíkn ákærða og 

                                                        
63 Markús Sigurbjörnsson. (2003). Einkamálaréttarfar. Bls.228-229. 
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staðfesti að hann ætti við mikla kynlífsfíkn að etja, sem leiddi til þess atburðar sem 

hann var dæmdur fyrir. Eins skýrði matsmaður frá því fyrir dómi að ákærði hefði 

tekið vel á sínum málum og viðurkennt vandann og reynt að koma á hann böndum 

með þeim aðferðum sem best væru til þess fallnar. Tekið var tillit til þess að ákærði 

játaði brot sín skýlaust og iðraðist og leitaði sér hjálpar og var það metið honum til 

málsbóta þar sem refsingu hans var breytt að hluta til í skilorðsbundna refsingu.  

 

5.5.1 Skýrslur sérfræðinga 

 

Sérfræðingar á hinum ýmslu sviðum eru oft kallaðir til þegar kemur að 

nauðgunarmálum. Þeir sérfræðingar sem oftast bera vitni fyrir dómi í 

nauðgunarmálum eru til að mynda læknar, sálfræðingar og aðrir sérfræðingar á 

sviði heilbrigðis- og félagsmála. Þessir aðilar eru þá einnig beðnir um skýrslur, 

vottorð og staðfestingar á atriðum er varða málið. Miklu máli skiptir upp á 

sakfellingu að sérfræðiálit liggi fyrir. 64  Undanfarin ár hafa frásagnir brotaþola 

fengið aukið vægi í kjölfar mats sérfræðinga. Má ætla að það sé vegna aukinnar 

vitundar dómara sjálfra um eðli og alvarleika slíkra brota. Eins og áður hefur 

komið fram er ekki mikið af gögnum við að styðjast önnur en frásagnir brotaþola 

og sakbornings og því hefur verið lögð aukin áhersla á að leggja mat á 

trúverðugleika frásagnar brolaþola til að auka líkur á að sekt sakbornings sé hafin 

yfir skynsamlegan vafa. Þetta mat er oft byggt á sérfræðilegum álitsgerðum sem 

byggjast á almennum rannsóknum faglærðra sérfræðinga á trúverðugleika vitna. 

Með því að nýta sér slíka sérfræðiþekkingu telja menn sig betur fallna að leggja 

mat á hvernær frásögn er trúverðug og hvenær ekki. Því hefur verið haldið fram, 

einkum af verjendum, að með þessu sé verið að slaka á sönnunarkröfum í þessum 

málum. Aðrir hafa bent á að þvert á móti fari nú fram ítarlegra og vandaðra mat á 

trúverðugleika frásagnar en áður fór fram, þar sem nú sé einnig stuðst við álit 

sérfræðinga.65  

 

                                                        
64 Hildur Fjóla Antonsdóttir. (2014). Viðhorf fagaðila til meðferðar nauðgunarmála innan 
réttarvörslukerfisins og tillögur að úrbótum. Sótt þann 1. okt. 2017 af 
https://www.stjornarradid.is/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2015/Vidhorf-
fagadila-til-medferdar-naudgunarmala-og-tillogur.pdf  
65 Svala Ísfeld Ólafsdóttir (2009). Viðhorf til kynferðisbrota gegn börnum. Bls 262. 
 

https://www.stjornarradid.is/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2015/Vidhorf-fagadila-til-medferdar-naudgunarmala-og-tillogur.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2015/Vidhorf-fagadila-til-medferdar-naudgunarmala-og-tillogur.pdf
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Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 243/2006 var X ákærður fyrir kynferðisbrot 

með því að hafa notfært sér ölvun og svefndrunga G og haft við hana samræði í bíl 

sínum. Stúlkan hafði verið að skemmta sér um kvöldið þegar hún hitti X.  X hafði 

reynt við hana allt kvöldið en G látið í ljós að hún vildi ekkert með hann hafa. Um 

nóttina lagðist G til hvílu í bíl og dó áfengisdauða. Er hún vaknaði morguninni eftir 

var hún í öðrum fötum en  hún hafði sofnað í, auk þess sem hana verkjaði í líkamann 

og klofið. Hafði X komið í bifreiðina um nóttina og fengið að gista með leyfi vinar G. 

Ákærði bar við að hann hafi haft samfarir við G með vilja hennar og taldi vitni sig 

hafa séð G vakandi inn um bílgluggann á meðan á samförunum stóð. Vinkonur 

brotaþola höfðu síðan seinna um nóttina komið að henni naktri að neðan og komið 

henni í föt af sér. Sérfræðingur taldi brotaþola bera merki um áfallastreituröskun og 

í vottorði sálfræðings kom fram að vanlíðan G í kjölfar atburða hafi leitt hana út í 

misnotkun vímuefna þar sem þau deyfðu vanlíðan hennar sem væri sprottin af 

liðnum atburðum.   

 

Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 232/2007 var stjúpfarðir X ákærður fyrir að 

hafa káfað á kynfærum sjúpdóttur sinnar. Í málinu lék vafi á um tímasetningu 

brotsins og var lögreglustjóra falið af ríkissaksóknara að kanna hvenær ákveðinn 

atburður heðfi átt sér stað. Við rannsókn málsins var brotaþoli bókaður í nokkur 

viðtöl hjá sálfræðingi í Barnahúsi en hún hafi ítrekað ekki mætt og mætti raunar 

aðeins í eitt af þeim viðtölum sem bókuð voru og því hafði sálfræðingur ekki 

forsendur til að leggja faglegt mat á líðan stúlkunnar. Í niðurstöðu Hæstaréttar var 

málinu snúið við og stjúpfaðirinn sýknaður af kröfum ákæruvaldins, m.a. með vísan 

til þess að sálfræðileg rannsókn hefði ekki verið gerð á stúlkunni en niðurstaða 

slíkrar rannsóknar hefði getað styrkt kröfur ákæruvaldins. Í  máli þessu sjáum við 

að miklu getur skipt upp á sakfellingu að sérfræðiálit liggi fyrir.  

 

6. Sönnunarfærsla 
 

6.1 Frjálst sönnunarmat dómara.  

 
Í 109. gr. sml. kemur fram reglan um frjálst sönnunarmat dómara. Hlutverk 

dómara er að meta hvaða gildi sönnunargögn hafa og eru þeir ekki bundnir af 
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neinum fyrirfram ákveðnum reglum. Með sönnunarfærslu fyrir dómi er átt við að 

aðilar geti að jafnaði lagt fram í dómsmáli þau gögn sem þeir kjósa að leggja 

fram.66Með því er átt við að reynt sé að sanna tiltekin atriði með því að sýna 

dómara fram á að eitthvað hafi gerst eða ekki gerst. Þá er byggt á tilteknum 

sönnunarögnum og beitt er sönnunaraðferðum til að styrkja mál aðilans. Frjáls 

sönnunarfærsla byggir á þeim sjónarmiðum að engin gögn séu fyrirfram útilokuð. 

67 

 

Í dómi Hæstaréttar nr. 388/1992 krafðist verjandi þess að ákæruvaldinu 

væri óheimilt að leggja fram öll utanréttarvottorð og krafðist þess að dregin yrðu til 

baka öll utanréttarvottorð þar á meðal allar lögregluskýrslur nema 

vettvangslýsingar og sambærileg gögn. Taldi verjandi ákærða að ekki væri heimilt 

að leggja fram utanréttarvottorð samkvæmt lögumum meðferð opinberramála nr. 

19/1991 og taldi hann það eiga við um þau skjöl sem lögð voru fram í málinu af 

ákæruvaldins hálfu.   Kröfu verjandans var hafnað af ákæruvaldinu í ljósi þess að 

ekkert hafði breyst með tilkomu nýrra laga eins og verjandi hafði haldið fram. Féllst 

dómurinn á það, auk þess sem dómurinn taldi ákæruvaldið hafa allfrjálsar hendur 

um það hvaða skjöl það lætur fylgja ákæru til stuðnings málatilbúnaði sínum.  

 

Sönnunarfærslu í sakamálum er beint að  þeim atriðum sem þarf að sanna í hverju 

dómsmáli.  Litið er til þess hvort brotið hafi verið framið, hvaða viðurlögum skuli 

beitt og eins réttarfarsatriðum í tengslum við málareksturinn. Sönnunaratriði 

máls eru þau atriðið sem sönnun beinist að.  Þau atriði eru svo tekin og greind í 

nokkra undirflokka. Markmiðið með sönnunarfærslu er að leiða í ljós og ná fram 

réttri atburðarás í hverju máli svo auðveldara sé að taka ákvörðun um sekt eða 

sýknu og eftir atvikum refsingu og viðurlög á hendur ákærða. Eins má einnig líta 

til þess að með sönnunarfærslu sé verið að koma í veg fyrir að saklausir menn séu 

dæmdir.  Meginregla í sakamálaréttafari er að komast að réttri niðustöðu máls. 68 

Dómara ber að fara eftir reglunni um sannleiksleit í sakamálum. Sú regla felur í sér 

að dómari hefur ákveðnar skyldur til að reyna að upplýsa mál án þess að standa 

sjálfur fyrir öflun gagna, sbr. 2. mgr. 110. gr. sml.  Þar kemur einnig fram að ef 

                                                        
66 Stefán Már Stefánsson. (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 10 
67 Markús Sigurbjörnsson. (2003).  Einkamálaréttafar. bls. 18 
6868 Stefán Már Stefánsson. (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 12. 
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dómari telur það nauðsynlegt til að upplýsa mál eða skýra það, þá sé honum 

heimilt að beina því til ákæruvaldsins að afla gagna um titekin atriðið þess. Í 

greinargerð með lögunum kemur fram að ráð sé gert fyrir að dómari geti ekki 

aðeins beint því til ákæranda að afla gagna til að skýra mál heldur einnig til þess 

að upplýsa mál. Ákvæðið felur í sér að með þessu er áherslan lögð á skyldu dómara 

til að upplýsa málið.69  Við meðferð sakamála er réttmætt hlutverk dómara að leiða 

hið sanna í ljós og því getur dómari ekki vísað máli frá dómi sem ekki telst vera 

nægilega upplýst.70  

 

Í dómi Hæstaréttar nr. 772/2013 var kröfu varnaraðila um að lagt yrði fyrir 

sóknaraðila að afla nánar tiltekinna tölulegra upplýsinga hafnað. Að mati dómsins 

var ekki annað séð en að verjandi gæti byggt málsvörn á þeim sjónarmiðum sem 

lágu fyrir, án þeirra tölulegu upplýsinga sem kallað var eftir. Varnaraðilar voru ekki 

taldir hafa fært nógu greinargóð rök fyrir því hvaða þýðingu við málsvörn gögnin 

sem þeir fóru fram á að dómari legði fyrir sóknaraðila að afla, gæti haft við málsvörn 

varnaraðila. Því var kröfunni hafnað.  

 

6.2 Undantekningar frá frjálsri sönnunarfærslu  

 

Nokkrar undantekingar frá frjálsri sönnunarfærslu má finna lögfestar í 3. mgr. 

110. gr. sml.  Dómara ber t.d. að hafna þýðingalausum sönnunargögnum og það 

sama á við ef sönnunarfærsla er óeðlileg miðað við hagsmuni ákærða. Eins ber 

dómara að hafna sérfræðiáliti um trúverðuleika vitnaframburða sem hafa ekki 

enn verið gefnir fyrir dómi. Sönnunarfærslan þarf að vera milliliðalaus og dómari 

á að meta m.a. trúverðuleika framburða vitna.  

 

Eins verður sá sem er nýtur þagnarskyldu ekki kallaður til vitnisburðar sbr. 2. mgr 

119. gr. sml. 71   Sú aðgerð sem kallast sönnunarmat fer fram eftir að 

sönnunarfærsla hefur farið fram. Það kemur þá í hlut dómara að komast að 

niðurstöðu máls. Ef lögð eru fram ólögmæt sönnunargögn getur dómari hafnað 

framlagningu þeirra en það er þó frekar sjaldgæft í íslenskum rétti að dómarar 

                                                        
69 Alþt. 2007-2008, A- deild, Bls. 1458. 
70 Stefán Már Stefánsson. (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 13. 
71 Stefán Már Stefánsson. (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 14. 
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hafni sönnunargagni af þeirri ástæðu að gagnsins hafi verið aflað með ólögmætum 

hætti. Í þeim tilvikum sem sönnunargagna er aflað með ólögmætum hætti, getur 

það hins vegar haft áhrif á sönnunargildi þeirra þannig að sönnunargildið verði 

minna en ella hefði verið.72 

  

Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 585/2007  var  X  ákærður fyrir tilraun til 

kynferðisbrots með því að hafa farið í íbúð að Ö í Reykjavík í því skyni að hafa 

samræði við 13 ára stúlku. Hafði X komist í kynni við stúlkuna í gegnum spjallrás á 

netinu, en umrædd stúlka var í raun uppspuni sjónvarpsþáttarins Kompás á Stöð 2. 

Í dómi Hæstaréttar kom fram að þegar samskipti ákærða á spjallrásinni við 

svokallaða tálbeitu væru birt í heild, benti allt til þess að hann hefði talið að hann 

myndi hitta þar 13 stúlku í því skyni að hafa við hana kynferðismök, enda yrði að 

telja skýringar hans á för sinni þangað afar ósennilegar. Gegn neitun ákærða og að 

öðru leyti með vísan til forsendna héraðsdóms yrði sakfelling hans hins vegar ekki 

reist á þeim gögnum einum sem ákæruvaldið byggði á í málinu því aðal 

sönnunargögn málsins voru fengin með ólgmætum hætti. Var niðurstaða 

héraðsdóms um sýknu X því staðfest. 

 

Hér slær dómurinn því föstu að sönnunargögn sem aflað hefur verið með tálbeitu 

fjölmiðla geti ekki orðið grundvöllur sakfellingar. Þegar einstaklingur er leiddur í 

gildru af tálbeitu sem stafar frá öðrum en lögreglu eru allar líkur á að þeim reglum 

og grundvallarsjónarmiðum sem gilda um notkun tálbeitu sé ekki fylgt. Þetta leiðir 

til þess, eins og dómurinn bendir á, að málsmeðferð og sakfelling, sem reist væri á 

þeim gögnum, gæti talist óréttlát í skilningi 1. mgr. 70. gr. stjskr., sbr. 1. mgr. 6. gr. 

MSE.  Einnig kemur fram í 2. mgr. 3. gr. reglugerðar  um sérstakar aðferðir og 

aðgerðir lögreglu við rannsókn sakamála nr. 516/2011 að til þess að tálbeita geti 

talist lögmæt má hún ekki kalla fram refsiverða háttsemi sem hefði annars ekki 

verið viðhöfð. Þar er talið vera komið út fyrir verksvið tálbeitu ef hún er fengin til 

að fremja brot ef sem hann hefði ekki framið ef tálbeitan hefði ekki komið til.  

 

6.3 Milliliðalaus sönnunarfærsla 

 

                                                        
72 Eiríkur Tómasson. (1987). Sönnun og sönnunarbyrði. Úlfljótur, 3. Tbl. Bls. 247. 
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Í sakamálaréttafari er lögð mikil áhersla á að sönnunarfærsla sé milliliðalaus. 73 

Milliliðalaus sönnunarfærsla er ein af meginreglum réttarfars. Ákvæði 1. mgr. 111. 

gr. og 1. mgr. 112. gr. eru byggð á reglunni.  Í sakamálum er megináhersla lögð á 

að leiða það sanna og rétta í ljós og er það unnið út frá sannleiksreglunni. Með 

sannleiksreglunni er reynt að koma í veg fyrir að saklausir menn séu dæmdir sekir 

og að sekir menn verði sýknaðir.74  Meginreglan um milliliðalausa sönnunarfærslu 

gengur út frá því að sami dómari fari með dómsmál alveg frá þingfestingu þess og 

þar til dómur er upp kveðinn og jafnframt eru sönnunargögn færð fyrir hann.  

Reglunni svipar til reglunnar um milliliðalausa málsmeðferð sem er þó víðtækari 

og nær yfir málsmerðferðina allt frá því að ákæra er gefin út og þar til dómur er 

kveðinn upp. Meginreglan um milliliðalausa sönnunarfærslu er því þrengri og 

lýtur aðallega að sönnunarþættinum í málsmeðferðinni. Markmiðið með reglunni 

er að dómari kynnist af eigin raun þeim sönnunargögnum sem eru færð fram í máli 

hverju. Með því er talið að hann sé betur settur til að meta samhengi allra 

sönnunargagnanna sem lögð eru fram. Með þessu er reynt að koma í veg fyrir að 

sönnunarkeðjan sé slitin í sundur og er talið öruggast fyrir dómstólinn að hlusta 

sjálfan á þær vitnaleiðslur sem fara fram í stað þess að að byggja á skriflegum 

gögnum um efni þeirra. Með þessu er talið að dómari geti gert sér betur gert sér 

grein fyrir efni skýrslunnar og með því metið trúverðugleika vitnis betur.75 Þannig 

aukast líkurnar á að dómurinn byggi efnislega á réttum forsendum. 76   Með 

milliliðalausri sönnunarfærslu verður dómstóllinn aðal punktur málsins og 

yfirsýn dómarans nær því betur yfir gögn máls.  Nokkrir gallar fylgja þó reglunni 

og á nokkrum stöðum í löggjöf okkar má finna undantekningar frá henni.  

 

6.4 Sönnunarmat 

 
Þegar dæmt er í sakamálum eru dómarar oft settir í þá erfiðu stöðu að þurfa að 

taka afstöðu til atriða sem vafi leikur á um. Um frjálst sönnunarmat dómara er 

mælt fyrir í 109. gr. sml. Þar kemur fram að hlutverk dómara sé að meta gildi 

sönnunargagna. Eins kemur fram að dómarar séu ekki bundnir neinum ákveðnum 

                                                        
73 Eiríkur Tómasson. (2006). Réttarfar. Um lög og rétt. Bls. 216. 
74 Eiríkur Tómasson. (2002). Meginreglur opinbers réttarfars. Bls. 12. 
75Stefán Már Stefánsson. (2007). Um sönnun í sakamálum. Bls. 19 
76 Eiríkur Tómasson. (2002). Meginreglur opinbers réttarfars. Bls. 22  
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fyrirframgefnum reglum þegar þeir leggja mat á hvað sannað teljist í sakamáli.77 

Við sönnunarmat fer dómari í gegnum atburði máls og ákveður hvaða kröfur skuli 

gera til sönnunar og metur dómari hvort ákæruvaldinu hafi tekist að sanna sök 

hins ákærða.78 Inní hvert mat skal svo taka þau gögn sem mæla með og á móti 

sakfellingu málsins sbr. 3. mgr. 18. gr. sml.  

Þrátt fyrir að reglan um frjálst sönnunarmat dómara gildi hér á landi þá er ekki 

hægt að segja að sönnunarmat dómara sé alveg frjálst.  Þótt dómarar séu allir með 

svipaðan lögfræðilegan bakgrunn geta þeir verið misjafnir hvað varðar kröfur um 

framlagningu á sönnunargögnum. Því getur verið mismunandi niðurstaða á milli 

dómara. Dómurum er þó ekki leyfilegt að meta sönnunargögn og sönnunarkröfur 

eftir dagsformi þeirra, heldur hafa mótast með tímanum mælikvarðar innan 

lögfræðinnar sem ráða för. Dómarar hafa samt sem áður mismunandi skoðanir á 

hlutunum sem geta haft áhrif á ákvarðanir þeirra en starfsuppeldi þeirra á að hafa 

kennt þeim að láta ekki persónuleg viðhorf ráða för.79   

 

Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 520/2004 sjáum við vel hversu frjálsar hendur 

dómarar hafa við mat á sönnunargögnum en í dómnum voru bræður dæmdir fyrir 

innflutning á fíkniefnum. Það sem þótti sérstakt við dóminn var að ekki hafði verið 

lagt hald á neitt af þeim fíkniefnum sem bræðurnir voru ákærðir fyrir að flytja inn, 

og engin sönnun lá fyrir að þeim hefði verið komið í sölu hérlendis. Eins vantaði 

verulega uppá milliliðalausa sönnunarfærslu lykilvitna málsins. Þrátt fyrir þetta 

taldi meirihluti dómara í Hæstarétti og héraði að næg sönnunargögn lægju fyrir  

þótt efnin sjálf væru ekki þar á meðal og voru þeir sakfelldir fyrir innflutning 

fíkniefna til landsins.  

 

6.4.1. Er verið að slaka á sönnunarmati? 

 

Eins og áður hefur verið vikið að, er ekki mikið annað en frásagnir brotaþola sem 

hægt er að styðjast við þegar um kynferðisbrot er að ræða. Þó virðist sem frásagnir 

brotaþola séu farnar að fá meira vægi í  kjölfar mats sérfræðinga og að sérfræðiálit 

                                                        
77 Eiríkur Tómasson. (2002). Meginreglur opinbers réttarfars. Bls. 24 
78 Björg Thorarensen ásamt fleirum. Um lög og rétt: helstu greinar íslenskrar lögfræði. bls 154-155 
79 Þór Vilhjálmsson. Staða Hæstaréttar í stjórnskipuninni. Bls 43 
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um þau atriði sem óbeint koma að ákæruatriðum málsins hafi sitt að segja við mat 

dómara. Gripið hefur verið til þess ráðs að leggja mat á trúverðugleika frásagnar 

brotaþola til þess að auka líkur á að sekt sakbornings sé hafin yfir skynsamlegan 

vafa. Til að meta trúverðugleika vitna notast dómarar við mat sem byggist á 

sérfræðilegum álitsgerðum sem eru byggðar á almennum rannsóknum faglærðra 

sérfræðinga á trúverðugleika vitna sem gerir dómara betur til þess fallna að leggja 

mat á frásagnir og hversu trúverðugar þær eru. Með þessari aðferð er leitast við 

að draga fram í dagsljósið það sem raunverulega átti sér stað, og til að auka 

líkurnar á því að að brot upplýsist hefur þessi aðferð verið þróuð og er mikið notuð 

í dag. Sakfelling er sjaldan byggð eingöngu á þessari aðferð, heldur hjálpar hún til 

við að meta hvort nægileg sönnun hafi verið færð fram og getur hún stutt við önnur 

sönnunargögn málsins , bæði bein og óbein. Því má sjá að nú til dags fer fram mun 

ítarlegra og vandaðra mat á trúverðugleika frásagnar brotaþola en áður. Má 

þannig segja að hin síðari ár hafi ekki verið slakað á sönnunarkröfum í 

kynferðisbrotamálum. 80  Miklar umræður og aukinn þrýstingur í samfélaginu 

undanfarin ár hefur verið um að slaka eigi á sönnunarkröfum í ákveðnum 

tegundum sakamála og þar á meðal í kynferðisbrotum. Þó er ljóst að því minni 

sönnunarkröfur sem eru til staðar, þeim mun meira aukast líkurnar á því að 

saklausum manni verði refsað. Á móti  kemur að ef sönnunarkröfurnar eru mjög 

strangar, þá getur það orðið til þess að of sjaldan sé refsað fyrir þessi brot.81 

 

Þeirri staðhæfingu hefur verið haldið fram um að dómstólar nú til dags geri vægari 

sönnunarköfur í kynferðisbrotamálum en öðrum brotalokkum. Þessi staðhæfing 

er mjög umdeild meðal fræði manna og lögfræðingum landsins og hafa komið fram 

mjög skiptar skoðanir þeirra hvað þetta varðar.  Upp frá þessu hafa sprottið 

umræður milli fræðimanna og annara lögfræðinga hvort rétt sé að slaka á 

sönnunarkröfum í þessum málum og hefur m.a. Jón Steinar Gunnlaugson 

fyrrverandi Hæstaréttardómari, verið einn af þeim sem haldið því fram að 

dómstólar hafi látið undan þrýstingi almenningsálitsins og slakað um of á 

sönnunarkröfum í kynferðisbrotamálum. Hann varpar fram þeirri skoðun að sú 

sönnunarfærsla sem myndi duga í kynferðisbortamáli myndi ekki vera nægileg til 

                                                        
80 Svala Ísfelld Ólafsdóttir. (2009). Viðhorf til kynferðisbrota gegn börnum. Bls. 262. 
81 Þór Vilhjálmsson: Réttarfar III, bls. 45 
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sakfellingar í öðrum brotaflokkum. Hinsvegar telur Eiríkur Tómasson það megi 

alls ekki slaka á sönnunakröfum í sakamálum, sama í  hvaða brotaflokkið það er  í 

ljósi 2. mgr. 70. gr. stjskr. og 2. mgr. 6. gr. MSE. Í kynferðisbrotamálum er alltaf 

erfið sönnunarstaða og því hafa til dæmis mannréttindadómstóll Evrópu litið svo 

á að grípa til sérstakra úrræða í málum sem þeim til þess eins að upplýsa þau enda 

um alvarleg brot að ræða sem eru svívirðileg að almenningsáliti. Þau úrræði sem 

um er að ræða eru fólgin í því að staðfesta trúverðugleika brotaþola á beinan eða 

óbeinan hátt. 82 

 

7. Almennu hegningarlögin nr 19/1940 
 

7.1 Breytingarlög nr.40/1992 
 
Ákvæði XXII. kafla almennu hegningarlaganna stóðu óbreytt í áratugi allt frá því 

að hegningarlögin voru sett árið 1940. Fyrstu árin eftir setningu laganna voru brot 

á ákvæðum kaflans sjaldæf og umræðan því lítil sem engin.  Þegar liðin var um hálf 

öld frá setningu laganna hafði þjóðfélagsumræðan breyst til muna og þörf var 

orðin á breytingum.83 

Aðdragandi breytinganna sem urðu á almennu hegningarlögunum árið 1992 þarf 

að setja í samhengi við þróun í baráttu kvenna fyrir jafnrétti í reynd, en sú barátta 

hófst um 1970. Þá var Rauðsokkahreyfingin við lýði. Árið 1984 varð mikil umræða 

í þjóðfélaginu um afbrotið nauðgun og réttastöðu brotaþola. Upphaf þeirrar 

umræðu má rekja til nauðgunarbrota sem framin voru í Reykjavík þá um vorið og 

synjunar sakadóms um að úrskurða sakborning í málinu í gæsluvarðhald.84 Eftir 

þettta var mikil reiði í garð sakadóms og gagnrýni mikil af hálfu kvenna. Í 

framhaldi var skipuð nefnd85 til að kanna hvernig rannsókn og meðferð sakamála 

væri háttað, kanna löggjöfina og kanna hvaða úrbætur væri hægt að gera. Skýrsla 

nefndarinnar var svo gefin út árið 1989. Á grundvelli þeirra upplýsinga sem fram 

komu í skýrslu nefndarinnar voru gerðar tillögur til úrbóta sem komust í 

                                                        
82 Eiríkur Tómasson. (2007). Sitt er hvað sönnunarbyrði og sönnunarmat, bls. 515-516. 
83 Alþingistíðindi. 2005-2006. A-deild, þskj. 1048, 712. mál.132 löggjafaþing 
84 Ragnheiður Bragadóttir.(2006). Kynferðisbrot. bls. 16 
85 Þann 22. maí 1984 samþykkti Alþingi þingsályktunartillögu um að fela dómsmálaráðherra að 
skipa fimm manna nefnd er kanni hvernig háttað er rannsókn og meðferð nauðgunarmála og geri 
tillögur til úrbóta í þeim efnum. Sú nefnd var kölluð nauðgunarmálanefndin.  
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framkvæmd á næstu árum. Þær tillögur voru því aðdragandi að breytingum sem 

urðu á almennu hegningarlögunum árið 1992.86 

Í greinargerð með frumvarpi til laga nr. 40/1992 má sjá að gerðar voru tvær 

grundvallarbreytingar á ákvæðum kynferðisbrotakaflans. Fyrir það fyrsta voru 

ákvæði kaflans gerð ókynbundin. Fyrir lagabreytinguna voru það aðeins konur 

sem nutu refsiverndar og gátu verið þolendur og karlmenn aðeins gerendur. Eins 

var refsivernd ákvæðisins vegna svonefndra annara kynferðismaka aukin og lögð 

að jöfnu við samræði, en áður höfðu þau varðað vægari refsingu samkvæmt  

sérstöku ákvæði þar um. Ber að skýra hugtakið “önnur kynferðismök” fremur 

þröngt þannig að átt sé við kynferðislega misnotkun á líkama annarrar manneskju. 

Lýsing verknaðaraðferða var einnig rýmkuð að því leyti að auk beinnar 

valdbeitingar tók þetta ákvæði frumvarpsins til allra refsiverðra 

ofbeldishótanna.87  

 

7.2 Breytingarlög nr. 61/2007 

 
Árið 2007 áttu sér stað breytingar á almennum hegningarlögum nr. 19/1940 sem 

fólust þó helst í aukinni réttarvernd fyrir konur og börn. Ragnheiður Bragadóttir, 

lagaprófessor við Háskóla Íslands var fengin til þess að semja frumvarp til 

lagabreytinga á kynferðisbrotakafla almennra hegningarlaga eftir að Björn 

Bjarnason þáverandi dóms og kirkjumálaráherra sendi henni bréf árið 2005. 

Frumvarpið er byggt á rannsóknum sem Ragnheiður sá um að framkvæma á 

ákvæðum laganna sem beindust að löggjöfinni sjálfri og framkvæmd hennar.88 

Breytingarnar fólu í sér miklar réttarbætur fyrir brotaþola kynferðisbrota, sbr. 

breytingarlög nr. 61/2007. Frá þeim tíma sem hafði liðið frá því að breytingarlög 

nr. 40/1992 tóku gildi til þess tíma að frumvarp sem síðar varð að lögum nr. 

61/2007, höfðu orðið miklar breytingar í umræðu og þekkingu kynferðisbrota í 

þjóðfélaginu.  Liðið höfðu 14 ár frá  síðustu breytingum  á kynferðisbrotakafla 

laganna og hafði tíðarandinn breyst til muna og  því tímabært að ákvæðin myndu 

tækju breytingum í samræmi við það. Öll umræða í þjóðfélaginu hafði orðið mun 

opnari og ekki lengur farið með þessi mál sem feimnismál.  Fyrri ákvæðin þóttu 

                                                        
86 Ragnheiður Bragadóttir. (2006) Kynferðisbrot bls. 1  
87 Alþingistíðindi. 2005-2006. A-deild, þskj. 1048, 712. mál.132 löggjafaþing 
88 Greinargerð með frumvarpi til lagana nr.61/2007, 133. Löggjafaþing 2006 – 2007, þskj. 20 – 
20. mál, bls. 3. 
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ekkki veita brotaþolum nægilega réttarvernd og lá í umræðunni að gömul viðhorf 

til kvenna leyndust þar enn og var það haft að leiðarljósi við endurskoðun og 

samningu nýs frumvarps að auka réttarvernd kvenna og barna og færa ákvæðin í 

þá mynd sem fólst í nútímanum. 89  

Ákvæðum almennra hegningarlaga um kynferðisbrot má skipta í fjóra flokka. Í 

fyrsta lagi er það nauðgun og önnur brot sem skerða kynfrelsi fólks, sbr. 194. -199. 

gr., í öðru lagi kynferðisbrot gegn börnum, sbr. 200. – 202. gr., í þriðja lagi vændi 

sbr. 206. gr. og í fjórða lagi eru svo brot gegn blygðunarsemi og klám, sbr. 209. gr. 

og 210. gr. 90 Voru öll þessi ákvæði tekin til skoðunar og þeim breytt á einn eða 

annan hátt. Þau nýmæli sem birtust í lögunum voru einkum að hugtakið nauðgun 

var rýmkuð til muna og er nú gert ráð fyrir að önnur ólögmæt kynferðisnauðung, 

sbr. 195. gr. fyrir breytingar og misneyting, sbr. 196. gr fyrir breytingar teljist nú 

einnig til nauðgunar sbr. 1. og 2. mgr. 194. gr núgildandi laga. Með því voru 195. 

gr og 196. gr. færðar í 194. gr. núgildandi laga og eftir breytingar varða þessi brot 

því mun þyngri refsingu en þau höfðu gert áður, þ.e. fangelsi ekki skemur en eitt 

ár og allt að 16 árum í stað sex ára eins og hafði verið fyrir breytingar. Með því 

hafði refsirammi brots til samræmis við þágildandi 194. gr. hækkað um 10 ár eða 

úr sex árum í 16 ár . Við sjáum að miklar og verulegar breytingar vorurðar í því 

skyni að þyngja refsingar með breytingu laganna. 91   Við breytingarnar var 

orðalaginu breytt á þann hátt að þvingun er ekki lengur tilgreind sem efnisþáttur. 

Í athugasemdum laganna kemur fram að með því að fella orðið þvingun út sé lögð 

meiri áhersla á að sönnun brots snúist um hina ólögmætu hegðun hins brotlega, 

en ekki um það hvort brotaþoli hafi verið þvingaður eða ekki og hvort hann hafi 

reynt að verjast árásinni og hvernig þá.92 Þessar breytingar á lögunum benda til 

þess að nú séu kynferðisbrot jafnvel tekin alvarlegar en áður og virðist það í 

samræmi við viðhorf almennings, en af umræðu um kynferðisbrot að dæma má 

ætla að flestir líti þessi brot alvarlegum augum. 93 

                                                        
89 Greinargerð með frumvarpi til lagana nr.61/2007, 133. Löggjafaþing 2006 – 2007, þskj. 20 – 
20. mál, bls. 5. 
90 Greinargerð með frumvarpi til lagana nr.61/2007, 133. Löggjafaþing 2006 – 2007, þskj. 20 – 
20. mál, bls. 5. 
91 Greinargerð með frumvarpi til lagana nr.61/2007, 133. Löggjafaþing 2006 – 2007, þskj. 20 – 
20. mál, bls. 39 
92 Greinargerð með frumvarpi til lagana nr.61/2007, 133. Löggjafaþing 2006 – 2007, þskj. 20 – 
20. mál, bls. 41 
93 Margrét Steinarsdóttir. Úlfljótur, 1.tb. Sönnun í kynferðisbrotamálum. Bls. 27. 
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8. Tölfræði. 

 
Í eftirfarandi töflu gefur að líta þau mál sem voru afgreidd af ákæruvaldinu á 

árunum 2012 til ársins 2016. 

 

 

Þegar litið er til tölfræði gagna undanfarin ár má sjá að á árinu 2016 voru það alls 

78 mál sem bárust héraðssaksóknara og voru heimfærð undir 194. gr hgl. Níu eða 

12% af þeim málum voru felld niður, en ákært hefur verið í 10 málum. Sýknað var 

í tveimur málum og sakfellt í fimm. Eins má sjá að einu máli var áfrýjað og var því 

heimvísað. 59 mál voru svo óafgreidd mál við áramót ársins 2016-2017. 

 

Árið 2015 voru það 46 mál sem bárust héraðsakskóknara og voru heimfærð undir 

194. gr. hgl. 28 eða 61% af þeim voru felld niður, en ákært var í níu málum en 

ákært var í 9 málum. Í engu máli var sýknað og sakfellt var í fimm málum.  Fjórum 

málum var áfrýjað. Í enda árs voru enn sjö mál óafgreidd.  

 2016 % 2015 % 2014 % 2013 % 2012 % 

Niðurfellt 9 12% 28 61% 40 65% 36 56% 33 62% 

Ákært 10 13% 9 20% 21 34% 24 38% 19 36% 

Sýknað í 

héraðsdómi 

2 20% 0 0% 10 48% 7 29% 7 37% 

Sakfellt í 

Héraðsdómi 

5 50% 5 56% 11 52% 17 71% 12 63% 

Áfrýjað 1  4  11  19  7  
Sýknað í 

Hæstarétti 

0  0  1  3  1  

Sakfellt í 

Hæstarétti 

0  3  5  13  5  

Ódæmt í 

Hæstarétti 

0  1  4  3  0  

Ólokin mál  59  7  0  0  0  
Alls 78  46  62  64  53  
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Árið 2014 voru það 62 mál sem bárust héraðsaksóknara og voru heimfærð undir 

194. gr. hgl. 40 mál eða 65% af þeim málum voru felld niður. Ákært var í 21 máli. 

Rannsókn var hætt í einu máli. Í 11 málum var svo áfrýjað. Við lok árs átti 

Hæstiréttur enn eftir að dæma í fjórum málum.  

 

Árið 2013 voru það 64 mál sem bárust og voru heimfærð undir 194.gr hgl. 36 eða 

56% málanna voru felld niður. Í 24 þeirra mála var gefin út ákæra í . 19 málum var 

áfrýjað og í lok árs voru átti eftir að dæma í þremur málum.  

 

Árið 2012 voru 53 mál sem bárust og voru heimfærð undir 194. gr. hgl. 33 eða 

62% þeirra mála voru felld niður. Í 19 málum var ákært. Sjö málum var áfrýjað og 

í lok ár árs voru engin ódæmd mál.  

 

9. Niðurstöður og lokaorð 
 
Í upphafi lagði höfundur upp með það markmið að skoða þá erfiðu sönnunarstöðu 

sem upp kemur í kynferðisabrotamálum og leitast var við að skoða í hverju 

erfiðleikar við sönnun af þessu tagi væru fólgnir. Það sem virðist vera erfiðast í 

kynferðisbrotamálum er að yfirleitt eru bara tveir einstaklingar til frásagnar og 

neitar meintur gerandi í flestum tilfellum sök eða heldur fram að kynferðismök 

hafi átt sér stað með samþykki brotaþola. Þegar á sönnun reynir hvort 

kynferðisbrot hafi átt sér stað eða ekki er aðalega notast við framburð brotaþola 

og framburð ákærða sem aðal sönnunargagn. Í ljósi þeirra dóma sem reifaðir voru 

hér að framan má sjá, að framburður brotaþola hefur í allflestum tilvikum töluvert 

vægi í því hvort fullnægjandi sönnun teljist vera komin fram um sekt hins meinta 

geranda í kynferðisbrotamálum. Í dómsmálum veitir löggjafinn dómstólum 

töluvert svigrúm til refsiákvörðunar og er það algegnt að það sjáist í niðurstöðum 

hæstaréttar og sé vísað til þess að byggt hafi verið á framburður brotaþola hafi 

þótt staðfastur og trúverðugur á meðan framburður ákærða hafi aftur á móti þótt 

ótrúverðugur.  

Þrátt fyrir að ekki sé sakfellt nema í hluta af þeim málum sem ákærð eru fannst 

höfundi eftir að hafa litið til dómaframkvæmdar, eftirtektavert hve mikið 
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sönnunarmat í þessum málaflokki hefur þróast. Ljóst er að þær breytingar sem 

hafa átt sér stað í samfélagi okkar undanfarin ár eiga stóran þátt í því  

Við dómaskoðun var sjáanlegt að dómstólar sakfella einstaklinga í 

undantekningartilfellum einungis á framburði brotaþola, en samkvæmt 

meginreglunni um in dubio pre reo skal ætíð vera hafið yfir skynsamlegan vafa að 

ákærði sé sekur svo hægt sé að sakfella hann fyrir kynferðisbrot. 

Með breyttum tíðaranda og breyttum áherslum dómstóla kann þó að vera að 

slakað hafi verið á sönnunarkröfum í þessum málaflokki að einhverju leyti, ekki 

síst með aðkomu matsmanna að þessum málum, en með tilkomu þeirra er ljóst að 

notast er við meiri  þekkingu við úrvinnslu mála en áður var. 

 Nokkuð ljóst er að í  málum af þessu tagi er sönnunarstaðan vissulega erfið. Það 

sem þarf til að sakfellt sé í kynferðisbrotamálum er að sannfæra dómara og/eða 

dómendur um að tiltekinn atburður hafi átt sér stað með tilteknum geranda, þ.e. 

ákærða og með því fer fram hið svo kallaða sönnunarmat.  Deilur hafa verið uppi 

um hvort sönnunarkröfur séu of strangar og hvort slaka megi á sönnunarmati í 

þessum málaflokki. Ein grundvallarregla réttaríkis er að einstaklingar séu 

saklausir uns sekt þeirra hafi verið sönnuð. Með því að slaka mikið á 

sönnunarkröfum fælist sú hætta að brotin yrði framangreind grundvallaregla 

réttarríkis. Þó að sönnun sé almennt erfið í nauðgunarmálum er ekki hægt að slaka 

á sönnunarkröfum sem gerðar eru, þar sem slíkt myndi brjóta gegn stjskr. og MSE. 
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