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Útdráttur 

Vægi álitsgerða matsmanna og skýrslna sérfræðinga við sönnun í sakamálum: 

Rannsókn á dómum Hæstaréttar í málum sem varða kynferðisbrot gegn börnum 
á tímabilinu 1. janúar 2008 til 1. janúar 2018. 

Ritgerð þessi fjallar um álitsgerðir matsmanna og skýrslur sérfræðinga og leitast er við 
að svara því hvaða vægi slík gögn hafa við sönnun í sakamálum. Í þeim tilgangi eru 
dómar Hæstaréttar í málum sem varða kynferðisbrot gegn börnum skoðaðir á tíu ára 
tímabili, frá 1. janúar 2008 til 1. janúar 2018. Í upphafi ritgerðarinnar verður gerð 
almenn grein fyrir sönnun og rannsókn sakamála, skýrslum sérfræðinga og 
álitsgerðum matsmanna auk umfjöllunar um sönnun í kynferðisbrotum. Meginþungi 
ritgerðarinnar er svo dómarannsóknin þar sem skoðað er hvaða vægi gögn 
sérfræðinga um líðan brotaþola í kjölfar brots hafa á niðurstöðu í málum varðandi 
kynferðisbrot gegn börnum. Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða dómana með 
hliðsjón af því hvort þessara sérfræðigagna um líðan brotaþola hafi verið aflað og  
hvort vísað sé til þeirra varðandi sönnun í niðurstöðu dómanna.  

Rannsóknin leiddi í ljós að gögn sérfræðinga um líðan brotaþola í kjölfar brots 
hafa ríkt vægi við sönnun í sakamálum. Þessi gögn geta stutt við trúverðugan framburð 
brotaþola með þeim hætti að það nægi til sakfellingar. Þegar þessi gögn eru til staðar 
er vísað til þeirra í rúmlega helmingi tilfella þegar ákærði neitar sök en aðeins í um 
tæplega þriðjungi mála þegar ákærði játar sök. Margvíslegar ástæður geta verið  fyrir 
því að ekki er vísað til þessara gagna varðandi sönnun í niðurstöðu mála, svo sem 
hvaða önnur sönnunargögn eru til staðar í máli, hversu oft sérfræðingur hittir 
brotaþolann og hversu mörgum áföllum brotaþoli hefur orðið fyrir. 
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Abstract 

Weight of advisory opinions and expert reports in criminal cases: 

A case study of the judgments of the Supreme Court of Iceland in cases 
regarding sexual abuse towards children during the period from 1 January 2008 
to 1 January 2018. 

This thesis addresses the importance of advisory opinions and expert reports and 

seeks to answer how much weight if any, such evidence has in criminal cases. For 
that purpose, the judgments of the Supreme Court of Iceland in cases regarding sexual 
abuse towards children are examined during the period from 1 January 2008 to 1 
January 2018. First there is a general discussion of proof and investigation in criminal 
cases. There is also a discussion about expert evidence and about proof in sexual 
abuse cases. The main emphasis of this thesis is a case study where the weight of 
expert evidence is examined with regards to judgements in cases regarding sexual 
abuse towards children. The aim of the study is to examine to what degree the 
judgements take note of or are influenced by expert evidence.  

The study revealed that expert evidence, regarding the mental health of victims 
following sexual abuse, has a lot of weight in criminal cases. This evidence can 
support a victim’s credible testimony in a way that it leads to a conviction. In the cases 
where this type of evidence was submitted, it was referred to in more than half of the 
cases where the accused denied, however it was only referred to in less than third of 
the cases where the accused confessed. There can be many reasons why this 
evidence is not referred to regarding proof in the court’s judgement such as what other 
evidence has been submitted, how many times the expert met the victim and how 
many times the victim has been subject to trauma.   
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Formáli  

Ritgerð þessi er 30-ECTS-eininga lokaritgerð til meistaraprófs í lögfræði við Háskólann 

í Reykjavík. Hugmyndin að þessari ritgerð kviknaði vorið 2016 í tengslum við 

hópverkefni sem lagt var fyrir í áfanga sem ég sat í réttarsálfræði hjá Önnu Kristínu 

Newton og Jóni Friðriki Sigurðssyni. Verkefnið fólst í því að greina tvo 

Hæstaréttardóma með því leggja mat á nauðsyn sálfræðimatsins í málinu og tilgang 

þess auk þess að fjalla um niðurstöður dómsins og mikilvægi sálfræðimatsins fyrir 

dómsniðurstöðuna.  

Leiðbeinandi minn var Hulda María Stefánsdóttir, saksóknari og kennari í refsirétti 

við Háskólann í Reykjavík. Vil ég þakka henni innilega fyrir góða leiðsögn og 

ánægjulegt samstarf. Ég vil jafnframt þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir 

ómetanlegan stuðning og þolinmæði. Sérstakar þakkir fær Súsanna Rós Westlund 

sem aðstoðaði mig við yfirlestur ritgerðarinnar.  
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1. Inngangur 

Dómsmál geta verið flókin og sakarefni þeirra geta varðað atriði sem krefjast sérfræði 

þekkingar. Þegar sú staða er uppi að þörf er á sérfræðilegri skoðun eða rannsókn til 

að upplýsa mál hefur lögreglan heimild til að leita til sérfróðra manna í þágu 

rannsóknar, sbr. 86. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008.1 Einnig er heimild í 

XIX. kafla sakamálalaganna til að afla matsgerðar dómkvaddra matsmanna um atriði 

sem dómari getur ekki metið á grundvelli almennrar þekkingar sinnar, menntunar eða 

lagaþekkingar, sbr. 127. gr.  

Ritgerð þessi fjallar um álitsgerðir matsmanna og skýrslur sérfræðinga þar sem 

sérstök áhersla er lögð á að leitast við að svara því hvaða vægi slík gögn hafa við 

sönnun í sakamálum. Í þeim tilgangi eru dómar Hæstaréttar í málum sem varða 

kynferðisbrot gegn börnum skoðaðir á tíu ára tímabili, frá 1. janúar 2008 til 1. janúar 

2018. Mál sem varða kynferðisbrot gegn börnum eru vel til þess fallin að skoða hvaða 

vægi sérfræðigögn, sem varða líðan brotaþola í kjölfar brots, hafa á niðurstöðu máls. 

Sönnun í málum er varða kynferðisbrot gegn börnum er almennt erfið  og oft á tíðum 

eru ekki mikið af sönnunargögnum til staðar önnur en gögn og vitnisburðir 

sérfræðinga. Í þess háttar málum er oft við lítið annað að styðjast en frásögn 

þolandans2 og brotin eru oft kærð löngu eftir að þau voru framin og þá kunna mikilvæg 

sönnunargögn að hafa farið forgörðum.3 

Uppbygging umfjöllunarinnar er með þeim hætti að í 2. kafla er fjallað almennt um 

rannsókn og sönnun í sakamálum. Til að auka skilning á viðfangsefninu er meðal 

annars fjallað um helstu meginreglur sakamálaréttarfars sem fram koma í 

sakamálalögunum, enda grundvallast sönnun í sakamálum á þeim reglum. Í 3. kafla 

er ítarleg umfjöllun um skýrslur sérfræðinga og álitsgerðir matsmanna. Þar er fjallað 

um heimild lögreglu til að leita til sérfróðra manna þegar þörf er á sérfræðilegri skoðun 

eða rannsókn til að upplýsa mál, sbr. 86. gr. sml. Fjallað er um þær reglur 

sakamálalaganna sem gilda varðandi öflun matsgerða, framkvæmd mats, 

dómkvaðningu og þóknun matsmanna. Einnig er umfjöllun um skýrslugjöf sérfræðinga 

og dómkvaddra matsmanna fyrir dómi, en maður verður ekki leiddur sem vitni í 

                                                      
1 Hér eftir nefnd sml. eða sakamálalög eftir því sem við á. 
2 Svala Ísfeld Ólafsdóttir, „Viðhorf til kynferðisbrota gegn börnum“ í Trausti Fannar Valsson (ritstj.) 
(Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands 2009) 261. 
3 sama heimild 262. 
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sakamáli til að svara spurningum um sérfræðileg atriði, nema hann hafi verið 

dómkvaddur sem matsmaður í málinu. Í 4. kafla. er fjallað almennt um sönnun í 

kynferðisbrotamálum og sérstaklega vikið að því hvað hafa verður í huga varðandi 

sönnun í málum er varða kynferðisbrot gegn börnum. Þar er einnig fjallað um það 

hvort slakað sé á sönnunarkröfum í kynferðisbrotamálum. Það eru skiptar skoðanir á 

því hvort vísa eigi til skýrslna sérfræðinga um andlegt ástand brotaþola, svo sem 

áfallastreitu, þegar komist er að niðurstöðu um það hvort komin sé fram nægileg 

sönnun fyrir sekt ákærða í kynferðisbrotamálum. Í 5. kafla ritgerðarinnar er að finna 

dómarannsókn á því hvaða vægi gögn sérfræðinga, um líðan brotaþola í kjölfar brots, 

hafa á niðurstöðu í málum varðandi kynferðisbrot gegn börnum. Þar eru teknir fyrir 

dómar Hæstaréttar í slíkum málum á árunum 2008 til 2018. Tilgangur rannsóknarinnar 

er að varpa ljósi á það hvaða vægi þessi tilteknu sérfræðigögn hafa á sönnun málanna.  

Dómarnir eru skoðaðir með hliðsjón af því hvort þessara sérfræðigagna hafi verið aflað 

og  hvort vísað sé til þeirra varðandi sönnun í niðurstöðu dómanna. Leitast er við að 

sjá hvað hefur áhrif á það að ekki sé vísað til gagna sérfræðinga, um líðan brotaþola 

í kjölfar brots, varðandi sönnun þegar slík sérfræðigögn liggja fyrir í málum. Í 6. kafla 

eru dregnar saman helstu niðurstöður umfjöllunarinnar og ályktanir frá höfundi um 

hvort eitthvað megi betur fara. 

 

2. Rannsókn og sönnun í sakamálum 

2.1. Almennt um rannsókn sakamála 

Rannsókn sakamála er í höndum lögreglu, undir stjórn héraðssaksóknara og 

lögreglustjóra, sbr. 1. mgr. 52. gr. sakamálalaganna. Markmið rannsókna, samkvæmt 

1. mgr. 53. gr. laganna, er annars vegar að afla allra nauðsynlegra gagna til þess að 

ákæranda sé fært að ákveða að henni lokinni hvort sækja skuli mann til sakar og hins 

vegar að afla gagna til að undirbúa málsmeðferð fyrir dómi. Ferli rannsóknar fer eftir 

aðstæðum og atvikum í hverju máli fyrir sig.  

Fyrir utan yfirheyrslur og skýrslutökur af sakborningi, brotaþola og öðrum vitnum, 

notar lögreglan ýmsar rannsóknaraðferðir við rannsókn afbrota, þar á meðal 

kynferðisbrota. Eftir því sem lengra líður frá broti og þar til rannsókn lögreglu hefst, því 

minna vægi hafa rannsóknir svo sem á vettvangi brots, líkamsrannsóknir og 

rannsóknir á lífsýnum í fötum. Ef stutt er liðið frá broti er eðlilegt og rétt að framkvæma 
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framangreindar rannsóknir.4 Líkamsrannsóknir og læknisrannsóknir, bæði á brotaþola 

og brotamanni eru mikilvægur þáttur í sönnunarfærslu fyrir dómi og geta haft verulega 

þýðingu fyrir úrslit málsins.5 Heilbrigðisstarfsfólk, læknar og hjúkrunarfræðingar 

framkvæma slíkar rannsóknir en þær miða að því að safna sönnunargögnum og 

lífsýnum á borð við blóð, hár, munnvatns og sæði auk upplýsinga um áverka. Einnig 

eru framkvæmdar læknisfræðilegar og sálfræðilegar rannsóknir á andlegu ástandi og 

þroska meintra gerenda og þolenda.6 Hugarfar sakbornings og hvatir hans til brots er 

eitt af því sem lögregla skal rannsaka, sbr. 3. mgr. 54. gr. sml. Í þessu skyni kann að 

vera nauðsynlegt að láta geranda sæta geðrannsókn sem framkvæmd er af lækni eða 

öðrum sem hefur tilskilda menntun, sbr. 1. mgr. 79. gr. sml.7 

Í þessu sambandi má sem dæmi nefna Hrd. 13. maí 2015 í máli nr. 65/2015. 

Málavextir voru þeir að ákærði var sakfelldur fyrir nauðgun og kynferðislega áreitni 

gagnvart ungri konu með væga þroskaskerðingu auk þess sem hann var sakfelldur 

fyrir sifskapar- og frelsissviptingarbrot gagnvart tveimur átta ára drengjum. Af hálfu 

ákæruvaldsins var lögð fram skýrsla sálfræðings um ákærða, „en tilefnið var að 

lögreglan hafði óskað eftir geðmati á ákærða, en einnig um mat á þroska og andlegri 

heilsu hans, en einnig á kynhneigð hans og mati á áhættu til refsiverðra verknaða“. Í 

skýrslunni er greint frá niðurstöðum sálfræðiprófa sem framkvæmd voru á ákærða.  

Í geðgreiningu kom í ljós að ákærði uppfyllti meðal annars viðmið fyrir almenna 

kvíðaröskun, óyndi og áfengisánetjun. Ákærði er að eigin sögn gagnkynhneigður og 

segist ekki hafa kynferðislegan áhuga á börnum. Hann var ekki samstarfsfús í umræðu 

við sálfræðinginn varðandi hin meintu brot, því er óvíst hvort ákærði sé haldinn 

barnagirnd en hann sýnir samt sem áður marga áhættuþætti. Til að meta áhættu á 

frekari brotum í framtíðinni er meðal annars „stuðst við STATIC-99-R áhættumatspróf 

en einnig aðrar upplýsingar úr sálfræðimati og gögnum sem gefa betri mynd af 

áhættu“. Ákærði skoraði hátt á þessu prófi og því eru töluverðar líkur á frekari 

sambærilegum brotum. 

                                                      
4 Stefán Eiríksson, „Rannsókn kynferðisbrota gegn börnum“ í Svala Ísfeld Ólafsdóttir (ritstj.), Hinn 
launhelgi glæpur. Kynferðisbrot gegn börnum. (Háskólaútgáfan 2011) 117. 
5 Sigríður Ingvarsdóttir, „Læknisfræðileg gögn í dómsmálum“ [1999] (85) Læknablaðið 220, 220. 
6 Stefán Eiríksson (n. 4) 118. 
7 sama heimild. 
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2.2. Almennt um sönnun í sakamálum 

Í lögfræðilegri merkingu felur hugtakið sönnun það í sér að leiða rétt og nægileg rök 

að staðhæfingu um staðreynd í dómsmáli.8  Fjallað er um almennar reglur um sönnun 

í sakamálum í XVI. kafla sakamálalaganna. Reglur um sönnun í sakamálum fjalla um 

margvísleg atriði við öflun, meðferð og mat á sönnunargögnum. Í XVI. kafla sml. er 

mælt fyrir um að sönnunarbyrði í sakamálum hvíli á ákæruvaldinu, sbr. 108. gr., að 

dómari leggi mat á sönnun, sbr. 109. gr., að aðilar, einkum ákæruvaldið, afli 

sönnunargagna, sbr. 110. gr., og að sönnunarfærsla skuli að meginstefnu vera 

milliliðalaus, sbr. 111. og 112. gr. Í öðrum ákvæðum laganna er einnig að finna reglur 

sem fjalla beint eða óbeint um sönnun.9  

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

málsatvik sem deilt er um eða staðreyna þarf í dómsmáli. Það vísar til þeirra aðferða 

sem tiltekin atburðarás verður sönnuð með, t.d. með matsgerðum og vitnaleiðslum.10 

Umrætt gagn verður almennt að vera fært fram við meðferð máls fyrir dómi, sbr. 1. 

mgr. 111. gr. sml.11 Hvert málsatvik má almennt sanna með þeim aðferðum og 

gögnum sem völ er á en þó er almenn regla að rökrétt samband sé á milli 

sönnunargagns og sönnunaratriðis.12 

 

2.2.1. Bein og óbein sönnun 

Sönnun er ýmist bein eða óbein. Bein sönnun varðar sjálft sönnunaratriðið. Bein 

sönnunargögn varða því beinlínis það atriði sem þarf að sanna. Þau er því hægt að 

meta og skoða milliliðalaust, t.d. morðvopn eða framburður vitnis sem hefur séð hinn 

ákærða framkvæma hinn refsiverða verknað. Reglan um óbeina sönnun kemur fram í 

2. mgr. 109. gr. sml. og þar kemur skýrt fram að heimilt er að byggja dóm á óbeinum 

sönnunargögnum. Óbein sönnunargögn hafa þó almennt verið talin óáreiðanlegri en 

hin beinu. Í tilfelli óbeinnar sönnunar er einum eða fleiri milliliðum skotið inn á milli 

beinnar athugunar og þeirrar fræðslu sem fá má af sönnunargagninu. Af þessu leiðir 

                                                      
8 Páll Sigurðsson, Lögfræðiorðabók með skýringum (Bókaútgáfan Codex - Lagastofnun Háskóla 
Íslands 2008) 430. 
9 Símon Sigvaldason, „Meginreglur sönnunarfærslu og kynferðisbrot gegn börnum“ í Svala Ísfeld 
Ólafsdóttir (ritstj.), Hinn launhelgi glæpur. Kynferðisbrot gegn börnum. (Háskólaútgáfan 2011) 149.  
10 Stefán Már Stefánsson, Um sönnun í sakamálum (Lagastofnun Háskóla Íslands 2007) 430. 
11 sama heimild 11. 
12 Eiríkur Tómasson, „Sönnun og sönnunarbyrði. Fyrri hluti“ [1987] (40) Úlfljótur 246, 249. 
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að óbein sönnunargögn hafa ekki endilega mikla þýðingu ein og sér en hafa meira 

vægi ef önnur sönnunargögn, bein eða óbein, styðja við þau.13  

Sjaldgæft er að sakfelling sé einungis reist á óbeinum sönnunargögnum, samanber 

Hrd. 5. október í máli nr. 103/2000 svo dæmi sé tekið. Þar voru málavextir þeir að B 

var ákærður fyrir þjófnað með því að hafa brotist inn í verslun og stolið þaðan ýmsum 

varningi. Hann játaði brotið fyrir lögreglu, en fyrir dómi neitaði hann sakargiftum. Þrír 

lögreglumenn gáfu skýrslu fyrir dómi og tveir þeirra báru um frásögn ákærða á 

rannsóknarstigi af atvikum sem þeir sjálfir höfðu hvorki séð né heyrt eða kannað 

aðstæður á vettvangi. Í dómi Hæstaréttar segir orðrétt: „Þótt framburður þeirra sé 

fullgilt sönnunargagn um það, sem þeir sjálfir upplifðu, verður ekki framhjá því litið að 

ekkert annað er fram komið, sem tengt getur ákærða við brotið, og áður er rakið. Gegn 

eindreginni neitun hans verður ekki talið að ákæruvaldinu hafi tekist að sanna sekt 

hans.“ 

Hins vegar eru til dæmi um það að sakfelling sé eingöngu byggð á óbeinum 

sönnunargögnum, samanber Hrd. 27. nóvember 1997 í máli nr. 381/1997. Þar voru 

málavextir þeir að ákærði kvaddi til lögreglu að heimili sínu er hann fann ekki húslykla 

sína. Er lögregla kom að sat ákærði fyrir utan heimili sitt í bifreið sinni og var mjög 

ölvaður. Þótti sýnt að bifreiðinni hafði verið ekið nýlega og voru fótspor ákærða við 

hana. Ekkert benti til þess að fleiri en ökumaður hafi komið með bifreiðinni í þessari 

ferð og skýringar ákærða á minnisleysi sínu þóttu ótrúverðugar. Með vísan til 

framangreinds, taldi Hæstiréttur sannað að ákærði hefði ekið undir áhrifum áfengis. 

Héraðsdómur hafði áður sýknað ákærða með vísan til þess að þrátt fyrir að töluverðar 

líkur væru fyrir því að ákærði hefði ekið bifreið sinni umrædda nótt væri varhugavert 

að telja að fram væri komin fullnægjandi sönnun þess að ákærði hefði gerst sekur um 

háttsemina. 

Óbein sönnunargögn geta verið af ýmsu tagi, til dæmis framburður sérfræðinga 

sem hafa unnið að fingrafarasamsvörun í sakamáli, rannsókn á hemlunarvegalengd 

bifreiðar getur gefið vísbendingu um hraða hennar14 og skýrsla sálfræðings um 

andlegt ástand brotaþola í kjölfar kynferðisbrots.15  Í 86. gr. sml. er heimild fyrir lögreglu 

til að leita til sérfróðra manna þegar þörf er á sérfræðilegri skoðun eða rannsókn til að 

                                                      
13 sama heimild 10. 
14 sama heimild 10. 
15 Heimir Örn Herbertsson, „Hver er svo saklaus?“ í Þorvaldur Hrafn Yngvason (ritstj.), Afmælisrit: Jón 
Steinar Gunnlaugsson (Lögrétta 2007) 26. 
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upplýsa mál. Ef ástæða er til getur ákærandi eða ákærði farið fram á að dómkvaddur 

verði matsmaður skv. 128. sml. en einnig getur lögregla eða ákærandi óskað eftir mati 

á rannsóknarstigi. Niðurstaða matsmanna, sem dómkvaddir eru samkvæmt 128. gr. 

sml., kemur fram í skriflegri og rökstuddri matsgerð þar sem þau sjónarmið eru greind 

sem álit hans er reist á, sbr. 1. mgr. 130. gr. sml. Nánar er fjallað um skýrslur 

sérfræðinga og álitsgerðir matsmanna í 3. kafla.  

Hérlendis fást löglærðir embættisdómarar og eftir atvikum einn eða fleiri 

sérfræðingar við að dæma í sakamálum og hafa mikla reynslu og þekkingu á því sviði. 

Dómararnir hafa því almennt góðar forsendur til að fást við álitamál í tengslum við 

sönnun og því skiptir ekki höfuð máli hvort sönnunargögn séu bein eða óbein.16 

Ítarlega er fjallað um matsgerðir og skýrslur sérfræðinga í 3. kafla. 

 

2.2.2. Frjáls sönnunarfærsla  

Tilgangur sönnunarfærslu er sá að leiða fram sanna atburðarás í hverju máli svo að á 

þeim grundvelli sé hægt að ákveða um sök og viðurlög á hendur ákærða og þannig 

komast hjá því að saklausir menn séu dæmdir.17 Þetta er í samræmi við meginreglu 

2. mgr. 70. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/194418 og 2. mgr. 6. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu sem lögfestur var hér á landi með lögum nr. 62/199419 

um að maður sem borinn er sökum um refsiverða háttsemi, skal talinn saklaus þar til 

sekt hans hefur verið sönnuð. Játning ákærða í sakamáli dugar því ekki ein og sér til 

þess að verknaður teljist sannaður, sbr. 161. og 164. gr. sml.20   

Fram kemur í 1. mgr. 110. gr. sml. að ákærandi aflar sönnunargagna en hinn 

ákærði geti einnig gert það. Samkvæmt þessu er skyldan um sönnunarfærslu að 

mestu á ákæruvaldinu. Dómara í sakamáli ber af sjálfsdáðum að gæta reglunnar um 

sannleiksleit og hann ber skyldu til að leiða hið sanna í ljós eftir því sem kostur er, án 

þess þó að standa sjálfur fyrir öflun gagna, sbr. 2. mgr. 110. gr. sml. Meginreglan um 

frjálsa sönnunarfærslu felur það í sér að aðilar geta að jafnaði lagt fram í dómsmáli 

þau gögn sem þeir kjósa og reglan styður við meginregluna um frjálst mat 

sönnunargagna.21 Reglan um milliliðalausa sönnunarfærslu er ein af grundvallar-

                                                      
16 Stefán Már Stefánsson (n. 10) 11. 
17 sama heimild 12. 
18 Hér eftir nefnd stjskr. eða stjórnarskrá eftir því sem við á. 
19 Hér eftir nefnd MSE eða Mannréttindasáttmáli Evrópu eftir því sem við á. 
20 Eiríkur Tómasson, „Sönnun og sönnunarbyrði. Fyrri hluti“ (n. 12) 248. 
21 Stefán Már Stefánsson (n. 10) 11. 
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reglum sakamálaréttarfars. Í henni felst að sönnunargögn skulu færð fram fyrir þann 

dómara eða þá dómendur sem sjá um að dæma í máli. Markmið reglunnar er tryggja 

það að dómari kynnist sönnunargögnum málsins af eigin raun en talið er að hann sé 

þá í betri stöðu en ella til að leggja mat á samhengi og þýðingu gagnanna.  

Nokkrar undantekningar eru frá meginreglunni um frjálsa sönnunarfærslu. Ein 

þeirra er sú að dómara ber að hafna þýðingarlausum sönnunargögnum, sbr. 3. mgr. 

110. gr. sml. Af þessu leiðir að dómara ber að hafna sérfræðiáliti um trúverðugleika 

vitnisframburða sem hafa ekki verið gefnir fyrir dómi. Slíkt sérfræðiálit er þýðingarlaust 

fyrir dóminn því sönnunarfærslan á að vera milliliðalaus og dómari á sjálfur að meta 

trúverðugleika vitna, samanber 111. gr. sml. Tengt þessu er að sérfræðingur verður 

ekki kallaður sem vitni í máli nema hann hafi áður framkvæmt sérfræðilega rannsókn 

og komið að rannsókn málsins skv. 1. málsl. 1. mgr. 86. gr. sml., sbr. 2. málsl. 1. mgr. 

116. gr. Sérfræðingar sem ekki hafa skynjað atvik málsins af eigin raun, verða ekki 

leiddir fyrir dóm sem vitni heldur aðeins sem dómkvaddir mats- eða skoðunarmenn, 

sbr. 1. mgr. 128. gr., sbr. 1. mgr. 132. gr. sml.22  

 

2.2.3. Sönnunarbyrði 

Sönnunarbyrði er vandmeðfarið hugtak aðallega vegna þess að það styðst við tvenns 

konar merkingu í lögfræði. Annars vegar er hugtakið miðað við stöðuna að lokinni 

sönnunarfærslu og hins vegar þegar mál er höfðað og þá áður en sönnunarfærsla 

hefst.23 Hér verður hugtakið notað um það atriði hvor aðili dómsmáls skuli bera hallann 

af sönnunarskorti.24 Hugtakið gerir ráð fyrir því að talsverðar sönnunarkröfur séu 

gerðar í sakamálum.25 Í 108. gr. sml. kemur fram sú meginregla að sönnunarbyrði um 

sekt ákærða og atvik, sem telja má honum í óhag, hvílir á ákæruvaldinu. Ákæruvaldið 

hefur sönnunarbyrði um öll atriði sem þýðingu hafa og ber því hallann af 

sönnunarskorti. Af 69. gr. stjskr. leiðir að sú byrði hvílir einnig á ákæruvaldinu að sýna 

nægilega fram á að sönnuð atvik séu refsinæm, það er að þau falli undir refsiákvæði.26 

Sönnunarfærsla ákæruvaldsins getur orðið erfiðari ef ákærði setur fram sennilegar 

skýringar, því má segja að ákærði hafi einnig ákveðnar skyldur í tengslum við 

                                                      
22 sama heimild 14–15. 
23 Eiríkur Tómasson, „Sitt er hvað, sönnunarbyrði og sönnunarmat: umfjöllun um dóm Hæstaréttar 20. 
október 2005 í máli nr. 148/2005“ (2007) 60 Úlfljótur 485, 489.   
24 Stefán Már Stefánsson (n. 10) 28. 
25 sama heimild 30. 
26 Róbert R. Spanó, Túlkun lagaákvæða (Bókaútgáfan Codex 2007) 433–434. 



8 

 

sönnunarfærsluna. Ákærði hefur rétt á því að leggja fram sönnunargögn sem eru til 

þess fallin að upplýsa málið, sbr. 1. mgr. 110. gr. sml. Það hvílir þó engin skylda á 

ákærða um að upplýsa málið og honum er heimilt að neita að svara spurningum um 

sakargiftir, sbr. 2. mgr. 64. gr. sml. Í 2. mgr. 6. gr. MSE kemur fram sú meginregla að 

maður sem borinn er sökum um refsiverða háttsemi, skal talinn saklaus þar til sekt 

hans hefur verið sönnuð, ákvæði 2. mgr. 70. gr. stjskr. er nánast samhljóðandi. Af 

þessum ákvæðum leiðir að allan vafa skuli túlka ákærða í hag (in dubio pro reo).27 

 

2.2.4. Frjálst sönnunarmat 

Í flestum málum koma upp einhver vafaatriði og sjaldnast eru allir þættir í atburðarás 

tiltekins verknaðar hafnir yfir allan vafa.28 Að lokinni sönnunarfærslu þarf dómari að 

vega og meta, á grundvelli alls sem fram hefur komið í máli, hvaða staðreyndir skuli 

lagðar til grundvallar við úrlausn málsins.29 Meginreglan um frjálst sönnunarmat felur 

það í sér að dómari hefur óbundnar hendur við mat á sönnunargögnum.30 Í þessu felst 

að dómari leggur mat á sönnunargildi einstakra gagna málsins svo sem sérfræðilegar 

álitsgerðir og matsgerðir sem eru aldrei bindandi31 og metur að hvaða vægi þau hafa 

til að komast að tiltekinni niðurstöðu, sbr. 109. gr. sml. Markmið meginreglunnar er að 

ná fram efnislega réttum dómi, en í sakamálum er mjög mikilvægt að dómar séu 

efnislega réttir. Ólögfestar reglur sem byggja á venjum, gilda um það hvernig 

sönnunarmat á að fara fram. Dómari skal meta gögn málsins í hverju einstöku tilviki 

fyrir sig og ber að fylgja reglum sem hafa það að markmiði að ná fram réttri niðurstöðu 

á hlutlægan hátt. Dómara er óheimilt að byggja dóma á sínum persónulegu skoðunum 

eða á atriðum sem hafa ekki tengsl við sakarefnið. Þessar kröfur eiga að vernda 

borgarana fyrir tilviljunarkenndum niðurstöðum.32   

Enginn mælikvarði er til sem segir til um það hversu miklar upplýsingar og gögn 

ákæruvaldið þarf að leggja fram til þess að fullnægja sönnunarbyrðinni.33 

Sönnunargögn eru margvísleg og misjafnlega áreiðanleg. Álitsgerðir matsmanna og 

skýrslur sérfræðinga eru ekki alltaf afdráttarlausar og sérfræðingar eru ekki endilega 

                                                      
27 Stefán Már Stefánsson (n. 10) 28. 
28 Bogi Nilsson, „Um sönnunargögn og sönnunarfærslu í sakamálum“ (1991) 44 Úlfljótur 341, 342. 
29 Símon Sigvaldason (n. 9) 150. 
30 Páll Sigurðsson (n. 8) 150. 
31 Johannes Andenæs, Norsk straffeprosess (4. útg., Universitetsforlaget 2009) 223. 
32 Stefán Már Stefánsson (n. 10) 33–34. 
33 Bogi Nilsson (n. 28) 342. 
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sammála um ákveðin atriði máls.34 Styrkleika og vægi sönnunargagna í refsimálum 

verður að meta út frá dómaframkvæmd, meginreglum laga og fræðiskrifum. 

Sönnunargögn málsins verða að vera þess háttar að ekki verði vefengt með 

skynsamlegum rökum að ákærði hafi framið verknaðinn sem hann er sakaður um.35  

Í öllum málum eru gerðar ákveðnar kröfur til sönnunar tiltekinna atvika þannig að hægt 

sé að leggja þau til grundvallar.36 Sönnunarkröfurnar geta þó að einhverjum hætti farið 

eftir því hversu alvarlegt brot hinn ákærði er sakaður um. Ríkari sönnunarkröfur hafa 

verið gerðar í morðmálum en í málum er varða smávægileg brot.37 Afsláttur af 

sönnunarkröfum er einnig veittur í málum sem erfitt er að afla sönnunargagna svo sem 

í kynferðisbrotamálum. Þar er staðan oft sú að framburðir ákærða og brotaþola eru 

einu beinu sönnunargögn málsins. Óbein sönnunargögn svo sem skýrslur annarra en 

aðila máls, t.d. ættingja og kennara, eru oft uppfyllingarefni til stuðnings þeim veiku 

sönnunargögnum sem liggja fyrir. Vægari sönnunarkröfur geta því verið gerðar með 

tilliti til brotaþola. Ef sönnunarkröfur í þessum og skyldum málaflokkum væru of 

strangar gæti það leitt til þess að réttarkerfið virki ekki sem skyldi og að almenningur 

gæti misst trú á því.38  

 

3. Skýrslur sérfræðinga og álitsgerðir matsmanna 

3.1. Almennt 

Í sakamálum getur verið þörf á ýmiskonar sérþekkingu sem dómarinn hefur ekki yfir 

að ráða til þess að fá úr því skorið hverjar staðreyndir málsins eru39 og til að aðstoða 

við rannsókn máls, sbr. 86. gr. sml. Eðlilegt er að ríkari kröfur séu gerðar til sönnunar 

í sakamálum en í einkamálum, vegna eðlis sakamála og sérstaklega vegna þess að 

sönnunarbyrðin er lögð á ákæruvaldið.40 Úrlausnarefni sem koma til lögreglu og 

dómstóla krefjast sérfræðiþekkingar í auknum mæli því þjóðfélög verða sífellt flóknari 

og sérhæfing eykst.41 Í lögum um meðferð sakamála er brugðist við þessari þörf með 

þrenns konar hætti. Í fyrsta lagi með því að heimila dómara að kveðja til tvo sérfróða 

                                                      
34 Hans Gammeltoft-Hansen, Strafferetspleje (Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1998) 110. 
35 Stefán Már Stefánsson (n. 10) 31. 
36 sama heimild. 
37 Bogi Nilsson (n. 28) 342. 
38 Stefán Már Stefánsson (n. 10) 45. 
39 Andenæs (n. 31) 222. 
40 Eiríkur Tómasson, Meginreglur sakamálaréttarfars (2. útg., Úlfljótur 2009) 30. 
41 Stefán Már Stefánsson, „Um sérfróða meðdómsmenn“ 45 Tímarit lögfræðinga 282, 284. 
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meðdómsmenn ef dómari telur að þörf sé á sérkunnáttu til að leysa úr álitaefnum þegar 

deilt er um staðreyndir, sbr. 3. mgr. 3. gr. sml. Í öðru lagi með því að heimila lögreglu 

að  leita til sérfróða manna í þágu rannsóknar, þegar þörf er á sérfræðilegri skoðun 

eða rannsókn til að upplýsa mál, sbr. 86. gr. sml. Í þriðja og síðasta lagi með því að 

heimila öflun matsgerða dómkvaddra matsmanna um atriði sem dómari getur ekki 

metið á grundvelli almennrar þekkingar sinnar, menntunar eða lagaþekkingar, sbr. 

XIX. kafli sakamálalaganna. Í eftirfarandi undirköflum er fjallað um sérfræðilegar 

álitsgerðir og matsgerðir en ekki verður fjallað nánar um sérfróða meðdómsmenn.  

Ýmis konar sérfræðirannsóknir og skoðanir geta verið mikilvægur liður í því að 

komast að hinu sanna í sakamáli.42 Í 1. mgr. 86. gr. sml. eru taldar upp helstu tegundir 

sérfræðilegra rannsókna og skoðana sem gripið er til í því skyni að upplýsa sakamál, 

það er læknisskoðun, efnafræðileg rannsókn, rithandarrannsókn og bókhalds-

rannsókn, en alls ekki má líta á það sem tæmandi talningu.43 Sérfræðilegar álitsgerðir 

og matsgerðir geta verið mjög margvíslegar og eru oft mikilvægur þáttur í 

sönnunarfærslu fyrir dómi. Í Leiðbeiningum um málskostnað í opinberum málum, sem 

gefnar voru út af Innanríkisráðuneytinu 5. maí 2011, eru nefnd dæmi um sérfræðinga 

og þær álitsgerðir, mats- og skoðunargerðir sem þeir geta meðal annars framkvæmt:  

Sálfræðingur:  

Sálfræðileg athugun 

Geðlæknir: 

Geðrannsókn 

Læknir: 

Læknisvottorð  

Áverkavottorð  

Vottorð v/mannskaðarannsóknar  

Vottorð um áhrif efna á aksturshæfni  

Matsgerð vegna lyfjaprófa o.fl.  

Réttarkrufning  

Löggiltur endurskoðandi:  

Bókhaldsrannsókn  

 

 

                                                      
42 Sigríður Ingvarsdóttir (n. 5) 223. 
43 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 252 - 233. mál, athugasemdir við 86. gr., mgr. 1. 
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Efnafræðingur, lyfjafræðingur, líffræðingur o.fl.: 

Lyfjapróf (blóðrannsókn/þvagsýnisrannsókn)  

Alkóhólpróf (blóðrannsókn/þvagsýnisrannsókn)  

DNA-rannsókn  

Efnafræðileg rannsókn (t.d. kannabis- og kókaínákvörðun)  

Erfðafræðileg rannsókn  

Túlkur:  

Táknmálstúlkur 

Ýmsir sérfræðingar:  

Letur- og skriftarannsókn  

Vottorð um veðurgögn og vinna við veðurgögn  

Skjalaþýðing  

Skoðun á bifreið vegna slyss  

Matskostnaður, ýmis  

Vegagerðarreikningur vegna opinbers máls44 

Í eftirfarandi undirköflum verður gerð nánari grein fyrir annars vegar skýrslum 

sérfræðinga samkvæmt 86. gr. sml. og hins vegar álitsgerðum matsmanna samkvæmt 

XIX. kafla sml. 

 

3.2. Sérfræðilegar álitsgerðir 

Í 86. gr. sml. er heimild fyrir lögreglu til að leita til sérfróðra manna þegar þörf er á 

sérfræðilegri skoðun eða rannsókn til að upplýsa mál. Með „sérfróðum mönnum“ er átt 

við þá sem hafa aflað sér bóklegrar eða verklegrar sérmenntunar eða búa yfir 

sérfræðilegri kunnáttu á ákveðnu sviði.45 Þegar sérfræðiálits eða álitsgerðar 

matsmanns er leitað er mikilvægt að sá sem það á að gefa hafi þekkingu á þeim 

sérfræðilegu álitaefnum sem um ræðir. Jafnframt er mikilvægt að hann gefi álit eða 

framkvæmi mat einungis að því marki og á því sviði sem hans sérfræðiþekking nær 

til. Að öðrum kosti skortir hann forsendur til að meta og veita álit á því sem um ræðir.46 

Mikilvægt er að sérfræðingarnir hafa aðgang að gögnum málsins við vinnslu 

                                                      
44 Málskostnaðarnefnd, „Leiðbeiningar um málskostnað í opinberum málum“ (Dómsmálaráðuneytið 5. 
maí 2011) 13 <https://www.stjornarradid.is/media/innanrikisraduneyti-
media/media/Skyrslur/Leidbeiningar-um-sakarkostnad_Loka.pdf> skoðað 3. mars 2018. 
45 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 252 - 233. mál athugasemdir við 85. gr.,  1. 
46 Sigríður Ingvarsdóttir (n. 5) 228. 
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álitsgerðar svo þeir geti kynnt sér öll gögnin í málinu sem geta haft áhrif á niðurstöðu 

matsins. Sé sálfræðingur fenginn til að framkvæma mat þarf hann að meta niðurstöður 

úr viðtölum og sálfræðiprófum í samhengi við önnur gögn í málinu, samanber Hrd. 13. 

maí 2015 í máli nr. 65/2015. Í því máli var ákærði sakfelldur fyrir nauðgun og 

kynferðislega áreitni gagnvart ungri konu og fyrir sifskapar- og frelsissviptingarbrot 

gagnvart tveimur átta ára drengjum. Sérfræðingur í klínískri sálfræði var fenginn, með 

bréfi frá lögreglu, til að framkvæma geðmat á ákærða, gera áhættumat og einnig til að 

leggja mat á andlega heilsu hans, þroska og á kynhneigð. Niðurstöður skýrslunnar 

voru byggðar á viðtölum sérfræðingsins við ákærða og á tilteknum sálfræðiprófum 

sem ákærði gekkst undir, en einnig á rannsóknargögnum lögreglu og upplýsingum frá 

fangavörðum. 

Aðstoðar sérfræðinga er aflað með óformlegri hætti en dómkvaddra matsmanna, 

það er án atbeina dómara. Í 2. málsl. 1. mgr. er heimild fyrir lögreglu eða ákæranda, 

ef ástæða er talin til, til að fara fram á að sérfræðingar sem kvaddir eru til aðstoðar við 

rannsókn máls, verði dómkvaddir sem matsmenn skv. 1. mgr. 128. gr. sml. Álitsgerðir 

matsmanna hafa að jafnaði ríkara sönnunargildi en skýrsla eða álitsgerð sérfræðinga 

sem ekki eru dómkvaddir. Ástæðan fyrir þessu er sú að dómari hefur sjálfstæðari stöðu 

gagnvart sökuðum manni en lögregla og ákæruvald auk þess sem sakborningur á að 

hafa tækifæri til að tjá sig um dómkvaðninguna og síðar á matsfundi, það er ef 

sakborningur er á annað borð til staðar á rannsóknarstigi máls. Af þessum ástæðum 

getur verið æskilegt, meðal annars til að freista þess að atvik verði upplýst með 

óyggjandi hætti áður en mál er höfðað, að mögulegt sé að fara fram á dómkvaðningu 

matsmanna á rannsóknarstigi. Einnig getur þessi aðferð, þegar upp er staðið, dregið 

úr kostnaði þess opinbera því í sumum tilvikum getur reynst óhjákvæmilegt að 

dómkveðja einn eða fleiri matsmenn eftir að mál kemur fyrir dóm. Dæmi um þetta er 

ef lögregla hefur, í þeim tilgangi að upplýsa málið, leitað álits sérfróðra manna, sem 

sjálfir eru viðriðnir mál eða tengjast einhverjum aðila er hlut á að máli. Í þess háttar 

tilfelli er hins vegar vafasamt að hægt sé að líta á slíkt álit sem fullgilt sönnunargagn 

fyrir dómi, samanber Hrd. 19. maí 2004 í máli nr. 325/2003. Í því máli voru málavextir 

þeir að A og B voru sakaðir um skjalafals og fjársvik með því að hafa blekkt 

viðskiptavini til að kaupa myndverk sem þeir áttu þátt í að falsa. Við rannsókn málsins 

aflaði lögreglan sérfræðilegra álitsgerða hjá starfsmönnum Listasafns Íslands. Staða 

listasafnsins sem eins kærenda í málinu var óhjákvæmilega talin valda því að 

sérfræðilegu álitsgerðirnar, sem lögregla hafði aflað hjá starfsmönnum listasafnsins 
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fyrir útgáfu ákæru, gætu ekki talist tækar fyrir dómi til sönnunar um atriði sem vörðuðu 

sök ákærðu. Gilti þá einu hvort um væri að ræða myndverk, sem listasafnið hafi lagt 

fram kæru um, eða verk sem því væru óviðkomandi.  

Kveðið er á um það í 2. mgr. 86. gr. að þeim sérfróðu mönnum, sem aðstoða 

lögreglu á þann hátt sem kveðið er á um í 1. mgr., skuli að jafnaði greidd þóknun fyrir 

störf sín. Þóknunin er ákveðin af héraðssaksóknara, lögreglustjóra eða löglærðum 

starfsmanni þeirra, en þessir aðilar taka einnig ákvörðun um þóknun tilnefnds verjanda 

eða réttargæslumanns, sbr. 2. mgr. 38. gr. og 2. mgr. 48. gr. sml. Sé maður 

dómkvaddur sem matsmaður á rannsóknarstigi, sbr. 1. mgr. 86. gr. sml., skal þóknun 

hans ákveðin á sama hátt og þóknun þeirra sem dómkvaddir eru til matsstarfa eftir að 

mál hefur verið höfðað, sbr. 3. mgr. 130. gr. sml.47  Samkvæmt c. lið 1. mgr. 216. gr. 

sml. telst kostnaður við sérfræðilegar álitsgerðir og matsgerðir til sakarkostnaðar, en 

til sakarkostnaðar teljast óhjákvæmileg útgjöld vegna rannsóknar sakamáls og 

meðferðar þess, sbr. 1. mgr. 216. gr. sml.   

 

3.3. Matsgerðir dómkvaddra matsmanna 

3.3.1. Almennt 

Ítarlega er fjallað um matsgerðir í XIX. kafla sakamálalaganna en fyrirmynd kaflans er 

IX. kafli laga um meðferð einkamála nr. 91/199148 þó breytt sé frá fyrirmyndinni á 

nokkrum stöðum.49 Tilgangur matsgerða dómkvaddra matsmanna er að fá skoðun eða 

álit utanaðkomandi sérfróðs manns, sem dómari tilnefnir á formlegan hátt, á því hvað 

sé staðreynd í ákveðnu tilviki.50 Þýðing matsgerða hefur aukist í sakamálum, þar sem 

það er almennt ekki talið í samræmi við hlutverk vitna í dómsmálum að þau tjái sig um 

sérfræðileg atriði.51 Sönnunargögnum er ekki beinlínis raðað eftir mikilvægi í íslenskri 

réttarfarslöggjöf.52 Það er því ekki hægt að halda því fram að matsgerð hafi meira eða 

annað gildi en önnur sönnunargögn í sakamáli, enda er það háð frjálsu sönnunarmati 

dómara samkvæmt 109. gr. sml. Þrátt fyrir þetta er matsgerð almennt talin vera sterkt 

sönnunargagn um þau atriði sem hún nær til. Það er að segja ef matsgerðin er ekki 

                                                      
47 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 252 - 233. mál, athugasemdir við 86. gr., mgr. 2. 
48 Hér eftir nefnd eml. eða einkamálalög eftir því sem við á. 
49 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 252 - 233. mál, athugasemd við XIX. kafla. 
50 Markús Sigurbjörnsson, Einkamálaréttarfar (2. útg., Gefið út sem handrit til kennslu við lagadeild 
Háskólans í Reykjavík 2003) 228–229. 
51 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 252 - 233. mál, athugasemdir við XIX. kafla. 
52 Símon Sigvaldason (n. 9) 156. 
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sýnilega reist á röngum forsendum og ef réttra aðferða hefur verið gætt við 

framkvæmd mats.53  

 

3.3.2. Heimild til að afla matsgerðar 

Í sakamálalögunum kallast skoðunar- og matsgerðir, lýsingar á hlutum og aðrar 

rannsóknargerðir einu nafni matsgerðir eða mat og athafnir sem lúta að þeim að meta, 

sbr. 1. mgr. 127. gr. laganna. Ekki er þörf á aðstoð við mat á atriðum sem krefjast 

almennrar þekkingar og menntunar eða lagaþekkingar því það er í höndum dómara 

að leggja mat á þau atriði, sbr. 2. mgr. 127. gr. sml. Þegar atriði fellur utan við 2. mgr. 

127. gr. er aðila heimilt, skv. 3. mgr. 127. gr. sml., að leita til opinbers starfsmanns 

sem hefur verið skipaður í eitt skipti fyrir öll til að meta tiltekin atriði og krafist þess að 

hann meti málsatriði, falli það innan verkahrings hans. Í tilfellum þar sem ekki verður 

farið eftir því sem segir í 2. eða 3. mgr. 127. gr. sml. kveður dómari einn eða tvo 

matsmenn, ef hann metur að þess sé þörf, til að framkvæma mat, sbr. 1. mgr. 128. gr. 

sml. Í Hrd. 25. júní 2014 í máli nr. 424/2014 reyndi á það hvort þörf væri á öflun 

matsgerðar eða hvort dómari ætti að nýta almenna þekkingu sína til að meta atriði 

sem ákæruvaldið óskaði eftir að fá metið af dómkvöddum matsmanni. Í málinu taldi 

ákæruvaldið brýna þörf á að dómkvaddir væru matsmenn á grundvelli 128. gr. sml. til 

að leggja mat á nánar tiltekin atriði í tengslum við lögreglurannsókn sem beindist að 

X, Y og Z vegna ætlaðra kynferðisbrota gegn ungum dreng. Beiðni ákæruvaldsins laut 

að því að dómkvaddir yrðu matsmenn til að meta í fyrsta lagi þroska og líðan 

drengsins, í öðru lagi tengsl hans við móður sína og X og í þriðja lagi hvort fyrir hendi 

væru aðstæður, sem væru til þess fallnar að rýra sönnunargildi framburðar drengsins. 

Ákæruvaldið taldi að matsgerðin væri nauðsynleg til að unnt væri að ákveða hvort 

sækja skyldi sakborninga til sakar, sbr. 145. gr. sml.  Í niðurstöðu dómsins segir 

orðrétt:  

Samkvæmt 1. mgr. 109. gr. laga nr. 88/2008 metur dómari hverju sinni 
hvort nægileg sönnun, sem ekki verði vefengd með skynsamlegum 
rökum, sé fram komin um hvert það atriði sem varðar sekt eða ákvörðun 
viðurlaga við afbroti, þar á meðal hvaða sönnunargildi vitnisburður hafi. 
Þá er í 2. mgr. 127. gr. sömu laga kveðið á um að dómari leggi sjálfur 
mat á atriði, sem krefjast almennrar þekkingar og menntunar eða 
lagaþekkingar, en verði ekki farið svo að geti hann kvatt einn eða tvo 
matsmenn til að framkvæma mat eftir skriflegri beiðni aðila, sbr. 1. mgr. 
128. gr. laganna. Af framangreindu leiðir að dómari leggur mat á 

                                                      
53 Markús Sigurbjörnsson (n. 50) 230. 
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framburð vitna fyrir dómi. Það girðir þó ekki fyrir að aflað verði 
matsgerðar dómkvaddra manna um atriði, sem kunna að skipta máli við 
slíkt mat dómara, ef þörf er við það mat annarrar þekkingar en þeirrar 
sem talist geti almenn eða á sviði laga. […] Þegar þetta er virt í heild 
verður að líta svo á að efni séu til að verða við beiðni sóknaraðila um 
dómkvaðningu tveggja manna til að leggja mat á þau atriði, sem í 
matsbeiðni greinir, þar með talið hvort uppi séu sérstakar aðstæður, sem 
gætu verið fallnar til að rýra sönnunargildi framburðar drengsins, enda 
væri ekki með sérfræðilegu áliti um það efni lagt í hendur dómkvaddra 
manna það sönnunarmat, sem dómari fer með að lögum. 

 

Var því lagt fyrir héraðsdóm að dómkveðja sérfróða menn til að leggja mat á þau atriði 

sem greindi í matsbeiðni ákæruvaldsins.  

Telji dómari bersýnilegt að atriði, sem aðili vill sanna, skipti ekki máli eða að gagn 

sé tilgangslaust til sönnunar, getur dómari meinað aðilum um sönnunarfærslu, sbr. 3. 

mgr. 110. gr. Hert er á þessari reglu, þegar um er að ræða matsgerðir, í 1. mgr. 128. 

gr. sml. Þar kemur fram að dómari skuli ekki verða við beiðni um dómkvaðningu 

matsmanns nema hann telji nauðsyn að afla slíks mats til þess að dómur verði lagður 

á málið. Mál dregst frekar á langinn ef mats er óskað auk þess sem kostnaður fylgir 

matsgerð. Þar af leiðandi skal ekki framkvæma mat nema þörf sé á og ekki sé hægt 

að leiða það atriði sem sanna á í ljós á annan og auðveldari hátt.54 Í Hrd. 12. 

september 2014 í máli nr. 595/2014 og Hrd. 27. október 2015 nr. 270/2015 reyndi 

á það hvort öflun matsgerða væri nauðsynleg til þess að dómur yrði lagður á málið, 

en í síðarnefnda dómnum fjallar Hæstiréttur meðal annars um það að skilyrði fyrir 

dómkvaðningu matsmanna séu þrengri í sakamálum en í einkamálum. 

Í Hrd. 595/2014 staðfesti Hæstiréttur úrskurð héraðsdóms þar sem hafnað var 

kröfu ákæruvaldsins um að dómkvaddur yrði matsmaður til að gera sálfræðimat á 

brotaþola í kynferðisbrotamáli. Ákæruvaldið taldi að nauðsynlegt væri að afla mats 

dómkvadds matsmanns á ástandi brotaþola, til að meta hvort hún þjáist af 

áfallastreituröskun, hversu mikilli og líklegum orsökum. Í héraðsdómnum kemur fram 

að í málinu liggi fyrir vottorð sálfræðings þar sem kemur fram að niðurstöður 

endurtekins greiningarmats sýni að brotaþoli þjáðist af áfallastreituröskun. Í vottorðinu 

komu að mestu leyti fram þau atriði sem matsspurningarnar vörðuðu. Ekki var talin 

slík þörf á matinu að væri það ekki fyrir hendi yrði dómur ekki lagður á málið. Skilyrði  

1. mgr. 128. gr. sml. var því ekki talið uppfyllt. 

                                                      
54 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 252 - 233. mál, athugasemdir við 3. mgr. 128. gr. 
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Í Hrd. 270/2015 óskaði ákærði eftir því að sérfróður matsmaður yrði fenginn til að 

meta vegg sem ákærði var ákærður fyrir að hafa hrint fyrrum sambýliskonu sinni utan 

í. Veggurinn sem um ræðir var ekki lengur í því horfi er hann var eftir hina ætluðu 

líkamsárás og yrði dómkvaddur matsmaður því að meta vegginn einungis á grundvelli 

ljósmynda. Hæstiréttur hafnaði kröfunni um dómkvaðningu matsmanns og staðfesti 

úrskurð héraðsdóms á þeirri forsendu að matsgerðin væri tilgangslaus til sönnunar um 

þá háttsemi sem ákært var fyrir og afleiðingar hennar fyrir brotaþola. Í niðurstöðu 

héraðsdóms er vísað í það að skv. 2. mgr. 127. gr. sml. leggur dómari sjálfur mat á 

atriði sem krefjast almennrar þekkingar og menntunar eða lagaþekkingar. Í 

héraðsdómi segir orðrétt:  

Af samanburði við 1. mgr. 61. gr. laga nr. 91/1991, um meðferð 
einkamála, sést að þrengri skilyrði eru fyrir dómkvaðningu matsmanns 
eftir lögum nr. 88/2008, heldur en eftir lögum  nr. 91/1991. Þannig skal 
dómkvaðning ekki fara fram, eftir lögum nr. 88/2008, nema dómari telji 
þörf á.  

Fallist dómstólar ekki á að dómkvaddir séu matsmenn getur það leitt til þess að 

vörn aðila verður áfátt. Það að sérfróðir meðdómsmenn séu kvaddir til setu í dómi 

bætir ekki úr þeim annmarka, sbr. Hrd. 24. apríl 2013 í máli nr. 682/2012. Í því máli 

ómerkti Hæstiréttur héraðsdóminn og málinu vísað heim í hérað til löglegrar meðferðar 

með vísan til þess að skýrsla ákærða hjá lögreglu hefði gefið fullt tilefni til að verða við 

beiðni hans um að aflað yrði mats sérfróðra matsmanna varðandi það hvort aðferðir 

sem ákærði beitti við að nudda A væru viðurkenndar, en honum var gefið að sök að 

hafa brotið gegn A þegar hún var í nuddi hjá honum á nuddstofu. Héraðsdómur hafnaði 

beiðni ákærða um að dómkvaddir yrðu tveir matsmenn með þeim rökum að ekki yrði 

séð að álit dómkvaddra manna „skipti máli fyrir störf dómsins við að komast að 

niðurstöðu um þessi álitamál“. Í dómi Hæstaréttar segir að með því að fá álit sérfróðra 

matsmanna hefði verjanda ákærða gefist tækifæri til að spyrja nánar út í álit þeirra, 

sbr. 1. mgr. 132. gr. sml, afla frekari gagna og eftir atvikum að leita yfirmats, sbr. 131. 

gr. laganna. Hæstiréttur taldi að úr þessum annmarka hefði ekki verið bætt þegar 

héraðsdómari tók með sér til setu í dóminum sérfróða meðdómsmenn. Því var fallist 

á með ákærða, að vörn hans hafi verið svo áfátt að ómerkja bæri héraðsdóminn og 

vísa málinu heim í hérað til löglegrar meðferðar. 
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3.3.3. Dómkvaðning matsmanna og framkvæmd mats 

Dómari getur aðeins dómkvatt matsmenn á grundvelli skriflegrar beiðni frá öðrum 

hvorum málsaðila, sbr. 1. mgr. 128. gr. sml., en bæði ákærandi og ákærði geta óskað 

eftir mati eftir að mál hefur verið höfðað. Eins og fram hefur komið getur lögregla eða 

ákærandi farið fram á slíkt á rannsóknarstigi, sbr. 1. mgr. 86. gr. sml. Vegna þeirrar 

skyldu dómara í sakamáli, að freista þess að komast að hinu sanna í máli, gæti hann 

mælst til þess að ákærandi færi fram á dómkvaðningu matsmanns, sbr. 2. mgr. 110. 

gr. sml. Ákæranda bæri almennt að fylgja þeim tilmælum.55  

Samkvæmt 1. mgr. 128. gr. sml. skal koma skýrlega fram í matsbeiðninni hvað eigi 

að meta, hvar andlag matsins sé og hvað eigi að sanna með matinu. Sé þessum 

kröfum ekki fullnægt leiðir það til þess að matsbeiðni sé synjað, sbr. Hrd. 25. október 

2016 í máli nr. 723/2016. Í málinu fór ákæruvaldið fram á að dómkvaddur yrði 

matsmaður „til að framkvæma mat á persónulegum aðstæðum matsþola, [...], hegðun 

hans og fyrri brot, þroska hans og heilbrigðisástand og þá sérstaklega geðheilbrigði, 

eins og segir í matsbeiðni.“ Hæstiréttur staðfesti úrskurð héraðsdóms þar sem kröfu 

ákæruvaldsins um dómkvaðningu matsmanns var hafnað á þeirri forsendu að kröfum 

1. mgr. 128. gr. sml. sé ekki fullnægt. Ekkert komi fram í matsbeiðninni um hvaða þörf 

sé á því að hið umbeðna mat verði framkvæmt auk þess sem ekki þyki nægilega skýrt 

tekið fram hvað eigi að meta. 

Í framhaldi af því að mats er óskað eru aðilar máls kvaddir á dómþing þar sem 

matsbeiðni er tekin fyrir og dómari skal greina aðilunum frá því hvern hann hyggst 

kveðja til matsstarfa, sbr. 2. mgr. 128. gr. sml.  

Matsmaður þar að uppfylla bæði almenn og sérstök hæfisskilyrði til þess að 

dómkveðja megi hann til matsstarfa56 samkvæmt 3. og 4. mgr. 128. gr. laga um 

meðferð sakamála. Fjallað er um það í 3. mgr. greinarinnar að maður verður ekki 

dómkvaddur nema að hann orðinn 20 ára að aldri, sé að öllu leyti óaðfinnanlegt vitni 

um þau atriði sem honum er falið að meta og hafi nægilega kunnáttu til að leysa 

starfann af hendi eða hafi allavega þá kunnáttu sem bestrar er kostur. Í 4. mgr. 128. 

gr. sml. er heimild fyrir dómara til að dómkveðja matsmann sem búsettur er utan 

lögsagnarumdæmi hans. Samkvæmt 1. málsl. 1. mgr. 133. gr. sml. leysir dómari úr 

ágreiningi sem snýr að hæfi matsmanns með úrskurði.   

                                                      
55 sama heimild athugasemdir við 1. mgr. 128. gr. 
56 Markús Sigurbjörnsson (n. 50) 229. 
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Ekki er kveðið á um það í sakamálalögunum að matsmaður skuli vera hlutlaus. Ef 

sérfræðingur, sem dómstóll kveður til sérfræðistarfa, er hallur undir annan hvorn aðila 

máls kann það að brjóta í bága við regluna um jafnræði aðila fyrir dómi sem leiðir af 

1. mgr. 6. gr. MSE57, sbr. mál Bönisch gegn Austurríki.58 Í því máli var ákæran byggð 

á skýrslu sem framkvæmdastjóri austurríska heilbrigðiseftirlitsins hafði undirritað. 

Framkvæmdastjórinn var síðar dómkvaddur sem matsmaður og gaf skýrslu fyrir dómi. 

Að mati Mannréttindadómstóls Evrópu kom matsmaðurinn fram sem vitni 

ákæruvaldsins í málinu. Þar sem ákærða, Bönisch, gafst ekki kostur á að fá 

dómkvaddan matsmann til þess að bera vitnin af sinni hálfu var talið að jafnræðisregla 

1. mgr. 6. gr. MSE hafi verið brotin gagnvart honum. Í ljósi framangreinds má telja að 

ástæða sé til að hafa ákvæði í sakamálalögunum sem tryggir hlutleysi matsmanna. 

Þess konar ákvæði er nú þegar um sérfróða meðdómsmenn, sbr. 2. mgr. 5. gr. sml. 

Ef óhlutdrægni sérfróðra meðdómsmanna og dómara er dregið í efa leiðir það til 

vanhæfis, sbr. g. liður 1. mgr. 6. gr. sml. 

Aðilar sakamáls hafa ekki forræði á sönnunarfærslu með sama hætti og aðilar í 

einkamáli og því er gengið út frá því að dómari upplýsi málsaðila um það hvaða 

matsmann hann hefur í hyggju dómkveðja. Málsaðilum er heimilt að mótmæla 

fyrirætlan dómara um að dómkveðja ákveðinn matsmann. Ef til mótmæla kæmi yrði 

dómari að leysa úr slíkum ágreiningi með úrskurði skv. 1. mgr. 133. gr. sml. Í því tilfelli 

að málsaðilar koma sér saman um hæfan einstakling til að taka að sér að framkvæma 

mat er dómari ekki bundinn af þessháttar sammæli. Þrátt fyrir þetta er ekkert sem 

mælir gegn því að dómari taki tillit til sammælis eða annars konar sjónarmiða aðila við 

val á matsmanni.59 Dómkvaðningu matsmanns skal bóka í heild sinni í þingbók, en í 

henni skal koma skýrt fram hvað skuli metið, hvenær matinu skuli vera lokið og 

hverjum eigi að gefa kost á að gæta hagsmuna sinna við framkvæmd matsins, sbr. 5. 

mgr. 128. gr. sml. Með tilvísun til þess að málsaðilar hafa ekki fullt forræði á 

sönnunarfærslu í sakamálum, annað en í einkamálum, er heimild fyrir dómara í 5. mgr. 

128. gr. sml. til að bæta við atriðum, að eigin frumkvæði, sem matsmanni er ætlað að 

leggja mat á.60  

                                                      
57 Eiríkur Tómasson, Réttlát málsmeðferð fyrir dómi (Bókaútgáfa Orators 1999) 84. 
58 Bönisch g. Austria (1985) Series A no. 92, mgr. 32-35. 
59 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 252 - 233. mál, athugasemdir við 2. mgr. 128. gr. 
60 sama heimild athugasemdir við 5. mgr. 128. gr. 
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Það er í höndum matsbeiðanda að tilkynna matsmanni um dómkvaðningu og 

afhenda honum endurrit af henni, sbr. 1. mgr. 129. gr. sml. Í 2. til 4. mgr. 129. gr. eru 

reglur um aðgerðir matsmanns í framhaldi af tilkynningunni. Matsmanni ber meðal 

annars að boða aðilana á matsfund eins fljótt og verða má og með sannanlegum hætti, 

samkvæmt 2. mgr. 129. gr. sml. Á matsfundinum framkvæmir matsmaður eftir atvikum 

skoðun á því sem hann hefur verið kvaddur til að meta en aðilum máls er skylt að 

afhenda matsmanni nauðsynleg gögn og veita honum aðrar upplýsingar sem lúta að 

efni matsgerðarinnar.61 Á fundinum geta aðilar jafnframt tjáð sig um þau gögn sem 

matsmaður hefur aflað sér til afnota við matið. Gert er ráð fyrir að verjandi annist 

hagsmunagæslu fyrir ákærða þegar mat er framkvæmt skv. XIX. kafla sml.62 Það getur 

bitnað á aðila ef hann mætir ekki til matsfundar því ef röksemdir hans eða upplýsingar 

berast ekki matsmanni er ekki gefið að tillit verði tekið til þeirra í matsgerðinni.63 Ef sú 

staða kemur upp að ákærði, sem annaðist sjálfur vörn sína, situr í gæsluvarðhaldi og 

getur af þeirri ástæðu ekki sótt matsfund skv. 2. mgr. 129. gr. er rétt að veita honum 

möguleika á að láta annan mæta á matsfundinn til að gæta hagsmuna sinna þar.64  

Matsmanni ber að vinna verk sitt af bestu vitund og semja rökstudda matsgerð sem 

hann þarf að vera viðbúinn að gefa skýrslu um fyrir dómi samkvæmt 5. mgr. 128. gr., 

sbr. þó 2. mgr. 130. gr. Matsmaður skal greina frá þeim sjónarmiðum sem álit hans er 

reist á, í skriflegri og rökstuddri matsgerð og afhenda dómara matsgerðina, sbr. 1. 

mgr. 130 gr. sml. Ef farið hefur verið fram á mat á rannsóknarstigi, skal dómari fá 

matsgerðina í hendur matsbeiðenda, hvort sem það er lögregla eða ákærandi. Í 2. 

mgr. 130. gr. er undantekning frá meginreglu 1. mgr. 130. gr. um það að matsgerðir 

skulu vera skriflegar. En dómari getur ákveðið að matsmaður, sem er dómkvaddur 

eftir að mál er höfðað, þurfi ekki að semja skriflega matsgerð heldur skuli hann mæta 

fyrir dóm skv. 2. mgr. 132. gr. sml. og gefa þar munnlega skýrslu um niðurstöðu 

matsins. Ekki eru nein efnisleg skilyrði fyrir því hvenær þessi leið er farin og er það því 

háð mati dómara hverju sinni. Þessi leið er þá einungis möguleg ef atriðin, sem á að 

meta, eru nokkuð afmörkuð og skýr. Jafnframt verður að taka tillit til eðlis brotsins sem 

ákært er fyrir og til viðhorfs málsaðila, þrátt fyrir að það gæti eitt og sér ráði ekki 

úrslitum.  

                                                      
61 Markús Sigurbjörnsson (n. 50) 229. 
62 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 252 - 233. mál, athugasemdir við 129. gr. 
63 Markús Sigurbjörnsson (n. 50) 229–230. 
64 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 252 - 233. mál, athugasemdir við 129. gr. 
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Ákvörðun um það að matsmaður þurfi ekki að skila skriflegri matsgerð skal vera 

tekin um leið og hann er dómkvaddur. Þessi möguleiki er jafnframt aðeins í boði þegar 

dómkvaðning fer fram eftir að mál hefur verið höfðað, en ekki ef óskað er eftir mati á 

rannsóknarstigi skv. 1. mgr. 86. gr. sml. Þegar matsmanni er gert að skila munnlegri 

skýrslu í stað skriflegrar skal sú skýrsla gefin áður en aðalmeðferð fer fram í málinu. 

Málsaðilum gefst þá hæfilegur tími til að bregðast við niðurstöðu mats, sem fyrst kemur 

fram við þá skýrslugjöf, áður en mál er flutt og það dómtekið. Í Hrd. 2. nóvember 2012 

í máli nr. 648/2012 var kveðið á um það að matsmaður skyldi ekki semja skriflega 

matsgerð, heldur bæri honum að lokinni rannsókn sinni að mæta fyrir héraðsdóm áður 

en aðalmeðferð færi fram og gefa þar skýrslu um niðurstöðu matsins, sbr. 2. mgr. 132. 

gr. sml. Viðfangsefni matsmanns voru flest afmörkuð við tæknilega rannsókn á skrám, 

sem vistaðar voru á tveimur tölvum, og hvernig þær hefðu borist í tölvurnar. Meðferð 

málsins hafði dregist nokkuð á rannsóknarstigi og vísaði dómurinn til þess að 

mikilvægt væri að meðferð málsins drægist ekki úr hömlu, sbr. 1. mgr. 171. gr. sml. 

 

3.3.4. Þóknun matsmanna 

Kveðið er á um það í 3. mgr. 130. gr. sml. að matsmenn eigi rétt á hæfilegri þóknun 

fyrir störf sín samkvæmt reikningi og endurgreiðslu útlags kostnaðar úr hendi 

ákæruvaldsins.65 Jafnframt er tekið fram í framangreindri grein að matsmanni er rétt 

að krefjast greiðslu fyrir fram vegna ferðakostnaðar samkvæmt ákvörðun dómara. Það 

telst til sakarkostnaðar þegar lögregla eða dómari kallar eftir sérfræðilegri álitsgerð 

eða mats- og skoðunargerð, sbr. c. liður 1. mgr. 216. gr. sml. Kostnaður vegna 

álitsgerða sem verjendur eða réttargæslumenn óska sjálfir eftir án samþykkis dómara 

telst ekki til sakarkostnaðar og greiðist ekki úr ríkissjóði, sbr. 12. gr. Leiðbeininga um 

málskostnað í opinberum málum.66 Þrátt fyrir að ákæruvaldinu sé skylt að greiða 

þóknun matsmanns og útlagðan kostnað hans til að byrja með getur komið til þess að 

ákærði verði á endanum að bera þau útgjöld. Af þeirri ástæðu getur ákærði, til jafns 

við ákæranda, krafist úrskurðar dómara um þá fjárhæð sem matsmaður fer fram á að 

fá fyrir störf sín, telji hann upphæðina vera ósanngjarna.67 Af Hrd. 18. maí 2017 í máli 

nr. 709/2016 og Hrd. 18. júní 2014 í máli nr. 201/2014 má sjá að kostnaður við 

matsgerðir og gögn frá sérfræðingum getur verið verulegur.  

                                                      
65 sama heimild athugasemdir við 3. mgr. 130. gr. 
66 Málskostnaðarnefnd (n. 44) 5–6. 
67 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 252 - 233. mál, athugasemdir við 3. mgr. 130. gr. 
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Í Hrd. 709/2016 voru B , D, J og P ákærðir fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot. Að 

gengnum dómi í héraði óskaði ákærði D eftir því að dómkvaddur væri maður til að 

meta hvort sami maður hafi verið notandi tveggja tilgreindra símanúmera. Tveir menn 

voru dómkvaddir en hvorki matsgerðin né skýrslur matsmannanna fyrir dómi hnekktu 

að neinu leyti niðurstöðum lögreglurannsóknar sem héraðsdómur byggði á til 

stuðnings sakfellingu. Í niðurstöðu Hæstaréttar segir orðrétt: 

Ákærðu verða dæmdir til greiðslu alls áfrýjunarkostnaðar málsins, þar 
með talin málsvarnarlaun verjenda sinna og þóknun þeirra fyrir 
hagsmunagæslu við úrlausn krafna um farbann yfir ákærðu eftir að 
héraðsdómur gekk. Við ákvörðun málsvarnarlauna verjanda ákærða 
Davíðs er jafnframt tekið tillit til vinnu hans í tengslum við öflun 
matsgerðar. Þá verður ákærði Davíð dæmdur til greiðslu matskostnaðar 
4.083.878 krónur. Við ákvörðun á fjárhæðum þóknana, sem tilgreindar 
eru í dómsorði, er tekið tillit til virðisaukaskatts. 
 

Málavextir í Hrd. 201/2014 voru þeir að X var sakfelldur fyrir tilraun til manndráps 

en í málinu lágu fyrir ýmis gögn frá sérfræðingum um geðræn vandamál X. Í 

héraðsdómnum kemur orðrétt fram að:  

með vísan til 1. mgr. 218. gr. laga nr. 88/2008 verður ákærði dæmdur til 
að greiða sakarkostnað. Samkvæmt yfirliti um sakarkostnað er útlagður 
kostnaður 38.000 krónur vegna læknisvottorðs Landspítala, 132.000 
krónur vegna vottorðs M sálfræðings og 507.000 krónur vegna mats L 
geðlæknis. Á viðbótaryfirliti kemur fram 96.000 króna kostnaður vegna 
vottorðs N geðlæknis og samtals 1.272.000 krónur vegna matsgerðar O 
sálfræðings og P geðlæknis. Ber ákærða að greiða þennan kostnað, alls 
2.045.000 krónur.   

 

3.3.5. Öflun matsgerðar fyrir öðrum dómi 

Óski aðili eftir að fá matsmann kvaddan fyrir öðrum dómi en þar sem mál er rekið skal 

hann, samkvæmt 1. mgr. 138. gr. sml., leggja skriflega beiðni um það fyrir dómara í 

málinu. Í beiðninni skal koma fram hverjar ástæður beiðnarinnar séu, hvar sé óskað 

að gagnaöflunin fari fram, hver gögn þurfi að senda hlutaðeigandi dómi, hverjum eigi 

að tilkynna um þinghald þar og hvernig gagnaöflun sé um að ræða. Jafnframt skal 

beiðni um dómkvaðningu matsmanns að jafnaði fylgja. Fjallað er um öflun 

sönnunargagna fyrir öðrum dómi í XXI. kafla sakamálalaganna. Þegar matsgerðar er 

aflað, að fyrirmælum framangreinds kafla, fyrir dómi hér á landi skal farið eftir 

ákvæðum II. og XVIII.-XX. kafla eftir því sem við á, sbr. 1. mgr. 140. gr. sml. 
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3.3.6. Yfirmatsgerð og sönnunargildi matsgerða 

Vilji aðili ekki una við matsgerð, hvort sem hann óskaði eftir henni sjálfur eða gagnaðili 

hans,68 getur hann krafist yfirmats þar sem þau atriði sem áður hafa verið metin í 

matsgerð, verða tekin til endurmats, sbr. 131. gr. sml. Það er því ekki unnt að leita álits 

yfirmatsmanna á öðru en því sem metið var í undirmatinu en þegar yfirmatsgerðar er 

aflað er talað um fyrri matsgerðina sem undirmatsgerð. Yfirmatsmenn þurfa að vera 

fleiri en sá eða þeir sem framkvæmdu undirmatið, sbr. 131. gr. sml. Matsgerð er 

almennt talin vera reglulega sterkt sönnunargagn um þau atriði sem hún nær til. Í Hrd. 

2. apríl 2004 í máli nr. 96/2004 segir orðrétt:  

Matsgerð dómkvaddra matsmanna er eitt þeirra sönnunargagna sem 
hvað mest vægi hefur samkvæmt íslenskum rétti. Gildi matsgerða við 
úrlausn einstakra dómsmála ræðst þó af því hversu vel spurningar sem 
lagðar eru fyrir matsmenn falla að sakarefninu, hvaða forsendum 
matsmönnum eru gefnar og hversu vandlega matsgerðirnar eru unnar.  

Þetta mikla vægi matsgerða er mikilvægt fyrir aðila, sem undirmatsgerð hefur reynst 

óhagstæð, að hafa í huga við mat á því hvort ástæða sé til að afla yfirmatsgerðar. Sú 

leið að krefjast yfirmats er jafnan eina mögulega leiðin til að komast undan sterku 

sönnunargildi undirmatsgerðar.69 

Það fellur loks í hlut dómara að taka afstöðu til sönnunargildis matsgerðar þegar 

hann leggur dóm á málið, sbr. 2. mgr. 133. gr. sml.  Samkvæmt  109. gr. sml. er það 

háð frjálsu sönnunarmati dómara, hvaða gildi matsgerðir hafa og eru dómarar ekki 

bundnir af áliti sérfróðra matsmanna, sbr. Hrd. 12. október í máli nr. 198/2011. Í því 

máli var deilt um hvort G, sem ákærður var fyrir manndráp, hefði verið sakhæfur á 

verknaðarstundu. Í dómi Hæstaréttar segir orðrétt:  

Fyrir liggur í málinu samdóma niðurstaða þriggja dómkvaddra 
matsmanna um að ákærði hafi verið haldinn geðveiki í merkingu 15. gr. 
almennra hegningarlaga þegar hann varð A að bana 15. ágúst 2010. 
Verður ekki hróflað við þessu mati hinna læknisfróðu manna af 
dómstólum. Það álitaefni hvort ákærði hafi sökum geðsjúkdómsins verið 
alls ófær um að stjórna gerðum sínum umrætt sinn lýtur á hinn bóginn 
endanlegri úrlausn dómstóla og eru þeir ekki í því efni bundnir af áliti 
hinna sérfróðu matsmanna, sbr. 2. mgr. 133. gr. laga nr. 88/2008. 

Hæstiréttur taldi að ákærði hefði verið fær um að stjórna gerðum sínum og hefði borið 

skynbragð á eðli þess afbrots sem hann var ákærður fyrir. Ákærði var því talinn 

sakhæfur og var dæmdur í 16 ára fangelsi. 

                                                      
68 Markús Sigurbjörnsson (n. 50) 230. 
69 sama heimild. 
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3.4. Skýrslugjöf sérfræðinga og dómkvaddra matsmanna fyrir dómi 

Meginregla 1. mgr. 116. gr. sml. er sú að manni er almennt skylt að koma fyrir dóm 

sem vitni og svara spurningum sem er beint til hans um málsatvik sem hann hefur 

skynjað af eigin raun. Af þessu leiðir að maður verður ekki leiddur sem vitni í sakamáli 

til að svara spurningum um sérfræðileg atriði, nema hann hafi verið dómkvaddur sem 

matsmaður í málinu. Af þessari ástæðu er undantekning frá meginreglunni í síðari 

málslið 1. mgr. 116. gr. laganna. Undantekningin skyldar þann sem veitt hefur 

ákæruvaldi eða lögreglu sérfræðilega aðstoð eða ráðgjöf, annað hvort við rannsókn 

máls eða ákvörðun um saksókn áður en mál er höfðað, að koma fyrir dóm sem vitni, 

til að svara munnlega spurningum sem beint er til hans um sérfræðileg atriði.  

Ef ákærandi eða ákærði teldi nauðsynlegt að kveðja sérfræðing til vitnisburðar til 

að upplýsa mál enn frekar eftir að það er komið fyrir dóm, yrði hann að fara fram á að 

sá maður yrði dómkvaddur sem matsmaður skv. 128. gr. sml. 70 Matsmanni ber að 

koma fyrir dóm til að gefa skýrslu ef aðili krefst þess eða ef dómari telur ástæðu til, sbr. 

132. gr. sml. Tilgangur slíkrar skýrslugjafar er að matsmaður gefi skýringar  á matsgerð 

sinni, staðfesti hana og svari spurningum um atriði sem tengist matsgerðinni. Báðir eða 

allir aðilar máls njóta þessarar heimildar óháð því hvor eða hver þeirra hefur aflað 

matsgerðar skýrslugjafans.71 Samkvæmt 2. mgr. 132. gr. sml. er ákvæðum XVIII. kafla 

sakamálalaganna, sem fjallar sérstaklega um munnlega skýrslugjöf fyrir dómi, beitt um 

skýrslugjöf matsmanna eftir því sem þau geta átt við. 

Á árum áður var lengi vel á reiki hver réttarstaðan væri varðandi möguleikann á því 

að leiða sérfræðinga fyrir dóm sem vitni í sakamálum. Í Hrd. 29. ágúst 1997 í máli nr. 

282/1997, Hrd. 28. maí 1999 í máli nr. 202/1999 og Hrd. 23. apríl 2012 í máli nr. 

271/2012  hafnaði Hæstiréttur því að sérfræðingar yrðu leiddir fyrir dóm vegna þess að 

þeir hefðu sjálfir ekki skynjað atvik málsins og gátu þar af leiðandi ekki borið um þau 

af eigin raun. Með þessu lagði Hæstiréttur línurnar með það að forðast beri að beita 

óbeinni sönnunarfærslu þegar vitni eru kvödd fyrir dóm.72 

Í Hrd. 282/1997 var læknir ákærður fyrir að hafa framkvæmt ólögmæta 

fóstureyðingu. Ákæruvaldið hugðist leggja fyrir Hæstarétt álitsgerð nefndar, sem 

                                                      
70 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 252 - 233. mál, athugasemdir við 116. gr., mgr. 1. 
71 Markús Sigurbjörnsson (n. 50) 228. 
72 Eiríkur Tómasson, „Réttur sakaðs manns til þess að leiða vitni og spyrja þau: íslensk lög og 
lagaframkvæmd í ljósi d-liðar 3. mgr., sbr. 1. mgr. 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu“ [1999] (52) 
Úlfljótur 357, 389. 
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starfaði samkvæmt 28. gr. laga nr. 25/1975 um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og 

barneignir og óskaði eftir því að höfundar álitsgerðarinnar yrðu kvaddir fyrir dóm til 

skýrslugjafar um efni hennar. Hæstiréttur vísaði til meginreglunnar um „að þeir einir, 

sem gætu borið um atvik máls af eigin raun, yrðu leiddir fyrir dóm til að gefa skýrslu 

sem vitni“. Af álitsgerðinni yrði „ekki ráðið að höfundar hennar gætu borið af eigin raun 

um atvik að baki málinu“. Af þeirri ástæðu voru ekki talin skilyrði til að leiða þá fyrir dóm 

til að gefa vitnaskýrslur. 

Í Hrd. 202/1999 hafði ákæruvaldið aflað sérfræðiálits læknis um notkun og verkun 

karlkynshormóna á líkamsstarfsemi en álitsins var aflað eftir að rannsókn málsins var 

lokið og ákæra gefin út. Ákæruvaldið óskaði eftir því að læknirinn yrði leiddur fyrir dóm 

sem vitni. Hæstiréttur hafnaði því og vísaði til þess að læknirinn hafði hvorki framkvæmt 

sérfræðilega rannsókn á rannsóknarstigi málsins né verið dómkvaddur sem mats- eða 

skoðunarmaður í málinu. Hann yrði því að óbreyttu ekki leiddur fyrir dóm til að gefa 

vitnaskýrslu um atburði sem hann hafði ekki reynt af eigin raun.  

Niðurstaða Hæstaréttar var sambærileg í Hrd. 271/2012 þar sem Hæstiréttur felldi 

úr gildi úrskurð héraðsdóms, þar sem ákæruvaldinu var heimilað að leiða tvo menn 

fyrir dóminn sem vitni. Mennirnir höfðu komið að vinnu rannsóknarhóps um starfsemi 

tiltekinna samtaka á Íslandi og að gerð skýrslu sem fjallaði almennt um starfsemi 

samtakanna hérlendis. Hæstiréttur vísaði til þess að skýrslan hefði hvorki verið samin 

í tilefni af atvikum þessa máls né séu atvik málsins sérstakt umfjöllunarefni hennar. 

Höfundar skýrslunnar töldust því ekki hafa veitt ákæruvaldi eða lögreglu sérfræðilega 

aðstoð eða ráðgjöf í skilningi síðari málsliðar 1. mgr. 116. gr. sml. Hæstiréttur hafnaði 

því kröfu ákæruvaldsins um að leiða mennina tvo sem vitni í málinu fyrir héraðsdóminn. 

Túlkun dómstóla á öðrum málslið 1. mgr. 116. gr. sakamálalaganna hefur engu að 

síður verið nokkuð rúm, samanber Hrd. 20. júní 2011 í máli nr. 321/2011, Hrd. 4. 

nóvember 2011 í máli nr. 560/2011 og Hrd. 11. mars 2016 í máli nr. 185/2016. 

Þannig var í Hrd. 321/2011 ákæruvaldinu heimilað að leiða sálfræðing brotaþola 

fyrir dóminn sem vitni í nauðgunarmáli. Verjandi ákærða taldi að um væri að ræða 

dulbúna matsgerð sem aflað hefði verið einhliða án aðkomu ákærða, en ekki 

læknisvottorð. Auk þess benti verjandinn á að sálfræðingurinn hefði ekki komið að 

málinu fyrir tilstuðlan ákæruvalds eða ákærða, heldur væri hann sálfræðingur 

brotaþola. Hæstiréttur staðfesti hins vegar úrskurð héraðsdóms þar sem staðfesting 

sálfræðingsins á vottorðinu fyrir dómi var heimiluð á þeim grundvelli að  

löng venja sé fyrir framlagningu vottorða af því tagi sem hér um ræðir og staðfestingu 

https://www.fj.is/?sida=log&id=148a-2008088.html#G116
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þeirra fyrir dómi. Framburður þess sem ritaði vottorðið gæti mögulega varpað ljósi á 

líðan brotaþola eftir meintan atburð. 

Í  Hrd. 560/2011 voru X og Y voru ákærðir fyrir skilasvik í rekstri hlutafélagsins A. 

Hæstiréttur heimilaði ákæruvaldinu að leiða matsmann sem vitni fyrir dóminn en hann 

útbjó matsgerð að beiðni skiptastjóra þrotabús A hf. og var matsgerðin, ásamt öðru, 

grundvöllur ákæru ríkislögreglustjóra. Einn dómaranna skilaði sératkvæði. Þar 

rökstuddi hann að það hefði verið rétt hjá héraðsdómara að meina ákæruvaldinu að 

leiða matsmanninn fyrir dóm, sbr. 3. mgr. 110. gr. sml. því af gögnum málsins mætti 

ráða að matsgerðinni hefði verið skilað til skiptastjórans áður en lögreglurannsókn 

hófst. Af þessu væri ljóst að matsmaðurinn hefði „ekki veitt ákæruvaldi eða lögreglu 

sérfræðilega aðstoð eða ráðgjöf áður en málið var höfðað gegn varnaraðilum svo sem 

þetta er orðað í síðari málslið 1. mgr. 116. gr. laga nr. 88/2008“. 

Málsatvik í Hrd. 185/2016 voru með þeim hætti að X og Y voru ákærðir fyrir 

umboðssvik, og Z og Þ fyrir hlutdeild í því broti. Í málinu lágu fyrir bæði undir- og 

yfirmatsgerð dómkvaddra manna, sem aflað hafði verið í tilgreindu einkamáli. 

Héraðsdómur hafnaði kröfu ákæruvaldsins um að matsmennirnir gæfu skýrslu við 

aðalmeðferð málsins. Í dómi Hæstaréttar var rakið að undirmatsgerðin hefði verið 

meðal þeirra gagna sem lágu ásamt öðru til grundvallar ákæru í málinu. Þá aðstöðu 

yrði að skýra með þeim hætti að með henni hafi ákæruvaldinu verið veitt sérfræðileg 

aðstoð við rannsókn málsins og ákvörðun um saksókn í skilningi 2. málsl. 1. mgr. 116. 

gr. sml. Þá hafi með yfirmatsgerðinni verið endurmetin þau atriði sem undirmatsgerðin 

tók til. Þar sem framburður matsmannanna var talinn geta skipt máli um gildi 

matsgerðanna sem sönnunargagna var krafa ákæruvaldsins tekin til greina. 

Með vísan til þeirra mála sem hafa verið rakin hér að ofan er ljóst að túlkun 

dómstóla á undantekningu 2. málsl. 1. mgr. 116. gr. sml. frá meginreglu 1. málsl. 1. 

mgr. sömu greinar, um að aðeins þeir sem hafa skynjað málsatvik af eigin raun verði 

leiddir fyrir dóm til að gefa skýrslu sem vitni, er nokkuð rúm. Það er almenn 

lögskýringarregla í íslenskum rétti að túlka skuli undanþágureglur laga þröngt.73 Með 

hliðsjón af því hve rúm túlkunin á undanþágureglu 2. málsl. 1. mgr. 116. gr. sml. hefur 

verið má telja að ástæða sé til að hafa þess undanþágureglu laganna rýmri. Sem dæmi 

væri gagnlegt að sálfræðingar brotaþola, sem koma ekki að máli fyrir tilstuðlan 

lögreglu eða ákæruvalds, gætu verið leiddir fyrir dóm til að gefa skýrslu á grundvelli 

                                                      
73 Róbert R. Spanó (n. 26) 341. 

https://www.fj.is/?sida=log&id=148a-2008088.html#G116
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undanþágureglunnar. Löng venja er fyrir framlagningu slíkra vottorða og framburður 

sálfræðinga getur mögulega varpað ljósi á líðan brotaþola eftir meintan atburð, 

samanber Hrd. 321/2011 sem reifaður var hér að ofan. 

 

4. Kynferðisbrot 

4.1. Almennt um sönnun í kynferðisbrotamálum 

Sönnun í kynferðisbrotamálum er og hefur alltaf verið erfitt úrlausnarefni. Eðli 

kynferðisbrota felst í því að verknaðurinn snýr að ákaflega viðkvæmum persónulegum 

athöfnum sem fara oftast fram á bakvið luktar dyr eða á afviknum stað. Í ljósi þessa 

sérstaka eðlis kynferðisbrota eru sjaldnast vitni til staðar sem geta beinlínis borið um 

einstaka staðreyndir varðandi verknaðinn. Framburður ákærða og brotaþola verða þar 

af leiðandi þau sönnunargögn sem mestu máli skipta um einstaka þætti í þeirri 

atburðarás sem deilt er um.74 Ekki er hægt að segja til um það fyrir fram hvaða 

sönnunargögn skipta mestu máli fyrir niðurstöðu sakamáls því sönnunargögnum er 

ekki beinlínis raðað eftir mikilvægi í íslenskri réttarfarslöggjöf. Þrátt fyrir þetta má sjá 

af framsetningu ákvæða um mat á trúverðugleika framburðar, að ekki verður miðað 

við annað en að framburðir ákærða og brotaþola, sem eru bein sönnunargögn, hafi 

mesta þýðingu þegar kemur að niðurstöðu um sekt í kynferðisbrotamálum.75 Mat á 

trúverðugleika ákærða og brotaþola er alla jafna það sem ræður úrslitum um hvort sök 

telst sönnuð eða ekki í kynferðisbrotamáli. Eftir atvikum styðja síðan önnur 

sönnunargögn málsins, bein og óbein, þann trúverðugleika eða varpa rýrð á hann og 

geta jafnvel gert hann fráleitan eða fjarstæðukenndan.76 Sé framburður á reiki, óljós 

eða misvísandi rýrir það trúverðugleika hans. Ef framburðir ákærða og brotaþola eru 

báðir metnir trúverðugir, út frá þeim gögnum sem liggja fyrir í máli, vegast á jafn settir 

framburðir. Þar af leiðandi yrði sýknað á grundvelli meginreglunnar um að 

skynsamlegan vafa skuli meta ákærða í hag, sbr. 2. mgr. 70. gr. stjskr., 2. mgr. 6. gr. 

MSE og meginreglunnar um að ákæruvaldið beri sönnunarbyrði fyrir sekt ákærða, sbr. 

108. gr. sml.77 Því þyrftu frekari sönnunargögn að vera til staðar til að sök teljist 

sönnuð.78 Í þessu sambandi má nefna Hrd. 16. september 2010 í máli nr. 93/2010 

                                                      
74 Símon Sigvaldason (n. 9) 158. 
75 sama heimild 156. 
76 sama heimild 158–159. 
77 sama heimild 159. 
78 sama heimild 165. 
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þar sem talið var ósannað að ákærði hefði gerst sekur um kynferðisbrot því af hálfu 

ákæruvaldsins höfðu sakargiftir á hendur ákærða ekki verið studdar við matsgerð 

dómkvadds manns eða önnur sérfræðileg gögn.    

Af skýrslum frá Stígamótum, Barnaverndarstofu og fleirum má sjá að kynferðislegt 

ofbeldi er víðtækt vandamál hér á Íslandi. Þrátt fyrir það er mikill skortur á rannsóknum 

á eðli og afleiðingum kynferðisofbeldis hérlendis. Áhuginn á þessu sviði hefur aukist 

meðal vísindamanna á síðustu árum og rannsóknum hefur fjölgað. Rannsóknir sem 

framkvæmdar hafa verið á síðustu áratugum leiða það í ljós að kynferðisofbeldi í æsku 

hefur víðtæk og langvarandi áhrif á bæði andlega og líkamlega heilsu þolenda.  

Áfallastreituröskun er ein algengasta geðröskunin sem kynferðislegt ofbeldi veldur en 

áætlað er að á bilinu 20-30% barna sem beitt eru kynferðislegu ofbeldi þjáist af henni. 

Ef ekkert er að gert getur röskunin valdið töluverðri og viðvarandi skerðingu á 

lífsgæðum.79 Samkvæmt fimmtu og nýjustu útgáfu greiningarkerfis bandaríska 

geðlæknafélagsins, DSM-5, tilheyrir áfallastreituröskun flokki áfalla- og streitutengdra 

raskana. 80 DSM-5 er helsta rit þeirra sem vinna á sviði sálfræði og geðlækninga  og 

er viðurkennt af fræðimönnum og sérfræðingum um allan heim.81 Eitt af grundvallar-

atriðum áfallastreituröskunar er að tiltekin einkenni þróast í kjölfar eins eða fleiri áfalla 

sem fólk hefur orðið fyrir.82 Í greiningarkerfi DSM-5 er upptalning á margvíslegum 

atburðum sem talið er að geti valdið áfalli. Þar á meðal er kynferðisofbeldi.83 Það er 

vera þolandi kynferðisofbeldis er áfall fyrir marga þolendur og þeir geta átt í miklum 

vandræðum með að takast á við sálrænar afleiðingar áfallsins. Áfallastreituröskun er 

ekki óhjákvæmileg afleiðing kynferðislegs ofbeldis og áfallið kann að hafa aðrar 

afleiðingar fyrir þolendur en áfallastreituröskun svo sem þunglyndi, kvíða og misnotkun 

vímuefna.84 

 

                                                      
79 Berglind Guðmundsdóttir og Sjöfn Evertsdóttir, „Hugræn atferlismerðferð fyrir börn.“ í Svala Ísfeld 
Ólafsdóttir (ritstj.), Hinn launhelgi glæpur. Kynferðisbrot gegn börnum. (Háskólaútgáfan 2011) 356–
357. 
80 American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5 
(5th ed., American Psychiatric Association 2013) 274. 
81 Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, Á mannamáli: ofbeldi á Íslandi : brotin, dómarnir, aðgerðirnar og 
umræðan (JPV útgáfa 2009) 181–182. 
82 American Psychiatric Association (n. 80) 274. 
83 sama heimild 271–272. 
84 Dennis Howitt, Introduction to Forensic and Criminal Psychology / Dennis Howitt (5th ed., Pearson 
2015) 45. 
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4.2. Sönnun í málum sem fjalla um kynferðisbrot gegn börnum 

Varðandi sönnun kynferðisbrota gegn börnum verður að hafa í huga að 

sönnunarstaðan í slíkum málum kann að vera frábrugðin því sem hún er í öðrum 

sakamálum.85 Í slíkum málum er oft við lítið annað að styðjast en frásögn þolandans,86 

en sjaldgæft er að vitni séu að kynferðisbroti sem geta borið um verknaðinn.87 

Jafnframt eru brotin gjarnan kærð löngu eftir að þau voru framin og þá, eðli málsins 

samkvæmt, kunna mikilvæg sönnunargögn að hafa farið forgörðum auk þess sem 

sýnileg ummerki eru ekki lengur til staðar, hafi þau yfirleitt verið fyrir hendi. Sú 

staðreynd að oft á tíðum er ekki við annað að styðjast en frásögn brotaþola hefur leitt 

til sérstakrar viðleitni til að leggja mat á trúverðugleika frásagnarinnar. Það er meðal 

annars gert í þeim tilgangi að meta hvort óhætt sé að leggja hana til grundvallar 

sakfellingu. Í þessu felst ekki endilega að slakað sé á sönnunarkröfum heldur er 

undirstaða matsins alla jafna sérfræðilegar álitsgerðir en þær byggjast á rannsóknum 

á trúverðugleika vitna, aðallega barna. Þessi þekking gerir sérfræðingum kleift að 

meta betur en ella hvenær frásögn er trúverðug og hvenær ekki. Nú til dags fer fram 

vandaðra og ítarlegra mat á trúverðugleika frásagnar en áður tíðkaðist því vitneskja 

um eðli, tíðni og alvarleika afleiðinga kynferðisbrota gegn börnum hefur aukist á 

síðastliðnum árum. Þessi aukna vitneskja mótar umræðu um sönnun í þessum 

málaflokki og þá þróun að málum fjölgar þar sem sakfelling er byggð á litlu öðru en 

frásögn brotaþola, að minnsta kosti ekki á beinum sönnunargögnum. 88   

 

4.3. Er slakað á sönnunarkröfum í kynferðisbrotamálum? 

Kynferðismál eru sérstæð að mörgu leiti eins og fjallað hefur verið um hér að framan. 

Sönnunarstaðan í þessum málum er oft ólík því sem hún er í öðrum sakamálum og 

þar af leiðandi er ill mögulegt að bera þær kröfur sem gerðar eru til sönnunar í 

kynferðisbrotum saman við sönnunarkröfur í annars konar málum.89 Á grundvelli 

meginreglu 2. mgr. 70. gr. stjórnarskrárinnar og  2. mgr. 6. gr. MSE á ákærði 

skilyrðislaust að njóta vafans ef vafi er um sök hans. Af þessu leiðir að ekki megi slaka 

á sönnunarkröfum í sakamálum, sama hver sakarefnið er.90 Eiríkur Tómasson, 

                                                      
85 Eiríkur Tómasson, „Eiga sérhagsmunir að vera rétthærri almannahagsmunum?“ [2008] (61) Úlfljótur 
381, 385. 
86 Svala Ísfeld Ólafsdóttir (n. 2) 261. 
87 Símon Sigvaldason (n. 9) 164. 
88 Svala Ísfeld Ólafsdóttir (n. 2) 262. 
89 Eiríkur Tómasson, „Eiga sérhagsmunir að vera rétthærri almannahagsmunum?“ (n. 85) 385. 
90 Stefán Már Stefánsson (n. 10) 37–39. 
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fyrrverandi hæstaréttardómari, fjallar um það í grein sinni „Eiga sérhagsmunir að vera 

rétthærri almannahagsmunum“, sem gefin var út árið 2008, að af dómum Hæstaréttar 

sem dæmdir hafa verið í  kynferðisbrotamálum á síðustu 10-15 árum fyrir ritun 

greinarinnar sé ekki að sjá að slakað hafi verið sönnunarkröfum í þessum flokki 

afbrota. Að minnsta kosti ekki svo að um muni.91 Eiríkur telur að ríkir 

almannahagsmunir búi að baki því sjónarmiði að afbrot skuli upplýst, eftir því sem 

kostur er, svo að þeir sem fremja afbrot, verði beittir lögmæltum viðurlögum. Þetta eigi 

sérstaklega við um alvarleg afbrot, svo sem kynferðisbrot gegn börnum. Af þessari 

ástæðu sé ekkert athugavert við það að mikil áhersla sé lögð á það af hálfu lögreglu 

og ákæruvalds að upplýsa þess konar brot. Ein af aðferðunum við að upplýsa slík brot 

eru viðtöl sálfræðinga og annara sérfræðinga við aðila sem talið er að hafi verið beittir 

kynferðislegu ofbeldi á barnsaldri sem miða að því að leiða í ljós hvað raunverulega 

hefur raunverulega átt sér stað. Eiríkur talar um að eðli málsins samkvæmt sé 

sönnunargildi þessara aðferðar takmarkað þannig að sakfelling verði ekki reist á henni 

einni og sér. Að hans áliti verða dómarar að líta til umræddra skýrslna og framburðar 

sérfræðinga um viðtöl þeirra við brotaþola, eins og allra annarra fyrirliggjandi 

sönnunargagna, beinna eða óbeinna, þegar metið er hvort nægileg sönnun fyrir sekt 

ákærða hafi verið færð fram í kynferðisbrotamálum.92 

Ekki eru allir sammála um það að vísa eigi til skýrslna sérfræðinga um andlegt 

ástand, svo sem áfallastreitu, meints brotaþola þegar komist er að niðurstöðu um það 

hvort komin sé fram nægileg sönnun fyrir sekt ákærða í kynferðisbrotamálum. Slíkar 

skýrslur eru oft sönnunargögn í þess háttar málum og í skýrslunum kemur oft fram 

athugun sérfræðings, svo sem sálfræðings eða geðlæknis, á ætluðum afleiðingum 

brots á andlegt ástand brotaþola.  

Jón Steinar Gunnlaugsson, fyrrverandi hæstaréttardómari, hefur gagnrýnt slík 

sönnunargögn. Í grein hans „Mál af þessu tagi“ sem birtist í tímariti Lögréttu93 heldur 

hann því fram að dómstólar hafi slakað á sönnunarkröfum í kynferðisbrotamálum svo 

um munar og veltir því upp hvort annað sönnunarmat fari fram í þessum afbrotaflokki 

en öðrum. Hann segir það liggja í hlutarins eðli að sjaldnast sé hægt að vita með vissu 

hvað það er sem valdi þeirri vanlíðan eða röskun sem sérfræðingar mæla. Mælingin 

sé því ekki til þess fallin að sanna sök tiltekins sakbornings í viðkomandi máli. Í 

                                                      
91 Eiríkur Tómasson, „Eiga sérhagsmunir að vera rétthærri almannahagsmunum?“ (n. 85) 385. 
92 sama heimild 386. 
93 Jón Steinar Gunnlaugsson, „Mál af þessu tagi“ [2008] (5) Tímarit lögréttu 97. 
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greininni segir hann orðrétt: „Menn verða að sætta sig við að afbrot sem engin vitni 

eru að verða yfirleitt ekki sönnuð með því að láta kunnáttumenn fara inn í heilabú 

fórnarlambs eða sakbornings og kanna sannleiksgildi frásagna þeirra. Réttmæt þrá 

eftir því að afbrotamenn sleppi ekki við refsingu má ekki valda því að búnar séu til 

aðferðir af þessu tagi við sönnunarfærslu“. Jón Steinar telur að rannsóknargögn af 

þessu tagi hljóti að geta aðeins haft sönnunargildi um sök ákærðs manns í 

undantekningartilfellum.94  

Heimir Örn Hallgrímsson, sérfræðingur við lagadeild Háskólans í Reykjavík, tekur 

undir framangreind sjónarmið Jóns Steinars í grein sinni „Hver er svo saklaus“.95 Að 

mati Heimis eru ýmis dæmi um það að dómstólar hafi látið undan þrýstingi hvað varðar 

sönnunarkröfur í kynferðisbrotamálum en almenningur virðist vera á einu máli um að 

taka þurfi af hörku á málum af þessu tagi og krefst þess að minni sönnunarkröfur sé 

gerðar í þessum málum. Heimir Örn segir í grein sinni að það hafi „verið talið nægja til 

sakfellis að framburður meints þolanda um atvik sé trúverðugur þótt oftlega sé einnig 

litið til upplýsinga frá sálfræðingum og öðrum aðilum sem veitt hafa meintum þolanda 

aðstoð í kjölfar meints afbrots um að þolandi upplifi miklar andlegar þjáningar sem 

viðkomandi tengi við meint brot“.96 Hann telur dómstóla vera á villigötum við úrlausn 

kynferðisbrotamála og segir það brjóta í bága við 2. mgr. 70. gr. stjskr. og 2. mgr. 6. 

gr. MSE að ef orð ákærða standi gegn orðum kæranda sé lagst í einhverskonar 

samanburð á því hvor aðilinn sé trúverðugri í frásögnum sínum og að tilfinning dómara 

fyrir þessu ráði niðurstöðu um það hvort sakfellt eða sýknað af ákæru í 

kynferðisbrotamáli.97 Heimir Örn heldur því fram að í þessu felist augljóslega að 

sönnunarbyrðinni um sök hafi verið snúið við og hún sé að verulegu leyti lögð á 

ákærða.98 Þorsteinn Einarsson, hæstaréttarlögmaður, tekur undir framangreind 

sjónarmið um að slíkt leiði til þess að sönnunarbyrði sé snúið við og lagt á sakborning 

að hnekkja framburði meints brotaþola, sem sé athyglisvert því lög mæla fyrir um að 

ákæruvaldið beri sönnunarbyrði um sekt sakbornings,99 sbr. 108. gr. sml. 

                                                      
94 sama heimild 103. 
95 Heimir Örn Herbertsson (n. 15). 
96 sama heimild 26. 
97 sama heimild 24–26. 
98 sama heimild 30. 
99 Þorsteinn Einarsson, „Hugleiðingar um dóm Hæstaréttar í málinu nr. 148/2005“ [2005] (11) Tímarit 
lögfræðinga 30, 30–31. 
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5. Dómarannsókn 

5.1. Almennt  

Af umfjöllun 4. kafla má sjá að það getur verið vandasamt fyrir dómstóla að taka 

ákvörðun um það hvort sök teljist sönnuð í kynferðisbrotamálum. Oft á tíðum eru ekki 

mörg sönnunargögn til staðar önnur en gögn og vitnisburðir sérfræðinga, sérstaklega 

í málum er varða kynferðisbrot gegn börnum.100 Þar af leiðandi eru þessi mál vel til 

þess fallin að skoða hvaða vægi gögn og vitnisburðir sérfræðinga hafa á niðurstöðu 

máls. Af þessari ástæðu verða Hæstaréttardómar er varða 200., 201. og 202. gr. 

almennra hegningarlaga nr. 19/1940101 skoðaðir með tilliti til þess hvernig 

sönnunarmat fer fram, með sérstakri áherslu á gögn sérfræðinga varðandi andlegt 

ástand brotaþola eftir meint kynferðisbrot.  

Ákvæði 201. og 202. gr. hgl. eru einu ákvæði XXII. kafla almennu 

hegningarlaganna, sem er kynferðisbrotakafli laganna, sem hafa sérstaklega verið 

lögfest til verndar börnum. 201. gr. hgl. er  svokallað trúnaðarbrotsákvæði og 202. gr. 

varðar kynferðislegan lágmarksaldur. Ákvæði 200. gr. hgl. varðar sifjaspell, ákvæðið 

tekur ekki aðeins til kynferðisbrota gegn börnum en þó er rétt að telja ákvæðið með 

201. og 202. gr. hgl. því börn eru í flestum tilvikum brotaþolar þeirra aðstæðna sem 

lýst er í greininni.102 

Umfjöllun þessa kafla varða atriði sem horft er til við sönnunarmat. Við yfirferð 

dómanna er mikilvægt að hafa í huga að mál eru ólík eftir eðli sínu og hafa hvert sitt 

sérkenni því málin varða raunverulega atburði í lífi einstaklinga. Það er því erfitt að 

finna ákveðinn mælikvarða á það hvaða vægi einstaka sönnunargögn skuli hafa og 

hvernig sönnunarmatið eigi að fara fram. Við samningu dóma er ekki mögulegt að gera 

grein fyrir hverju einasta atriði sem fram hefur komið né öllu því sem einkennir mál. 

Niðurstaða hvers og eins máls mótast af heildstæðu mati dómara á öllu því sem fram 

hefur komið í tengslum við mál.103 Þau atriði sem farið verður í gegnum í kaflanum 

geta þó veitt ákveðna vísbendingu um það hvaða vægi gögn sérfræðinga og álitsgerðir 

matsmanna geta haft í kynferðisbrotamálum.  

 

                                                      
100 Svala Ísfeld Ólafsdóttir (n. 2) 261. 
101 Hér eftir nefnd hgl. eða almenn hegningarlög eftir því sem við á. 
102 Svala Ísfeld Ólafsdóttir, „Refsiákvæði sem varða kynferðisbrot gegn börnum“ í Svala Ísfeld 
Ólafsdóttir (ritstj.) (Háskólaútgáfan 2011) 62. 
103 Símon Sigvaldason (n. 9) 154–155. 
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5.2. Uppbygging dómarannsóknarinnar 

Viðfangsefni dómarannsóknarinnar verður afmarkað við gögn sálfræðinga, geðlækna, 

geðhjúkrunarfræðinga og annara sérfræðinga sem veita upplýsingar um andlegt 

ástand brotaþola í kjölfar meints kynferðisbrots. 

Við dómarannsókn þessa var notast við leitarvél á heimasíðu Hæstaréttar. Í 

upphafi afmarkaðist leitin við alla Hæstaréttardóma sem féllu í málum er varða 200., 

201. og 202. gr. almennra hegningarlaga á tímabilinu 1. janúar 2008 til 1. janúar 2018, 

það er á tíu ára tímabili. Sú leit skilaði 130 niðurstöðum. Úrtak rannsóknarinnar eru 

þeir 76 dómar sem standa eftir þegar frádregnir hafa verið frá þeir dómar sem eru ekki 

til þess fallnir að varpa ljósi á vægi skýrslna og matsgerða sérfræðinga um líðan 

brotaþola. Frádregnir eru dómar er varða gæsluvarðhald, farbann og ómerkingu 

héraðsdóms, dómar þar sem ekki var ákært fyrir brot gegn 200. til 202. gr. hgl., þeir 

dómar sem komu upp við leit á fleiri en einni lagagrein og loks Hrd. 23. október í máli 

nr. 584/2007, Hrd. 23. október í máli nr. 585/2007 og Hrd. 23. október 2008 í máli 

nr.  609/2007. Í þeim málum voru ákærðu sakfelldir fyrir tilraun til kynferðisbrots með 

því að hafa mætt í tilgreinda íbúð í því skyni að hafa samræði við 13 ára stúlku sem 

þeir  komust í kynni við í gegnum spjallrás á netinu. Umrædd stúlka var í raun uppspuni 

sjónvarpsþáttarins Kompáss á Stöð 2 og þar af leiðandi er enginn brotaþoli til staðar í 

málinu. 

Í rannsókninni eru dómarnir flokkaðir eftir því með hvaða hætti sakargiftum er 

svarað og hversu trúverðugur framburður ákærða og brotaþola er. Í kafla 5.3 verður 

fjallað um dóma þar sem ákærði játar sök og er kaflanum skipt niður í undirkafla eftir 

því hvort ákærði játar sök að öllu leyti eða að hluta. Í kafla 5.4. verða teknir fyrir dómar 

þar sem ákærði neitar sök. Kafla 5.4 er skipt upp í undirkafla eftir því hvort aðilar 

málsins eru trúverðugir eða ótrúverðugir að mati dómsins. 

Af þeim 76 dómum sem teknir voru fyrir í rannsókninni lá fyrir skýlaus játning 

ákærða í fimm málum (7%) og í 23 málum (30%) játaði ákærði sök að hluta. Í 

meirihluta málanna, eða 48 þeirra (63%), neitaði ákærði sök. 
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Mynd 1: Hlutfall játninga og neitana í dómum Hæstaréttar frá 1. janúar 2008 til 1. janúar 2018 í málum er 200.-202. gr. hgl.  

 

5.3. Ákærði játar sök 

Ein af meginreglum sakamálaréttarfars er svokölluð sannleiksregla en hana er að 

finna í 161. og 164. gr. sml. Á grundvelli sannleiksreglunnar skal dómari leggja mat á 

játningu ákærða í sakamáli út frá því hvort ástæða sé til að draga játninguna í efa. Í 

flestum sakamálum, þar sem játning ákærða liggur ekki fyrir, er vitnisburður aðila 

mikilvægasta sönnunargagnið.104 Skýlaus játning ákærða nægir þó ekki ein og sér til 

þess að sök verði talin sönnuð fyrir dómi en dómara ber að leggja mat á játningu 

ákærða með hliðsjón af rannsóknargögnum þar sem á þessu stigi málsins liggur fyrir 

mat ákæruvaldsins á því að forsendur hafi verið til útgáfu ákæru.105 Þetta er í samræmi 

við meginreglu 2. mgr. 70. gr. stjskr. og 2. mgr. 6. gr. MSE um að maður sem borinn 

er sökum um refsiverða háttsemi, skuli talinn saklaus þar til sekt hans hefur verið 

sönnuð. 

 

5.3.1. Ákærði játar skýlaust sök  

 
Í svokölluðum játningarmálum er heimild samkvæmt 164. gr. sml. til að leggja dóm á 

mál með einföldum hætti án aðalmeðferðar ef ákærði hefur játað skýlaust alla þá 

háttsemi sem honum er gefin að sök og dómari telur játninguna trúverðuga, enda séu 

ekki skilyrði til að ljúka málinu með ákvörðun viðurlaga samkvæmt 2. mgr. 163. gr.  

                                                      
104 Andenæs (n. 31) 175. 
105 Símon Sigvaldason (n. 9) 156–157. 

7%

30%

63%

Skýlaus játning Játning að hluta Neitun
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Í Hrd. 5. júní 2014 í máli nr. 53/2014 var ákærði sakfelldur fyrir kynferðisbrot gegn 

þremur stúlkum er þær voru á aldrinum 12 til 14 ára. Ákærði játaði skýlaust að hafa 

framið þau brot sem honum voru gefin að sök í ákærunni og var játning hans studd 

sakargögum. Farið var með málið sem játningarmál og var dómur því lagður á málið 

samkvæmt 1. mgr. 164. gr. sml. Í málinu lágu ekki fyrir nein gögn frá sérfræðingum 

varðandi líðan brotaþola í kjölfar brotanna. 

Það sama var uppi á teningnum í Hrd. 8. maí 2014 í máli nr. 54/2014 þar sem 

ákærði játaði skýlaust brot sín. Farið var með málið samkvæmt 164. gr. sml og málið 

var tekið til dóms án frekari sönnunarfærslu. Í þessu máli var ákærði sakfelldur fyrir 

kynferðisbrot gegn tveimur sjö ára stúlkum, sem hann sagði að fara upp í bifreið sína 

og ók með þær á afvikinn stað. 

Af tveimur ofangreindum dómum má sjá að ekki er talin ástæða til að vísa til gagna 

sérfræðinga varðandi líðan brotaþola þegar ákærði játar skýlaust og dómur er lagður 

á mál án aðalmeðferðar, sbr. 164. gr. sml. Þrátt fyrir þessa heimild í lögunum fer fram 

aðalmeðferð þó skýlaus játning ákærða liggi fyrir, ef dómari telur ástæður til að draga 

játningu í efa eða ef annar hvor aðila krefðist þess, sbr. 1. mgr. 164. gr. sml. Þrátt fyrir 

það að játning ákærða hafi mikla þýðingu í sakamáli er það í flestum tilfellum ekki eina 

sönnunargagnið sem vísað er til í niðurstöðu dóm, samanber það sem hér fer á eftir.   

Í Hrd. 15. október 2009 í máli nr. 676/2008 var ákærði sakfelldur fyrir 

kynferðisbrot gegn 14 ára stúlku. Með skýlausri játningu ákærða fyrir dómi og með 

öðrum gögnum málsins þótti sannað að hann hefði framið þá háttsemi sem hann var 

ákærður fyrir.  Meðal gagna málsins voru fjölmörg vottorð og skýrslur um brotaþola 

þar kom fram að hún ætti við hegðunarörðuleika að stríða og tvö læknisvottorð 

geðlæknis um að ákærði sé með alvarlega kynlífs- og spennufíkn. Í vottorði og 

framburði sálfræðings, sem brotaþoli hafði sótt tíu viðtöl hjá, kom fram að stúlkan hefði 

einkenni sem væru dæmigerð hjá börnum sem orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi. 

Í Hrd. 12. júní 2014 í máli nr. 756/2013 var ákærði sakfelldur fyrir sifskapar- og 

frelsissviptingarbrot með því að hafa með ofbeldi veist að 10 ára gamalli stúlku og ekið 

með hana á afvikinn stað þar sem hann braut kynferðislega gegn henni. Ákærði játaði 

sök og vitnisburður brotaþola var talinn vera skýr og trúverðugur. Í niðurstöðu dómsins 

var vísaði til þess að stúlkan hefði greint foreldrum sínum frá því sem gerðist auk þess 

sem gögn úr farsíma ákærða sýndu að atburðir voru með þeim hætti sem lýst var í 

ákæru. Með vísan til framangreinds, játningar ákærða, ítarlegs framburðar brotaþola 

og annarra gagna, var talið sannað að ákærði hefði viðhaft þá háttsemi sem honum 
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var gefin að sök. Á meðal gagna málsins var skýrsla uppeldis- og afbrotafræðings sem 

brotaþoli hafði sótt níu meðferðarviðtöl hjá. Í skýrslunni lýsti hún miklum og alvarlegum 

afleiðingum brotsins á brotaþola og einnig alvarlegum afleiðingum sem megi vænta 

síðar meir.  

Í Hrd. 22. september 2016 í máli nr. 166/2016 var ákærði sakfelldur fyrir 

kynferðisbrot gegn 14 ára stúlku, með því að hafa ítrekað haft samræði við hana á 

tilgreindu tímabili. Ákærði var 16 ára þegar hann framdi brotin og voru hann og 

brotaþoli kærustupar á þessum tíma. Við skýrslutöku hjá lögreglu játaði ákærði 

skýlaust þá háttsemi sem honum var gefin að sök. Talið var sannað, með játningu 

ákærða og öðrum gögnum málsins að hann hefði framið þá háttsemi sem honum var 

gefin að sök í ákæru. Í dóminum kom fram að sálfræðingur hefði gefið skýrslu fyrir 

dóminum en ekki var fjallað um hvað fram kom í þeirri skýrslugjöf né hvað fram kom í 

vottorði sálfræðingsins. Varðandi refsingu ákærða var hins vegar vísað til þess að „af 

framburði brotaþola fyrir dóminum og vottorði sálfræðings sem liggur fyrir í málinu 

verður ráðið að brotin hafi valdið stúlkunni mikilli vanlíðan“.  

Í ofangreindum dómunum var almennt vísað til „annarra gagna“ málsins til viðbótar 

við þau gögn sem voru sérstaklega tiltekin í niðurstöðu málsins varðandi sönnun 

málsins. Gögn sérfræðinga um líðan brotaþola voru á meðal gagna dómanna þriggja. 

Þó ekki hafi verið vísað sérstaklega til þeirra gagna er ljóst að dómurinn leit til þeirra 

við mat á sönnun. 

 

5.3.2. Ákærði játar sök að hluta 

Í 23 dómum af þeim 76 sem skoðaðir voru í þessari dómarannsókn, játaði ákærði sök 

sína að hluta. Aðeins í þremur af 23 dómum (13%) voru engin sérfræðigögn til staðar 

um líðan brotaþola. Í meirihluta dómanna, eða í 15 þeirra (65%), lágu fyrir gögn 

sérfræðinga um líðan brotaþola í kjölfar meints brots, en ekki var vísað til þeirra 

varðandi sönnun í niðurstöðu dómsins. Loks vísaði dómurinn til slíkra sérfræðigagna 

í fimm dómum (22%) varðandi sönnun. 
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Mynd 2: Hlutfall Hæstaréttardóma þar sem vísað er til sérfræðigagna um líðan brotaþola í kjölfar kynferðisbrota gegn 
börnum, í málum þar sem ákærði játar sök að hluta 

 

5.3.2.1. Vísað til sérfræðigagna sem liggja fyrir um líðan brotaþola í 

tengslum við sönnun 

Þegar gögn sérfræðinga um líðan brotaþola sem orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi 

eru til staðar í málum og vísað er til þeirra í niðurstöðu dóms varðandi sönnun, er 

mismunandi með hversu afgerandi hætti er vísað til slíkra gagna. Þetta má sjá af 

neðangreindum dómum þar sem annað hvort eru sérfræðigögnin sérstaklega tilgreind 

eða vísað er til þeirra sem „annarra gagna“ til viðbótar við til dæmis framburði aðila 

eða vitna. 

Í Hrd. 19. júní 2008 í máli nr. 83/2008 var grunnskólakennari ákærður fyrir 

kynferðisbrot gegn nemanda sínum. Ákærunni var skipt upp í fjóra tölusetta liði og 

ákærði neitaði sök varðandi fyrsta lið ákærunnar. Framburður hans fyrir dóminum og 

hjá lögreglu var staðfastur. Brotaþoli átti hins vegar erfitt með að átta sig á hvenær 

atvikin, sem greint var frá í fyrsta ákæruliðnum, áttu sér stað. Að mati dómsins er þetta 

„ekki endilega til þess fallið að draga úr trúverðugleika framburðar hennar en verður til 

þess að vafi er um tímasetningar og þann vafa verður að skýra ákærða í hag“. Ákærði 

var því sýknaður af þeirri háttsemi sem var lýst í fyrsta ákæruliðnum. Ákærði játaði 

skýlaust þá háttsemi sem lýst var í ákæruliðum tvö til fjögur, en gerði þó athugasemdir 

við nokkur atriði. Hann var sakfelldur fyrir brot samkvæmt þessum þremur liðum 

ákærunnar en í dóminum var talið sannað, að framkominni skýlausri játningu ákærða 

sem var í samræmi við önnur gögn málsins, að hann hefði framið þá háttsemi sem 

13%

65%

22%

Engin sérfræðigögn um líðan brotaþola

Ekki vísað til sérfræðigagna sem liggja fyrir um líðan brotaþola

Vísað til sérfræðigagna sem liggja fyrir um líðan brotaþola
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ákært var fyrir. Meðal gagna málsins var greinargerð auk framburðar uppeldis- og 

afbrotafræðings þar sem kemur fram að háttsemi ákærða hefði meðal annars haft áhrif 

á tilfinningalega líðan stúlkunnar og valdið henni félagslegum erfiðleikum. 

Í Hrd. 25. október 2012 í máli nr. 257/2012 var ákærði sakfelldur fyrir 

kynferðisbrot gegn A, sem voru framin er stúlkan var á aldrinum 10 til 18 ára. Ákærði 

var mágur móður stúlkunnar og hóf að leita á stúlkuna þremur mánuðum eftir að faðir 

hennar lést. Ákærði játaði að miklum hluta þá háttsemi sem hann var ákærður fyrir.  

Hann var sakfelldur bæði fyrir þau brot sem hann játaði og þau sem hann neitaði. 

Niðurstaða dómsins byggði á framburði ákærða og trúverðugum framburður 

stúlkunnar. Sérstaklega var tekið fram að framburður hennar fengi stoð í framburði 

vitna sem stúlkan hafði greint frá brotunum og í framburði sálfræðings sem stúlkan 

leitaði til. Sálfræðingurinn greindi stúlkuna með áfallastreituröskun. Í málinu lá einnig 

fyrir vitnisburður læknis á geðdeild Landspítalans, en brotaþoli var lögð þar inn í nokkur 

skipti. Þar kom fram að brotaþoli "hefði gengið í gegnum mörg áföll, en það 

þungbærasta var áfall sem hún varð fyrir vegna sakarefnis máls þessa“. Einnig lýsti 

hún erfiðleikum sem stúlkan átti við að stríða vegna umræddra brota. Vitnisburðar 

geðlæknisins var ekki sérstaklega getið í niðurstöðu dómsins. Í málinu lágu ekki fyrir 

frekari sönnunargögn og ekkert vitnanna í málinu varð vitni að brotum ákærða gegn 

stúlkunni. Því er ljóst að gögn sálfræðingsins höfðu mikið vægi og voru liður í því að 

framburður brotaþola fékk aukinn trúverðugleika að mati dómsins. 

Í Hrd. 19. janúar 2012 í máli nr. 562/2011 var ákærði sakfelldur fyrir kynferðisbrot 

gegn þremur ungum stúlkum. Ákærði játaði brotin að hluta. Framburðir stúlknanna 

voru trúverðugir og fengu meðal annars stoð í framburði margra vitna. Ein stúlknanna 

hafði leitað til sálfræðings í kjölfar brotanna og fyrir dómi skýrði sálfræðingurinn frá því 

að stúlkan væri kvíðin og viðkvæm vegna hins ætlaða kynferðisbrots. Varðandi brotin 

gegn þessari stúlku var vísað til þess í dómsniðurstöðunni að ljóst væri að hún hefði 

orðið fyrir áfalli, sem allar líkur bentu til að mætti rekja til þessa atviks. Varðandi hinar 

tvær stúlkurnar lágu ekki fyrir afgerandi gögn um líðan þeirra í kjölfar brotanna og því 

var ekki vísað til líðanar þeirra varðandi sönnun málsins. 

Í Hrd. 20. mars í máli nr. 689/2013 var ákærði  sakfelldur fyrir kynferðisbrot gegn 

tveimur 13 ára stúlkum. Ákærði játaði skýlaust þá háttsemi sem honum var gefið að 

sök gagnvart brotaþola A. Í niðurstöðu dómsins var aðeins vísað til játningar ákærða 

varðandi sönnun, en ekki vísað til framburðar brotaþola og þeirra gagna sem hefðu 

getað stutt við hann svo sem framburður sálfræðings sem A hafði verið í meðferð hjá. 
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Þar kom fram að brotið hefði valdið A mikilli vanlíðan og sett skugga á líf hennar. 

Ákærði játaði að hluta þá háttsemi sem honum var gefið að sök gagnvart brotaþola B 

en neitaði að hafa verið kunnugt um aldur hennar. Framburður ákærða um ákveðin 

atriði var talinn ótrúverðugur. Framburður B var hins vegar talinn trúverðugur. B hafði 

farið í 15 viðtöl til uppeldis- og afbrotafræðings. Í vottorði hennar var „vanlíðan 

brotaþola lýst, svo sem hræðslu, svefnerfiðleikum og sektarkennd og sjálfsásökun 

sem sé þekkt afleiðing kynferðisbrota bæði hjá börnum og unglingum.“ Einnig kom 

fram að stúlkan hefði verið greind með áfallastreituröskun, kvíða og þunglyndi. Í 

niðurstöðu dómsins kom fram að framburður foreldra hennar og framburður uppeldis- 

og afbrotafræðings hefði stutt þá frásögn brotaþola að hún hefði orðið mjög hrædd við 

ákærða og aðstæður í íbúðinni þar sem brotið átti sér stað.  

Í Hrd. 16. júní 2010 í máli nr. 30/2010 játaði ákærði sök að hluta og var sakfelldur 

fyrir þá háttsemi. Ósannað var að eitt af þeim brotum sem hann neitaði hefði verið 

fullframið. Ákærði var því sakfelldur fyrir tilraun til þess brots. Sálfræðingur, 

barnaverndarstarfsmaður og móðir brotaþola greindu frá margs konar vanlíðan 

stúlkunnar sem þau röktu til háttsemi ákærða. Sá framburður, ásamt vottorðum lækna, 

studdi við trúverðuga frásögn brotaþola.  

Í öllum ofangreindum dómum var vísað til gagna sérfræðinga um þau áhrif sem 

kynferðisbrotin höfðu á brotaþola. Telja verður að gögnin hafi í öllum tilfellum verið 

veigamikill þáttur í sönnun brotanna til viðbótar við framburð aðila máls og vitna. 

Ákærðu voru í öllum dómunum sakfelldir fyrir hluta eða öll af þeim brotum sem þeir 

voru ákærðir fyrir. 

 

5.3.2.2. Ekki vísað til sérfræðigagna sem liggja fyrir um líðan brotaþola í 

tengslum við sönnun 

Margvíslegar ástæður geta verið fyrir því að dómstólar vísi ekki sérfræðigagna, sem 

eru meðal málsgagna, í niðurstöðu sinni. Fjallað verður um nokkrar mögulegar 

ástæður síðar í þessum kafla. 

Í tilfellum þar sem sérfræðigögn eru til staðar í máli varðandi líðan brotaþola í kjölfar 

meints brots, en ekki er vísað til þeirra varðandi sönnun, getur verið ill skiljanlegt af 

hverju ekki er vísað til gagnanna í tengslum við sönnun.  

Slík staða var uppi í Hrd. 6. maí 2010 í máli nr. 25/2010 en í því máli var X ákærður 

fyrir kynferðisbrot gegn 13 ára stúlku. Með vísan til játningar ákærða og staðfasts 
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framburðar brotaþola þótti nægilega sannað að ákærði hefði framið um helming þeirra 

brota sem hann var ákærður fyrir. Ákærði bar fyrir sig minnisleysi varðandi hluta þeirrar 

háttsemi sem honum var gefið að sök en með vísan til framburðar stúlkunnar var talið 

sannað að hann hefði einu sinni gerst sekur um tilgreinda háttsemi. Aftur á móti var 

ákærði sýknaður í Hæstarétti af því að hafa brotið einu sinni gegn stúlkunni er hún var 

12 ára, en hann hafi verið sakfelldur fyrir þennan ákærulið í héraði með vísan til 

staðfasts framburðar stúlkunnar sem var talinn fá stoð í vitnisburði móður hennar. 

Ákærði neitaði eindregið sök við skýrslugjöf hjá lögreglu og fyrir dómi. Ákærði og 

brotaþoli voru ein til frásagnar að þessu leyti og Hæstiréttur taldi að önnur gögn sem 

ákæruvaldið lagði fram, nægðu ekki til að sanna sök ákærða. Hann var því sýknaður 

að þessu leyti. Meðal gagna málsins var vottorð og framburður geðlæknis sem sinnt 

hafði stúlkunni í um fjögur ár. Í vottorðinu kemur fram að stúlkan þjáist „af djúpum og 

lamandi þunglyndisköstum“. Þá greinir geðlæknirinn enn fremur frá því að merkja hefði 

mátt miklar breytingar á geðheilsu stúlkunnar í sambandi við öll stig tengd þessu máli 

en geðlæknirinn gat ekki fullyrt „að slæm geðheilsa stúlkunnar stafaði einungis af þeirri 

misnotkun sem hún varð fyrir á unga aldri en afleiðingar slíkra brota væru þekktar“. Í 

vottorð og framburði yfirlæknis á bráðageðdeild Landspítalans kom fram að stúlkan 

hefði verið lögð í fimm daga inn á deildina vegna alvarlegs þunglyndis og 

sjálfsvígshugana. Jafnframt kom fram í vottorði og framburði fyrrverandi starfskonu 

Stígamóta að stúlkan hefði komið í regluleg viðtöl til hennar en brotaþoli hefði verið að 

glíma við afleiðingar kynferðislegs ofbeldis, það er skömm, sektarkennd, depurð, 

lélega sjálfsmynd, reiði og kvíða, sem hefði skert lífsgæði hennar verulega. 

Framangreind gögn varðandi vanlíðan brotaþola voru ekki tilgreind, í tengslum við 

sönnun neinna af brotunum sem ákært var fyrir. Athyglisvert er að ekki hafi verið vísað 

til gagnanna varðandi það brot sem ákærði kvaðst ekki muna eftir og var sýknaður af 

með þeim rökum að framlögð gögn ákæruvaldsins nægðu ekki til að sanna sök. Aftur 

á móti ber að líta til þess að sérfræðingarnir tóku ekki afstöðu sérstaklega til þess hvort 

að þetta tiltekna brot hefði valdið vanlíðaninni. 

Atvik í Hrd. 12. nóvember 2009 í máli nr. 176/2009 voru að einhverju leyti 

sambærileg atvikum í Hrd. 30/2010 sem reifaður er í framangreindum kafla, en í 

málinu játaði ákærði sök að hluta og var sakfelldur fyrir þá háttsemi. Hann var hins 

vegar sýknaður af sökum um það atriði sem hann neitaði en framburður brotaþola um 

það atriði studdist ekki við önnur gögn. Ólíkt Hrd. 30/2010 var varðandi sönnun, ekki 

vísað sérstaklega til fyrirliggjandi vottorða og vitnisburða sérfræðinga, sem í þessu 
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máli voru geðlæknir, félagsráðgjafi og sálfræðingur, sem bentu til þess að brotaþoli 

hefði orðið fyrir kynferðisbroti. Óljóst er af hvaða ástæðu ekki var vísað til 

framangreinda gagna. Telja má að ástæður þess geti mögulega verið þær að brotaþoli 

átti erfitt með að ræða brotið við sálfræðinginn, brotaþoli hafði orðið fyrir einelti sem 

geðlæknirinn taldi hafa valdið því að áfallastreitueinkenni brotaþola urðu verri og 

aðeins í vottorði sálfræðingsins kemur afgerandi fram að ástæða 

áfallastreituröskunarinnar sé brot ákærða.  

Í Hrd. 4. mars 2010 í máli nr. 672/2009 var X gefið að sök kynferðisbrot gegn  

8 ára stúlku. Ákærði játaði brotin í fyrri tveimur liðum ákærunnar og var sakfelldur fyrir 

þau brot. Hann neitaði hins vegar sök samkvæmt þriðja lið ákærunnar og var sýknaður 

af þeirri háttsemi í héraði því ósannað var, gegn eindreginni neitun ákærða, að hann 

hefði brotið gegn stúlkunni sem þeim hætti sem lýst var í þriðja ákæruliðnum. 

Ákæruvaldið krafðist ómerkingar dómsins á grundvelli þess að forsendur hans væru 

ófullnægjandi og gæfu hvorki vísbendingu um hvort mat hefði farið fram á 

sönnunargögnum né hvert það mat hefði þá verið. Á meðal gagna málsins sem ekki 

var vísað til í forsendum dómsins, var vottorð og vitnisburður sálfræðings. Þar kem 

fram að stúlkan „uppfylli greiningarskilmerki áfallastreituröskunar. Hún glími enn við 

afleiðingar ætlaðs kynferðisbrots og megi ætla að svo verði í náinni framtíð“. Í dómi 

Hæstaréttar kom fram að þótt fallast mætti á að forsendur héraðsdóms væru rýrar um 

þennan ákærulið yrði að ganga út frá því að dómurinn, sem var fjölskipaður þar sem 

ákærði neitaði sakargiftum, hefði sinnt því meginhlutverki sínu að meta trúverðugleika 

framburðar ákærða og vitna, enda þótt það mat kæmi ekki fram berum orðum í 

forsendunum. Þóttu því ekki næg efni til að ómerkja héraðsdóm. Niðurstaða 

héraðdóms um sakfellingu ákærða var því staðfest með vísan til forsendna.  

Í Hrd. 23. september 2010 í máli nr. 196/2010 var ákærði sakfelldur fyrir ítrekuð 

kynferðisbrot gegn ungri stúlku, er hún var á aldrinum 14 til 18 ára, en þó þannig að 

miða bæri við að brotin hafi hafist seinna en greindi í ákæru. Ákærði játaði að hluta en 

reikull framburður hans dró úr trúverðugleika hans. Brot hans þótti sannað með vísan 

til stöðugs framburðar brotaþola sem fékk stuðning í trúverðugum framburði annarra 

vitna. Meðal gagna málsins var greinargerð sálfræðings sem brotaþoli hafði verið hjá 

í vikulegum viðtalstímum, samtals um 70 skipti, vegna kynferðisbrota ákærða. Fyrir 

dómi greindi sálfræðingurinn frá því að brotaþoli hefði verið haldin ýmsum sálrænum 

kvillum svo sem áfallastreituröskun, þunglyndi og kvíðaröskunum vegna brota 

ákærða. Brot hans höfðu að mati sálfræðingsins, alvarleg og víðtæk áhrif á stúlkuna. 
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Athyglisvert er að varðandi sönnun í niðurstöðu dómsins var vísað til vitnisburðar 

tveggja vitna, fyrrum vinkonu brotaþola og móður brotaþola, um þá vanlíðan sem brot 

ákærða ollu stúlkunni. Hins vegar var ekki var vísað til greinargerðar og vitnisburðar 

sálfræðingsins sem brotaþoli sótti yfir 70 viðtöl hjá gagngert til þess að vinna úr þeim 

alvarlegu afleiðingum sem brotin höfðu á hana.  

Í Hrd. 6. mars 2014 í máli nr. 329/2013 var ákærði sakfelldur fyrir kynferðisbrot 

gegn 14 ára dreng með því að hafa haft kynferðismök við brotaþola gegn greiðslu. 

Ákærði játaði sök að hluta. Neitun hans um tiltekið atriði var stöðug og var ekki talin 

vera lögfull sönnun til staðar varðandi það atriði. Önnur ákæruatriði voru talin nægilega 

sönnuð með vísan til játningar ákærða og framburðar brotaþola. Í niðurstöðu dómsins 

var hvorki vísað til framburðar sálfræðings, sem brotaþoli hafði farið í 30 viðtöl til, né 

til framburðar geðlæknis á barna- og unglingageðdeild. Í framburði þeirra kom fram að 

brotaþoli ætti við fjölþættan vanda að stríða. Hann hafi verið mjög langt leiddur í 

fíkniefnaneyslu, hafi orðið fyrir endurteknum kynferðisbrotum og hafi sýnt mikil kvíða- 

og streitueinkenni. Að sögn sálfræðingsins höfðu brot ákærða, sem var 

framhaldsskólakennari í bænum þar sem þeir bjuggu báðir, haft áhrif á brotaþola. 

Hafa verður í huga að ýmislegt getur haft áhrif á það hvort vísað sé til gagna 

sérfræðinga um andlega líðan brotaþola í kjölfar kynferðisbrots. Dæmi um mögulegar 

ástæður má sjá í neðangreindum dómum.  

Í Hrd. 22. apríl 2015 í máli nr. 514/2014 var X meðal annars sakfelldur fyrir 

kynferðisbrot bæði gegn 14 ára stúlku og 14 ára dreng. Einnig voru X og Y sakfelldir 

fyrir að hafa áreitt 13 ára stúlku kynferðislega. Varðandi kynferðisbrotið gegn stúlkunni 

þá játaði ákærði X sök við fyrirtöku málsins en bar um það að samræðið hefði verið 

með fullu samþykki brotaþola og fyrir dómi staðfesti hann að honum hefði verið 

kunnugt um það að brotaþoli hefði verið 14 ára þegar samræðið átti sér stað. Brotaþoli 

greindi frá því að hún og ákærði hefðu stundað kynlíf saman með hennar vilja. Með 

játningu ákærða, sem átti sér stoð í gögnum málsins, þótti sannað að ákærði hefði 

gerst sekur um þá háttsemi sem hann var ákærður fyrir. Varðandi kynferðisbrotið gegn 

drengnum þá neitaði X sök en viðurkenndi þó hluta af þeirri háttsemi sem honum var 

gefið að sök. Ákærði var sýknaður af þeim hluta háttseminnar sem hann neitaði. 

Framburður brotaþola, varðandi þessa tilgreindu háttsemi, var ekki talin hafa átt sér 

stoð í öðrum gögnum málsins sem nægði „gegn eindreginni og staðfastri neitun 

ákærða, til þess að ákæruvaldið hafi axlað þá sönnunarbyrgði sem á því hvílir, sbr. 

ákvæði 108. gr., sbr. 1. og 2. mgr. 109. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála“. 
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Ákærði var hins vegar sakfelldur fyrir þá háttsemi sem hann játaði, en framburður hans 

fékk nokkra stoð í framburði brotaþola. Að lokum játuðu ákærðu, X og Y, báðir sök án 

undanbragða fyrir kynferðisbrotið gegn 13 ára stúlkunni. Þótti sannað með játningu 

þeirra sem átti sér stoð í gögnum málsins, að þeir hefðu báðir gerst sekir um þá 

háttsemi sem þeir voru ákærðir fyrir. Í málinu lágu fyrir vottorð og framburður 

sálfræðings þar sem fjallað var um líðan tveggja brotaþolanna í kjölfar brotanna. 

Dómurinn vísaði ekki sérstaklega til þessara gagna í niðurstöðu málsins. Brotaþolarnir 

glímdu báðir við fjölþættan vanda og endurtekin kynferðisbrot höfðu slæm áhrif á líðan 

þeirra. Aannar þeirra sýndi fjölmörg einkenni áfallastreituröskunar. Sálfræðingurinn 

sagði að erfitt væri að segja með vissu hvaða áhrif brotin sem um ræðir í þessu máli 

hafi haft á brotaþolana.  

Brotaþolinn í Hrd. 3. febrúar 2011 í máli nr. 385/2010 hafði, líkt og brotaþolarnir í 

framangreindum dómi, orðið fyrir margs konar áföllum. Í málinu var ákærði sakfelldur 

fyrir kynferðisbrot gegn 17 ára stúlku. Ákærði játaði sök að hluta. Niðurstaða dómsins 

byggði aðallega á framburði ákærða og brotaþola. Í tengslum við sönnun var ekki 

vísað til vottorðs og vitnisburðar sálfræðings og geðlæknis sem lágu fyrir um líðan 

brotaþola. Í þeim gögnum kom fram að brotaþoli, sem var í fíkniefnaneyslu, hefði orðið 

fyrir mörgum áföllum. Auk þess brots ákærða gegn henni hafði hún orðið fyrir einelti í 

skóla, verið nauðgað af óþekktum manni og sprautað sig með Ritalini með óhreinni 

nál. Þessi fyrri reynsla hafði valdið henni margs háttar sálrænum erfiðleikum. Þrátt fyrir 

þetta var ljóst að stúlkan hefði upplifað mikla ógn og hrylling þann dag sem ákærði 

braut gegn henni. Þetta var henni svo mikið áfall að fótunum virtist hafa verið kippt 

undan henni og þurfi hún að dvelja um nokkurra mánaða skeið á meðferðarheimilum 

í kjölfarið. 

Í Hrd. 8. maí 2014 í máli nr. 502/2013 var ákærði sakfelldur fyrir kynferðisbrot 

gegn dreng sem var á aldrinum 15 til 17 ára þegar brotin áttu sér stað en ákærði beitti 

brotaþola þrýstingi með gjöfum og fjárstuðningi. Ákærði játaði sök að hluta. Háttsemi 

ákærða samkvæmt ákæru þótti sönnuð með vísan til framburðar ákærða, brotaþola 

og vitna. Ekki var vísað til greinargerðar sálfræðings, en brotaþoli fór aðeins í þrjú 

viðtöl til sálfræðingsins. Í greinargerðinni kom fram að samband brotaþola við ákærða 

hefði valdið honum vanlíðan.  

Í Hrd. 18. október 2012 í máli nr. 428/2012 var ákærði sakfelldur fyrir 

kynferðisbrot gegn fjögurra ára gamalli systurdóttur sinni. Ákærði játaði sök að hluta 

og var sakfelldur fyrir þá háttsemi sem hann játaði. Að mati dómsins tókst 
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ákæruvaldinu ekki, gegn eindreginni neitun ákærða, að færa fram lögfulla sönnun 

þess að ákærði hafi viðhaft þá háttsemi sem lýst er í ákæru. Meðal gagna málsins var 

greinargerð sálfræðings sem brotaþoli fór í þrjú viðtöl til en ekki er vísað til hennar í 

niðurstöðu dómsins. Í greinargerðinni og í vitnisburði sálfræðingsins fyrir dómi kom 

fram að brotin virtust ekki hafa haft afleiðingar fyrir brotaþola, svo sem kvíða, breytt 

hegðunarmynstur og svefnerfiðleika. Sálfræðingurinn kvað það vera algengt þegar 

svo ung börn eigi í hlut.   

Atvik voru með þeim hætti í Hrd. 24. október í máli nr. 271/2013 að ákærði var 

sakfelldur fyrir kynferðisbrot með því að hafa, er hann var 16 ára, haft samræði og 

munnmök við brotaþola sem þá var 12 ára. Ákærði játaði að hafa haft samræði við 

brotaþola en neitaði að hafa beitt hana ofbeldi. Í málinu lá fyrir vottorð sálfræðings sem 

brotaþoli gekk til bæði fyrir og eftir atvikið, en hún ræddi ekki mikið um atvikið í viðtölum 

hjá sálfræðingnum. Í niðurstöðu dómsins sagði að gegn eindreginni neitun ákærða og 

þegar litið væri heildstætt til framburðar brotaþola og vitna, hafi ekki komið fram lögfull 

sönnun þess að ákærði hafi beitt brotaþola ofbeldi eða annars konar ólögmætri 

nauðung til að ná fram kynferðismökum með henni. 

Í Hrd. 28. janúar 2010 í máli nr. 366/2009 var ákærði sakfelldur fyrir kynferðisbrot 

gegn þroskahamlaðri stúlku er hún var á aldrinum 12 til 15 ára. Ákærði neitaði sök 

varðandi fyrsta kafla ákærunnar. Að mati dómsins var framburður ákærða 

ótrúverðugur varðandi mikilsverð atriði. Brotaþoli býr við andlega skerta greind. 

Frásögn hennar var ekki heildstæð en því var ekki slegið föstu að framburður hennar 

hefði verið ótrúverðugur. Framburður stúlkunnar fékk stoð í framburði bróður hennar 

sem bar vitni um það að hafa orðið þess áskynja eitt sinn að ákærði hefði strokið 

brotaþola utanklæða á tilteknum stöðum líkamans. Þótti rétt að leggja framburð 

brotaþola til grundvallar niðurstöðu og talið var hafið yfir skynsamlegan vafa að ákærði 

hefði viðhaft þá háttsemi sem ákært var yfir í fyrsta kafla ákærunnar. Ákærði játaði þau 

brot sem honum voru gefin að sök í öðrum kafla ákærunnar að einu broti undanskildu. 

Hann var sakfelldur fyrir þau brot sem hann játaði en ekki var talið sannað að ákærði 

hefði framið það brot sem hann neitaði. Orð stóð gegn orði og ekkert í gögnunum 

studdi sérstaklega framburð brotaþola varðandi þetta atriði. Auk þess hafði framburður 

brotaþola um þetta tiltekna atriði breyst töluvert frá því rannsókn hófst. Í vottorði 

sálfræðings sem brotaþoli sótti viðtöl hjá kom fram að hún ætti við fjölmörg vandamál 

að stríða sem væru þekkt meðal barna sem hafa sætt endurtekinni kynferðislegri 

misnotkun. Hún uppfylli greiningarskilmerki áfallastreitu og einkenni kvíða og 



44 

 

þunglyndis mældust yfir klínískum mörkum. Í niðurstöðu dómsins var í tengslum við 

sönnun, ekki vísað til vottorðs og framburðar sálfræðingsins varðandi andlega líðan 

brotaþola heldur einungis varðandi andlegan þroska hennar.  

Í Hrd. 29. janúar í máli nr. 336/2014 var ákærði sakfelldur fyrir kynferðisbrot gegn 

fimm stúlkum á aldrinum 14 til 15 ára, sem hann hafði afskipti af í félags- og 

ungmennastarfi. Framburður stúlknanna var metinn mjög trúverðugur og gott innbyrðis 

samræmi var í honum. Stúlkurnar fóru allar í viðtöl hjá sálfræðingi í Barnahúsi en í 

héraðsdómi voru gerðar athugasemdir við þau vinnubrögð sálfræðingsins að ræða við 

brotaþolana í sameiningu í þremur viðtölum, áður en málinu var vísað til lögreglu. 

Vottorð og framburður framangreinds sálfræðings og fleiri sálfræðinga sem brotaþolar 

leituðu til, leiddu í ljós að stúlkurnar urðu allar fyrir áfalli og leið illa í kjölfar brotanna. 

Brotin höfðu þó mismunandi áhrif á stúlkurnar en tvær þeirra voru sérstaklega 

viðkvæmar fyrir þar sem önnur stúlknanna missti móður sína sem barn en hin missti 

föður sinn óvænt tveimur árum áður en brotið var gegn henni. Í vottorði sálfræðings 

kom fram að „þegar börn hafi upplifað áföll áður en þau verði fyrir kynferðislegri áreitni 

eða óþægilegri reynslu á því sviði geti það magnað áhrif eldri áfalla“. Í niðurstöðu 

dómsins kemur ekki fram að tekið hafi verið tillit til vottorða og framburða 

sálfræðinganna við sönnun málsins. Í niðurstöðunni kemur þó fram, að ljóst sé að 

atvikin hafi haft mikil áhrif á alla brotaþolana og þær glími enn við afleiðingarnar, en af 

orðalaginu má ráða að upplýsingarnar um líðan þeirra byggi á framburðum 

brotaþolanna og vitna. Í héraðsdómi voru vinnubrögð sálfræðings Barnahúss 

gagnrýnd en það breytti þó ekki þeirri niðurstöðu að þegar allt framanritað var virt í 

heild og með hliðsjón af játningu ákærða að hluta, þótti hafið yfir skynsamlegan vafa 

að ákærði hefði gerst sekur um þá háttsemi sem hann var ákærður fyrir. Þó þannig að 

ósannað var að einstök brot hefðu átt sér stað oftar en einu sinni. 

Í Hrd. 3. desember 2009 í máli nr. 12/2009 var ákærði sakfelldur fyrir kynferðisbrot 

gegn 12 ára stúlku. Hann játaði að hafa viðhaft þá háttsemi sem ákært var fyrir en 

kvaðst hafa staðið í þeirri trú að stúlkan væri 14 ára. Dómurinn féllst ekki á að brot 

ákærða hefði verið framið af gáleysi og taldi sannað að ákærði hefði vitað að 

brotaþolinn var yngri en 15 ára, en brotaþolinn kvaðst hafa greint honum frá aldri 

sínum í spjalli þeirra á netinu. Í málinu lá fyrir vottorð og framburður sálfræðings sem 

brotaþoli leitað til vegna félagslegra erfiðleika í skóla. Sálfræðingurinn greindi frá því 

að ekki hefði verið óskað eftir því sérstaklega að afleiðingar kynferðisbrotsins yrðu 

metnar. Í niðurstöðu dómsins var ekki vísað til þessara gagna. 
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Með vísan til þeirra mála sem hér hafa verið reifuð má sjá ýmsar ástæður sem geta 

valdið því að ekki er vísað til sérfræðigagna um líðan brotaþola í tengslum við sönnun. 

Á meðal þess sem getur haft áhrif er hversu oft sérfræðingur hittir brotaþola, hversu 

tilbúinn brotaþoli er til þess að tjá sig um meint brot, hversu mörgum áföllum brotaþoli 

hefur orðið fyrir, hvaða áhrif meint brot hefur á brotaþola og hvað það er sem 

sérfræðingurinn var fenginn til að meta.  

 

5.3.2.3. Engin sérfræðigögn liggja fyrir um líðan brotaþola  

Gögn sérfræðinga um andlega líðan brotaþola í kjölfar meints brots eru ekki alltaf á 

meðal gagna máls. 

Í Hrd. 12. júní 2014 í máli nr. 803/2013 var uppi svipuð staða og í Hrd. 12/2009 

sem reifaður er í lok kaflans hér að ofan. Í málinu var ákærði sakfelldur fyrir 

kynferðisbrot gegn 13 ára stúlku. Ákærði játaði brot sitt nema hvað varðaði aldur 

brotaþola. Ákærði hafði spurt hana um aldur og hún kvaðst vera 17 ára. Dómurinn mat 

það til gáleysis að ákærði hefði ekki gengið úr skugga um aldur brotaþola og var 

ákærði því sakfelldur samkvæmt ákærunni. Í málinu lágu ekki fyrir gögn sérfræðinga 

um hvaða áhrif brotin hefðu haft á líðan brotaþola. 

Líkt og sjá má af tveimur framangreindum dómum, Hrd. 12/2009 og Hrd. 803/2013 

þar sem málsatvik eru með svipuðum hætti, er ekki alltaf ljóst af hvaða ástæðu 

sérfræðigagna um líðan brotaþola er ekki aflað. Í tveimur neðangreindum dómum var, 

líkt og í Hrd. 803/2013, slíkra gagna ekki aflað. 

Í Hrd. 6. febrúar 2014 í máli nr. 712/2013 var ákærði sakfelldur fyrir kynferðisbrot 

gegn 17 ára dreng. Ákærði játaði sök að hluta. Sannað þótti að ákærði hefði blekkt og 

tælt brotaþola með því að telja honum trú um að hann myndi greiða brotaþola háar 

fjárhæðir og sjá til þess að hann missti ekki ökuréttindi sín þrátt fyrir ölvunarakstur ef 

hann hefði við kynmök við ákærða. Framburður ákærða var talinn ótrúverðugu,r enda 

var misræmi í framburði hans og frásögn hans samræmdist ekki því sem kom fram í 

gögnum málsins. Niðurstaðan byggði á trúverðugum framburði brotaþola sem fékk 

stoð í samskiptum hans við ákærða á Facebook og í vitnisburði móður brotaþola. Í 

málinu voru engin gögn sérfræðinga um líðan brotaþola.  

Í Hrd. 8. maí 2014 í máli nr. 147/2014 var ákærði sakfelldur fyrir kynferðisbrot 

gegn 15 ára dreng. Ákærði játaði brotið að hluta. Í dóminum var ekki fjallað sérstaklega 

um það hvort framburðir aðilanna væru trúverðugir en ekkert var tekið fram sem talið 
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var rýra framburð þeirra. Í framlagðri skýrslu sálfræðings, sem brotaþoli fór í sex viðtöl 

hjá, kom fram að sökum þess að brotaþoli sé á einhverfurófi og eigi erfitt með að tjá 

sig sé erfitt að leggja mat á hvaða afleiðingar meint brot hafi haft fyrir hann. Með vísan 

til framburðar ákærða, vitna og samskipta aðila málsins á Facebook þótti sannað að 

ákærði hefði viðhaft þá háttsemi sem hann var ákærður fyrir. Í niðurstöðu dómsins var 

vísað til skýrslu sálfræðingsins varðandi það að einhverfugreining hans hefði þau áhrif 

að hann ætti erfitt með að tjá sig um atvik málsins, en ekki var vísað til hennar í 

sambandi við sönnun. 

Í Hrd. 30. apríl 2015 í máli nr. 624/2014 var ákærði sakfelldur fyrir kynferðisbrot 

gegn tveimur dætrum sínum. Hann játaði sök fyrir dómi að mestu leyti varðandi fyrri 

ákæruna og að öllu leyti samkvæmt seinni ákærunni. Framburður ákærða var reikull 

og var trúverðugur framburður annars brotaþolans lagður til grundvallar niðurstöðu, 

sem fékk stuðning í framburði móður hennar. Játning ákærða samkvæmt seinni 

ákærunni studdist við gögn málsins. Í málinu voru ekki til staðar gögn sérfræðings um 

líðan brotaþolanna í kjölfar kynferðisbrotanna. 

Í Hrd. 22. janúar 2009 í máli nr. 527/2008 var ákærði sakfelldur fyrir kynferðisbrot 

gegn stjúpdóttur sinni með hliðsjón af játningu ákærða, skýrslu brotaþola og 

læknisfræðilegum gögnum. Ákærði játaði sök fyrir dómi að nánast öllu leyti en 

varðandi eitt af brotunum neitaði hann fjölda tilvika, en hann hafði áður játað þeim 

samkvæmt ákæru hjá lögreglu. Í málinu lá fyrir framburður sálfræðings en ekki var 

vísað til hans niðurstöðu dómsins. Sálfræðingurinn kvað stúlkuna eiga erfitt með að 

tjá sig um atvikið, hún fyndi fyrir leiða og upplifði skömm.   

Í ofangreindum dómum má sjá að fleiri sönnunargögn voru almennt til staðar í þeim 

málum þar sem sérfræðigagna um líðan brotaþola var ekki aflað en í þeim málum sem 

reifuð voru í kafla 5.3.2.1. og 5.3.2.2. og þess háttar sérfræðigögn lágu fyrir. Þrátt fyrir 

það má telja að það hefði styrkt niðurstöðu dómanna enn frekar ef slíkra 

sérfræðigagna hefði verið aflað.  

Í þeim dómum sem teknir eru fyrir í þessari dómarannsókn eru brotaþolarnir í 

miklum minnihluta drengir. Athyglisvert er að í tveimur af fimm ofangreindum dómum, 

þar sem gagna um líðan brotaþola var ekki aflað, voru brotaþolarnir drengir, en drengir 

virðast eiga erfitt með að segja frá kynferðisbrotum sem þeir verða fyrir, sbr. 

vitnisburður sálfræðings í Hrd. 24. október 2013 í máli nr. 316/2013. 
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5.4. Ákærði neitar sök 

Aðalmeðferð máls fer fram að því marki sem ákærði neitar sök, sama hvort ákærði 

neitar sök að öllu leyti eða að hluta.106 Við mat á sönnun í kynferðisbrotamálum þar 

sem ákærði neitar sök er oftast uppi sú staða að framburður ákærða og brotaþola 

ganga hvor gegn öðrum og sjaldnast er öðrum beinum sönnunargögnum til að dreifa. 

Þá reynir á mat á trúverðugleika framburðar aðila í málinu. Við mat á því hvaða 

framburð beri að leggja til grundvallar niðurstöðu er miðað við hvort eitthvað sé fram 

komið sem styður framburði ákærða eða brotaþola, samanber sérákvæði 

héraðsdómara í Hrd. 30. október 2008 í máli nr. 227/2008 sem reifaður er í kafla 

5.4.2.3. Af þessari ástæðu er kaflanum skipt niður í undirkafla eftir trúverðugleika 

ákærða og brotaþola. 

 

5.4.1. Ákærði og brotaþoli báðir trúverðugir 

Í neðangreindum dómum er það mat dómsins að bæði ákærði og brotaþoli séu 

trúverðugir, eða þá að ekkert er tekið fram í dómnum sem talið var rýra trúverðugleika 

framburðar aðila. Í sjö af þeim 76 dómum sem eru til umfjöllunar í dómarannsókninni 

voru báðir aðilar metnir trúverðugir. Þegar þessi staða er uppi stendur orð á móti orði 

og jafn settir framburðir vegast á. Á grundvelli meginreglnanna um að skynsamlegan 

vafa skuli meta ákærða í hag og að ákæruvaldið beri sönnunarbyrði fyrir sekt ákærða, 

líkt og fjallað var um í kafla 4.1., ætti að sýkna ákærða þegar þessi staða kemur upp.  

Í Hrd. 15. maí 2014 í máli nr. 407/2013 var ákærði sýknaður af ákæru um 

kynferðisbrot gegn 14 ára dreng. Framburður beggja aðila var metinn trúverðugur þrátt 

fyrir að brotaþoli myndi sumt að samskiptum þeirra illa sökum fíkniefnaneyslu. Ákærði 

og brotaþolinn voru tveir til frásagnar um það sem gerðist þegar meint kynferðisbrot 

átti sér stað. Vitnisburður brotaþola var ekki talinn fá þann stuðning sem þyrfti til að 

unnt væri að leggja hann til grundvallar niðurstöðunni gegn eindreginni neitun ákærða 

frá upphafi. Í málinu lá fyrir greinargerð sálfræðings þar sem kom fram að 

sálfræðingurinn hefði greint brotaþola með áfallastreituröskun en hún tengdist öðru en 

málinu sem hér um ræðir. Í niðurstöðu dómsins var ekki vísað til greinargerðarinnar. 

Í Hrd. 11. febrúar 2010 í máli nr. 479/2009 var X ákærður fyrir kynferðisbrot gegn 

12 ára dreng. Brotaþoli var sá eini sem bar vitni í málinu um ætluð atvik á heimili 

ákærða og aðdraganda þeirra auk þess sem ekki var við sýnileg sönnunargögn að 

                                                      
106 sama heimild 158. 
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styðjast. Ákærði neitaði sök og stóð því orð gegn orði. Að þessu virtu var talið að gæta 

yrði að því hvort í málinu lægju fyrir önnur atriði, sem áhrif gætu haft við mat á því 

hvort ákæruvaldinu hefði tekist að sanna þær sakir, sem ákærði var borinn. Í þessu 

skyni var meðal annars vitnisburður annarra rakinn. Í héraðsdómi var framburður 

brotaþola í öllum atriðum metinn trúverðugur. Í skýrslu og vitnisburði sálfræðings sem 

brotaþoli fór í sjö viðtöl til kom fram að drengurinn glími við fjölmörg vandamál sem 

algeng séu hjá þolendum kynferðisofbeldis, til dæmis þunglyndi, kvíða, sjálfskaðandi 

hegðun og brotna sjálfsmynd. Sálfræðingurinn kvað ástand brotaþola geta verið eftir 

annað áfall en meint kynferðisbrot en það væri ekki vitað til þess að hann hafi lent í 

neinu öðru áfalli. Ekkert þeirra atriða, sem fram kom í vitnisburði annarra og gögnum 

málsins, var talið veita viðhlítandi stuðning fyrir þeim sökum sem ákærði var borinn í 

málinu og framburður brotaþola því einn að baki sakargiftum. Gegn neitun ákærða 

nægði þetta ekki til að ákæruvaldið fullnægði þeirri sönnunarbyrði sem það ber 

samkvæmt 108. gr. sml. og ákærði var því sýknaður. 

Í Hrd. 10. maí 2012 í máli nr. 650/2011 var X ákærður fyrir kynferðisbrot gegn 

dóttur fyrrverandi sambýliskonu sinnar. Í héraðsdómi kom fram að skýrsla brotaþola 

væri trúverðuga en líta bæri til þess að ákærði, sem hefði staðfastlega neitað sök, væri 

ekki ótrúverðugur. Ákærði var sýknaður á þeim grundvelli að ekki hefðu verið færðar 

viðhlítandi sönnur á, svo hafið væri yfir skynsamlegan vafa, að ákærði hefði gerst 

sekur um þau brot sem honum voru gefin að sök. Önnur gögn málsins voru ekki talin 

styðja nægilega við framburð brotaþola um að ákærði hefði brotið gegn henni. Meðal 

gagna málsins voru margvísleg gögn um líðan brotaþola. Í vottorði barnasálfræðings 

segir: „Um er að ræða [...] ára stúlku sem gefur trúverðuga frásögn af langvarandi 

kynferðislegu og líkamlegu ofbeldi.  Stúlkan hefur skýr einkenni áfallastreituröskunar 

sem samræmast því sem búast má við þegar barn býr við slíkar aðstæður.“ Í skýrslu 

sálfræðings sem gerði sálfræðilega athugun á brotaþola vegna einbeitingarskort og 

eirðarleysis brotaþola var fjallað um hegðunarvanda hennar og tekið fram að 

fórnarlömbum kynferðisofbeldis sé mjög hætt við meiri áhættuhegðun á yngri 

árum. Loks ber að geta um skýrslu sálfræðings hjá Barnahúsi sem brotaþoli hefur farið 

í fjögur viðtöl til. Þar segir orðrétt:  

Viðtölin hafa leitt í ljós fjölmörg vandamál sem þekkt eru meðal barna 
sem sætt hafa kynferðislegu ofbeldi í langan tíma.  Ljóst er að 
viðtalsmeðferð er hvergi nærri lokið og áfram þurfi að vinna með þessi 
einkenni hjá stúlkunni í komandi viðtölum. Þá er enn eftir að kanna hjá 
stúlkunni tilfinningar eins og skömm og sektarkennd.  Í heild benda 
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einkenni stúlkunnar ekki til að öll greiningarskilmerki áfallastreitu-
röskunar séu uppfyllt að fullu.  Hún sýni fjölmörg einkenni um hana, 
einkum forðun og ofurviðkvæmni fyrir áreitum í umhverfinu. 

Vikið var sérstaklega að gögnum sálfræðinganna í niðurstöðu dómsins en þrátt fyrir 

það var talið að ekki hefðu verið færð fram gögn sem styddu nægjanlega við framburð 

brotaþola um að ákærði hefði misnotað hana með þeim hætti sem lýst var í 

ákærunni.    

Í Hrd. 24. apríl 2013 í máli nr. 398/2012 var X ákærður fyrir kynferðisbrot gegn 11 

ára stúlku Ákærði var sakfelldur í héraði. Í niðurstöðu Hæstaréttar kom fram að 

fjölskipaður héraðsdómur hefði metið framburð ákærða trúverðugan og yrði því mati 

ekki haggað. Í niðurstöðu Hæstaréttar var rakið að tveir kennarar brotaþola merktu að 

líðan brotaþola hefði versnað það ár sem brotið átti sér stað. Í framburði brotaþola 

kom fram að hún hefði greint tveimur vinkonum sínum frá umræddu broti stuttu eftir 

að það átti sér stað, en þær voru hvorki yfirheyrðar hjá lögreglu né fyrir dómi. Loks var 

fjallað um sálfræðipróf sem brotaþoli gekkst undir í þágu rannsóknar málsins. 

Samkvæmt niðurstöðu prófsins virtist brotið hafa haft lítil áhrif á stúlkuna. Að því virtu 

hefði framburður brotaþola ekki þá stoð í öðrum gögnum málsins að nægði, gegn 

neitun ákærða, til þess að ákæruvaldið hefði axlað þá sönnunarbyrði sem á því hvíldi 

samkvæmt 108. gr., sbr. 1. og 2. mgr. 109. gr. sml. Var ákærði því sýknaður. 

Ef sönnunargögnum er til að dreifa sem styður framburð brotaþola getur það leit til 

sakfellingar líkt og sjá má af eftirfylgjandi dómum. 

Í Hrd. 28. nóvember 2013 í máli nr. 293/2013 var ákærði sakfelldur fyrir 

kynferðisbrot gegn dótturdóttur sinni. Gegn neitun ákærða, en ekkert kom fram sem 

rýrði trúverðugleika framburðar hans. Stöðugur og trúverðugur framburður brotaþola 

um atburði var lagður til grundvallar niðurstöðu. Enda eigi framburður hennar sér stoð 

í gögnum málsins og framburði vitna, sem dómurinn mat trúverðug. Vísað var til þess 

að framburður stúlkunnar ætti sér jafnframt stoð í vottorði og framburði sálfræðings, 

þar sem kom fram að stúlkan hafi sýnt mörg einkenni sem séu algeng meðal þolenda 

kynferðisbrota, sér í lagi þeirra sem verði fyrir brotum af hendi nákominna.  

Í Hrd. 16. maí 2013 í máli nr. 737/2012 var ákærði sakfelldur fyrir kynferðisbrot 

gegn stúlkunni A er hún var 12 til 15 ára gömul og gegn drengnum B er hann var sjö 

til 10 ára gamall og aftur frá því hann var 14 ára og til 18 ára aldurs. Ákærði neitaði 

alfarið að hafa brotið gegn brotaþolum og ákærði var ekki metinn ótrúverðugur í 

framburði sínum fyrir dómi nema að einu leyti. Brotaþolarnir gengu báðir til sálfræðinga 
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sem gáfu vottorð um líðan þeirra. Í vottorði vegna brotaþola A kom fram að hún hefði 

kom í fimm viðtöl. Hún var með alvarlegan kvíða og töluverð þunglyndiseinkenni. 

Sálfræðingurinn sagði að ljóst væri að afleiðingar kynferðisofbeldisins væru miklar.  

Í vottorði sálfræðings vegna brotaþola B kom fram að hann hefði komið í átta viðtöl og 

að „niðurstöður endurtekins greiningarmats sýni að hann þjáist af alvarlegri 

áfallastreituröskun í kjölfar meintrar misnotkunar og alvarlegs vímuefnavanda.“  

Í niðurstöðu dómsins kemur fram að brotaþolarnir hafi báðir gefið trúverðuga skýrslu 

við aðalmeðferð málsins. Tekið var fram að framburður þeirra fengi stuðning í 

framburði vitna og einnig í vottorði og skýrslu sálfræðingsins. Framburður þeirra var 

lagður til grundvallar úrlausn málsins.  

Í Hrd. 27. október 2011 í máli nr. 255/2011 var ákærði sakfelldur fyrir 

kynferðisbrot gegn 16 ára stúlku en brotið átti sér stað í íþróttahúsi í Svíþjóð þegar 

stúlkan var þar stödd í ferð á vegum íþróttafélags sem ákærði var fararstjóri í. Ákærði 

neitaði alfarið sök. Framburður tveggja vitna, sem og framburður barnasálfræðings 

sem tekið hafði viðtöl við brotaþola, þóttu til marks um að stúlkan hefði orðið fyrir miklu 

áfalli nóttina sem hið ætlaða brot átti að hafa verið framið. Ekki þótti því varhugavert 

að leggja trúverðugan framburð stúlkunnar til grundvallar niðurstöðu í málinu.  

Af umfjöllun um framangreinda dóma má sjá að ekki er sýknað í afgerandi 

meirihluta þeirra mála þar sem jafnsettir framburðir ákærða og brotaþola stangast á.  

Í fjórum af sjö dómum voru sérfræðigögn um líðan brotaþola á meðal málsgagna en 

þau gögn veittu framburði ekki nægilega mikinn stuðnings svo sakfellt yrði á grundvelli 

þeirra. Í þremur dómum var ákærði hins vegar sakfelldur. Í þeim málum fékk 

framburður brotaþola að mestu stoð í framburði vitna og í gögnum sérfræðinga um 

vanlíðan þeirra í kjölfar brotanna. 

 

5.4.2. Ákærði ótrúverðugur og brotaþoli trúverðugur 

Í meirihluta þeirra dóma þar sem ákærði neitar sök, eða í 35 af 49 dómum (71%), var 

ákærði talinn ótrúverðugur og brotaþoli trúverðugur. Í 17 dómanna (46%) lágu fyrir 

gögn sérfræðinga um líðan brotaþola í kjölfar meints brots, en ekki var vísað til þeirra 

varðandi sönnun í niðurstöðu dómsins. Í svipuðum fjölda dóma, eða í 16 þeirra (43%), 

var vísað til slíkar dóma varðandi sönnu. Í miklum minnihluta dómanna, eða aðeins í 

fjórum af 49 þeirra (11%), voru engin sérfræðigögn til staðar um líðan brotaþola.  
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Mynd 3: Hlutfall Hæstaréttardóma þar sem vísað er til sérfræðigagna um líðan brotaþola í kjölfar kynferðisbrota gegn 
börnum, í málum þar sem ákærði neitar sök og ákærði er ótrúverðugur en brotaþoli trúverðugur. 

 

5.4.2.1. Vísað til sérfræðigagna sem liggja fyrir um líðan brotaþola í 

tengslum við sönnun 

Líkt og fjallað hefur verið um eru óbein sönnunargögn oft til staðar í málum til að styðja 

við framburð aðila málsins. Í eftirfarandi dómum eru sérfræðigögn um líðan brotaþola 

í kjölfar brots af hendi ákærða, á meðal margra sönnunargagna máls, bæði beinna og 

óbeinna.  

Í Hrd. 29. maí 2008 í máli nr. 173/2008 var ákærði meðal annars sakfelldur fyrir 

kynferðisbrot gegn 14 ára stúlku. Ákærði neitaði sök en framburður hans var 

ótrúverðugur að mati dómsins. Í málinu lá fyrir greinargerð og framburður 

félagsráðgjafa sem stúlkan fór í 51 viðtal hjá. Þar kom fram stúlkan þjáðist af kvíða og 

þunglyndi félagsráðgjafinn átti erfitt með að lýsa áhrifum atburðarins á stúlkuna, því 

hún gat ekki rætt þetta í neinu samhengi. Í niðurstöðu vísar dómurinn til þess að 

trúverðugur framburður brotaþola fái stuðning í vætti móður hennar og 

félagsráðgjafans um andlegt ástand hennar eftir atburðinn. Einnig voru bein 

sönnunargögn til staðar en DNA-rannsókn leiddi í ljós að blóð stúlkunnar var í rúmdýnu 

og sæng ákærða. 

Í Hrd. 28. maí 2009 í máli nr. 58/2009 var ákærði sakfelldur fyrir kynferðisbrot 

gegn stjúpdóttur sinni er hún var á aldrinum 11 til 14 ára. Ákærði neitaði sök en 

framburður hans þótti ótrúverðugur. Fullsannað þótti með trúverðugum framburði 

brotaþola, vitnisburði og vottorði læknis um líkamlegt ástand hennar og uppeldis- og 

11%

46%

43%

Engin sérfræðigögn um líðan brotaþola

Ekki vísað til sérfræðigagna sem liggja fyrir um líðan brotaþola

Vísað til sérfræðigagna sem liggja fyrir um líðan brotaþola
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afbrotafræðings um andlegt ástand hennar, auk vitnisburðar móður hennar um andlegt 

ástand hennar og samskipti hennar við ákærða, að ákærði hefði framið þann verknað 

sem lýst var í ákæru. Tók Hæstiréttur fram að við mat á sönnun sakargifta samkvæmt 

ákæru hefði ekki skipt máli að systir ákærða hefði borið um kynferðislega tilburði hans 

gagnvart sér þegar hún var barn að aldri og að ákærði hefði viðurkennt það að vissu 

marki. 

Ákærði var sakfelldur fyrir kynferðisbrot gegn 14 ára stúlku í Hrd. 10. júní 2010 í 

máli nr. 421/2009. Ákærði neitaði sök en framburður hans var metinn ótrúverðugur. 

Að virtum ljósmyndum af bifreiðinni, sem voru meðal málsgagna og þegar litið var til 

þess að fjölskipaður héraðsdómur hefði metið framburð A trúverðugan, þótti hafið yfir 

skynsamlegan vafa að atburðir hefðu verið með þeim hætti sem stúlkan lýsti. Jafnframt 

var vísað til framburðar vitna sem brotaþoli hafði greint frá brotinu og til skýrslu og 

vitnisburðar sálfræðings sem brotaþoli fór í 11 viðtöl til. Í skýrslu sálfræðingsins kom 

fram að stúlkan glímdi við fjölmörg vandamál sem þekkt væru meðal barna sem hefðu 

sætt kynferðislegu ofbeldi. Hún hefði meðal annars glímt við skapsveiflur og sýnt 

einkenni áfallastreitu. 

Aftur á móti má greinilega sjá af neðangreindum dómum að sú staða er mun oftar 

uppi að sérfræðigögn um líðan brotaþola í kjölfar brots, eru á meðal fárra gagna máls 

þegar vísað er til þeirra varðandi sönnun.  

Í Hrd. 14. júní 2012 í máli nr. 31/2012 var ákærði sakfelldur fyrir kynferðisbrot 

gegn 14 ára stúlku. Ákærði neitaði sök og kvað þetta hafa verið með samþykki 

brotaþola. Framburður hans fyrir dómi var í öllum meginatriðum í samræmi við skýrslu 

hans hjá lögreglu en í dóminum var tvennt tiltekið sem rýrði framburð hans. Það þótti 

hins vegar ekki rýra framburð brotaþola að hún hefði fyrir dómi ekki verið viss um tvö 

atriði varðandi brotið. Það var rökstutt með þeim hætti að langt hafi verið liðið frá 

atburðinum, hún hefði orðið fyrir miklu áfalli og við skýrslutökur af henni var flakkað 

fram og aftur í atburðarásinni. Í málinu lá fyrir vottorð og framburður uppeldis- og 

afbrotafræðings, þar sem kom fram að brotaþoli hefði sýnt ýmis einkenni sem séu 

dæmigerð fyrir þolendur kynferðisofbeldis, það er skömm og sjálfsásökun. Brotaþoli 

uppfyllti engin skilyrði þess að greinast með áfallastreituröskun. Í niðurstöðu dómsins 

fór fram heildarmat á gögnum málsins sem studdu framburð brotaþola og meðal 

annars var tekið fram að litið hafi verið til andlegrar vanlíðanar brotaþola. 

Í Hrd. 19. febrúar 2009 í máli nr. 569/2008 var ákærði sakfelldur fyrir kynferðisbrot 

gegn A, barnabarni sínu. Framburður barnabarnsins var metinn afar trúverðugur.  
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Í niðurstöðu dómsins kom fram að framburður fjölmargra vitna sem brotaþoli skýrði frá 

atvikum og greinargerð og vitnisburður sálfræðings styðji frásögn brotaþola. Að sögn 

sálfræðings glímdi brotaþoli við mörg vandamál sem séu þekkt meðal þolenda 

kynferðisofbeldis í æsku, hún hafi verið greind með þunglyndi og áfallastreitu og hafði 

meðal annars einkenni kvíða. Ekkert annað en misnotkunin hafði komið fram sem 

skýrði þessa líðan. Í dómi Hæstaréttar var sérstaklega tekið fram að við mat á sönnun 

væri ekki unnt að styðjast við framburð vitnis um óeðlilega háttsemi ákærða í garð 

annars brotaþola eða kæru frá enn öðrum brotaþola. 

Í Hrd. 27. maí 2010 í máli nr. 42/2010 var ákærði sakfelldur fyrir kynferðisbrot 

gagnvart dóttur sinni og vinkonu hennar. Þær greindu báðar frá atvikum með sama 

hætti og framburður þeirra var trúverðugur. Í niðurstöðu dómsins var litið til þess að 

vitnisburður uppeldis- og afbrotafræðings, um að stúlkurnar þurftu á meðferð að halda 

til að takast á við það atvik sem þær hafa lýst, styðji við trúverðugan framburð 

stúlknanna.  

Í Hrd. 1. október 2015 í máli nr. 170/2015 var ákærði sakfelldur fyrir tvö 

kynferðisbrot gegn brotaþola, er hún var 14 ára. Að mati dómsins var framburður 

ákærða ótrúverðugur og var honum hafnað. Aftur á móti þótti framburður brotaþola 

trúverðugur og var lagður til grundvallar niðurstöðu málsins, en hann fékk stuðning í 

framburði vitna og gögnum málsins. Í niðurstöðu dómsins var sérstaklega fjallað um 

það að frásögn brotaþola um að hún hefði orðið fyrir kynferðisbroti fengi stoð í frásögn 

sálfræðings, sem sagði framkomu brotaþola í viðtölum hafa verið þannig að hún virtist 

hafa orðið fyrir áfalli.   

Í Hrd. 17. nóvember 2016 í máli nr. 230/2016 var ákærði sakfelldur fyrir 

kynferðisbrot gegn brotaþola þegar hún var 13 og 15 ára, en ákærði og brotaþoli eru 

systrabörn. Trúverðugur framburður brotaþola sem studdist við önnur gögn málsins 

og framburð vitna, var lagður til grundvallar niðurstöðunni. Ótrúverðugum framburði 

ákærða var hafnað. Til stuðnings framburðar brotaþola var í niðurstöðu málsins 

sérstaklega vísað til þess að brotaþoli hefði leitað bæði til Stígamóta og til sálfræðings 

á vegum neyðarmóttöku. Niðurstöður greiningarmats sálfræðingsins sýndu að hún 

hefði þjáðst af áfallastreituröskun í kjölfar brotanna. 

Ákærði var sakfelldur fyrir kynferðisbrot gegn 12 ára frænku dóttur sinnar í Hrd. 

27. nóvember 2014 í máli nr. 538/2014. Framburður brotaþola um atvik var metinn 

trúverðugur, enda var hann stöðugur í gegnum málsmeðferðina og fékk stuðning í 

framburði vitna. Þá var framburður ákærða talinn vera óstöðugur um atvik og skýringar 
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hans á misræmi í framburði ótrúverðugar. Í málinu lágu fyrir tvö vottorð og framburður 

uppeldis- og afbrotafræðings hjá Barnahúsi en brotaþoli hafði mætt þangað í þrettán 

viðtöl og fleiri viðtöl voru fyrirhuguð. Brotaþoli uppfyllti ekki viðmið um áfallastreitu en 

í öðru vottorðanna kom fram að brotaþoli hefði verið að glíma við afleiðingar sem geta 

samrýmst því að hún hafi orðið fyrir kynferðisbroti, svo sem skömm og sektarkennd. 

Líðan brotaþola batnaði umtalsvert eftir að hún byrjaði í viðtölunum. Litið var til 

framangreindar vottorða og framburðar við mat á því hvort nægileg sönnun væri komin 

fram, sem ekki yrði vefengd með skynsamlegum rökum, um að ákærði hefði viðhaft 

þá háttsemi sem honum var gefið að sök. 

Í Hrd. 27. nóvember í máli nr. 634/2013 var ákærði meðal annars sakfelldur fyrir 

kynferðisbrot gegn 14 ára dreng en brotið átti sér stað í gufuklefa sundlaugar. Ákærði 

neitaði en framburður hans var að öllu leyti metinn ótrúverðugur. Niðurstaða málsins 

var byggð á trúverðugleika aðila og vitna auk annarra óbeinna sönnunargagna svo 

sem vottorði og framburði uppeldis- og afbrotafræðings þar sem fjallað var um þá 

vanlíðan sem brotaþoli upplifði í kjölfar brotsins. Brotaþoli hafði farið í fimm 

meðferðarviðtöl og var að mati sérfræðingsins rétt að byrja í meðferðinni. 

Í Hrd. 23. október 2014 í máli nr. 388/2014 var ákærði sakfelldur fyrir 

kynferðisbrot gegn tveimur systrum en brotin áttu sér stað þegar önnur systranna var 

á aldrinum 8 til 13 ára en hin á aldrinum 12 til 14 ára. Ákærði neitaði staðfastlega sök 

en framburður hans var talinn ótrúverðugur. Trúverðugur framburður stúlknanna sem 

átti sér stoð í framburði vitna var lagður til grundvallar niðurstöðu dómsins. Vikið var 

sérstaklega að því að framburður stúlknanna fengi einnig stoð í vottorðum 

sálfræðinga. Í málinu lágu fyrir margvísleg gögn um líðan brotaþolanna. Í vottorði 

sálfræðings sem brotaþoli A sótti 22 viðtöl hjá kom fram að kynferðisofbeldið sem hún 

varð fyrir hefði „haft mikil og slæm áhrif á hana og alla hennar tilveru“. Í vottorði sem 

brotaþoli B var í meðferð hjá, kom fram að brotaþoli hefði verið greind með 

áfallastreituröskun í kjölfar meints kynferðisofbeldis, sem og almennan kvíða. Loks 

bera að nefna vottorð annars sálfræðings, sem brotaþoli B fór í regluleg viðtöl til í um 

eitt og hálft ár. Hún ræddi kynferðislegu misnotkunina aldrei við sálfræðinginn. 

Sálfræðingurinn greindi frá því að á þessum tíma hafi stúlkunni liðið afar illa og margt 

í hegðun hennar og líðan gæti komið heim og saman við áfall af slíku tagi.  

Í Hrd. 24. maí 2012 í máli nr. 649/2011 var ákærði meðal annars sakfelldur fyrir 

kynferðisbrot gegn 14 ára stúlku. Ákærði neitaði sök en framburður hans var ekki talinn 

trúverðugur. Í greinargerð uppeldis- og afbrotafræðings, sem brotaþoli fór í sjö viðtöl 
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til, kemur fram að brotaþoli hafi mælst með kvíða og alvarlegt þunglyndi og að brot 

ákærða hafi valdið henni mikill vanlíðan. Í niðurstöðu dómsins var vísað var til 

greinargerðarinnar og framburðar vitna til stuðnings trúverðugum framburði brotaþola. 

Að því virtu þótti fram komin sönnun sem ekki yrði vefengd með skynsamlegum rökum, 

að ákærði hefði viðhaft þá háttsemi sem hann var ákærður fyrir.  

Í Hrd. 5. febrúar 2009 í máli nr. 258/2008 var ákærði sakfelldur fyrir kynferðisbrot 

gegn stjúpdóttur sinni og gegn annarri stúlku. Framburður ákærða þótti ótrúverðugur 

en framburður stúlknanna var hins vegar talinn trúverðugur. Í vottorði sálfræðings kom 

fram að brotaþoli A, stjúpdóttir ákærða, hefði verið leið, döpur, alvarleg og hefði fundið 

fyrir áhugaleysi gagnvart lífinu vegna brota ákærða. Í vottorði geðlæknis kom fram að 

brotaþoli B væri döpur og með mikinn kvíða en erfitt væri að meta hvaða áhrif brot 

ákærða hefðu haft á hana. Með vísan til trúverðugs framburðar stjúpdótturinnar sem 

fækk stoð í vottorði sálfræðingsins og með vísan til trúverðugs framburðar brotaþola 

B sem fær stoð í vottorði geðlæknisins, var talið sannað að ákærði hefði viðhaft þá 

háttsemi sem ákært var fyrir. 

Í Hrd. 22. október 2009 í máli nr. 259/2009 var ákærði sakfelldur fyrir langvarandi 

kynferðisbrot gegn ungri dóttur sinni. Framburður hans þótti reikull og ótrúverðugur. 

Brotaþoli sýndi kynferðislega hegðun í viðtölum hjá Barnahúsi, sem svo ungt barn ætti 

ekki að hafa vitneskju um. Hegðun brotaþola var talin benda eindregið til þess að hún 

hefði orðið fyrir kynferðislegi reynslu. Það var í samræmi við sálfræðimat sem unnið 

var á brotaþola þar sem fram kom að ýmislegt benti til þess að hún hefði verið 

misnotuð. Það sé t.d. algengt hjá börnum, sem hafi verið misnotuð, að vera í 

vandræðum með tengslamyndun og að þau séu hrædd við skrímsli, sofi illa og fái 

martraðir. 

Í 11 framangreindum dómum var ákærði sakfelldur og sérfræðigögn um líðan 

brotaþola talin veita framburði brotaþola viðhlítandi stoð. Í framhaldi af þeim dómum 

er áhugavert að skoða þá tvo dóma sem hér á eftir fylgja. Í þeim dómum voru gögn 

sálfræðinga og annarra sérfræðinga ekki talin veita framburði brotaþola nægilega stoð 

að undanskildum einum ákærulið í Hrd. 28. október 2010 í máli nr. 204/2010. 

Starfsmaður á meðferðarheimili var í Hrd. 204/2010 ákærður fyrir kynferðisbrot 

gegn tveimur 16 og 17 ára stúlkum, sem voru vistaðar á meðferðarheimilinu. Ákærði 

neitaði sök en ýmis atriði í framburði ákærða þóttu benda til þess að hann greindi ekki 

rétt frá í skýrslum sínum. Í héraðsdómi var J sakfelldur fyrir brot sem greind höfðu verið 

í 2., 3., 4. og 5. lið ákæru á hendur honum. Í dómi Hæstaréttar kom fram að gegn 
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eindreginni neitun ákærða, væri ekki komin fram nægileg sönnun þess að hann hefði 

gerst sekur um þau brot sem lýst var í 2., 3 og 5. lið ákæru og var hann því sýknaður 

af þeim. Á hinn bóginn var fallist á það með héraðsdómi, að sannað væri að ákærði 

hefði framið þann verknað sem lýst var í 4. tl. ákærunnar og beindist gegn A. Enda 

væri hann studdur framburði A og B sem væri efnislega samhljóða í öllum 

meginatriðum. Við sönnun á þeim brotum sem lýst var í 2. og 4. tl. ákæru var í 

héraðsdómi vísað til greinargerðar sálfræðings, sem brotaþoli A hafði farið í 18 viðtöl 

til og þótti hún styðja við framburð stúlkunnar. A leitaði upphaflega til sálfræðingsins 

vegna annars brots. Í greinargerðinni kom fram að stúlkan hefði upplifað mikla 

vanlíðan í kjölfar brota ákærða. Hún uppfyllti greiningarskilmerki þunglyndis og 

áfallastreituröskunar.  

Í Hrd. 7. apríl 2011 í máli nr. 570/2010 var X ákærður fyrir kynferðisbrot gegn 

bróðurdóttur sinni og bróðursyni sínum og að notfæra sér að þau gátu ekki spornað 

við verknaðinum sökum andlegra annmarka. Frásagnir brotaþolanna voru ekki 

eindregnar og nákvæmar varðandi ákveðið atriði að mati dómsins og ekki í samræmi 

við læknisvottorð um skoðun á brotaþola A. Matsgerð dómkvaddra 

kvensjúkdómalækna sem skoðuðu brotaþola A eftir að héraðsdómur féll og lögð var 

fyrir Hæstarétt, þótti ekki geta hnekkt áliti þess læknis sem áður hafði skoðað A. Því 

var ákærði sýknaður af þessum lið ákærunnar.  Aftur á móti þótti sannað að ákærði 

hefði viðhaft aðra háttsemi sem hann var ákærður fyrir en frásögn brotaþola um þá 

háttsemi var trúverðug. Fram kemur í niðurstöðu dómsins í tengslum við 

trúverðugleika brotaþola, að fyrir liggi vottorð sálfræðinga og fleiri gögn sem benda til 

þess að brotaþolarnir hafi orðið fyrir andlegu áfalli. Tekið er fram að þessi gögn beri 

„þó að meta í því ljósi að fyrir liggur að fleiri en ákærði hafa verið bornir sökum um brot 

gegn A.“ 

Með vísan til þeirra mála sem rakin hafa verið má sjá að vísað er til  sérfræðigagna 

um líðan brotaþola varðandi sönnun í niðurstöðum dóma þar sem annars konar 

sönnunargögn bæði bein og óbein, eru á meðal málsgagna. Þrátt fyrir þau gögn sem 

eru til staðar í málinu séu sterk bein sönnunargögn, svo sem gögn úr DNA-rannsókn. 

Af ofangreindum dómum má þó sjá að algengara er vísað sé til sérfræðigagna af 

þessum toga þegar ekki er mikið af sönnunargögnum til staðar í máli. Sjá má á 

dómunum að sérfræðigögn um líðan brotaþola í kjölfar brots geta haft ríkt vægi og 

stuðningur þeirra við framburð brotaþola leiðir í flestu tilvikum til sakfellingar.  
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5.4.2.2. Ekki vísað til sérfræðigagna sem liggja fyrir um líðan brotaþola í 

tengslum við sönnun 

Eins og rakið er í kafla 5.3.2.2 geta margvíslegar ástæður verið fyrir því að ekki sé 

vísað til gagna sérfræðinga um andlega líðan brotaþola í kjölfar brots. Staðan getur 

einfaldlega verið sú að dómstóllinn telji að þau gögn dugi ekki til þess að styðja það 

vel við framburð brotaþola, að hægt sé að sakfella ákærða á grundvelli þess.  

Þetta var tilfellið í Hrd. 5. júní 2014 í máli nr. 470/2013. Í því máli var ákærði 

sakfelldur fyrir kynferðisbrot gegn frænku sinni er hún var á aldrinum 12 til 14 ára og 

gegn systur sinni er hún var á aldrinum 9 til 12 ára. Ákærði neitaði öllum sakargiftum 

og margt í framburði hans gerði hann ótrúverðugan að mati dómsins. Ákæran vegna 

kynferðisbrotanna gegn frænkunni var í fjórum töluliðum. Framburð frænkunnar var 

metinn trúverðugur að mestu leyti og héraðsdómur sakfelldi ákærða fyrir brot 

samkvæmt öllum fjórum ákæruliðunum. Í niðurstöðu héraðsdóms, varðandi fyrsta og 

fjórða ákærulið, er sérstaklega vísað til vottorðs og framburðar uppeldis- og 

afbrotafræðings sem brotaþoli hafði farið í 19 viðtöl til á tveggja ára tímabili í kjölfar 

brotanna. Þar kom fram að vanlíðan stúlkunnar hafi verið mjög mikil og að einkenni 

hennar væru dæmigerð fyrir þolendur kynferðisbrota. Hún greindi frá því að ekkert hafi 

komið fram í málinu sem geti útskýrt þessa miklu vanlíðan annað en það að brotaþoli 

hefði sætt þeirri misnotkun sem hún lýsti. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms 

varðandi sakfellingu ákærða vegna ákæruatriða samkvæmt fyrsta og þriðja lið.  

Varðandi annan og fjórða liðinn segir orðrétt í dómi Hæstaréttar: 

Þótt ekki verði vefengt mat héraðsdóms á trúverðugleika framburðar 
brotaþolans A verður ekki fram hjá því litið að hún og ákærði, sem 
eindregið hefur neitað sakargiftum, eru ein til frásagnar um þau atvik 
sem greinir í 2. og 4. lið I. kafla ákæru 19. júní 2012 og ekki eru fram 
komin önnur fullnægjandi gögn um það sem þá átti sér stað. Af þeim 
sökum og samkvæmt 108. gr., sbr. 1. mgr. 109. gr., laga nr. 88/2008 um 
meðferð sakamála verður ákærði sýknaður af þessum ákæruatriðum.   

Af þessu má sjá að vottorð og framburður sérfræðings um andlega erfiðleika 

brotaþola, sem gátu aðeins skýrst af því að ákærði braut gegn henni, voru ekki talin 

vera fullnægjandi gögn til þess að leggja trúverðugan framburð brotaþola til 

grundvallar niðurstöðu um sekt. Vegna kynferðisbrota ákærða gegn systur sinni lágu 

fyrir ýmis gögn um líðan stúlkunnar. Meðal gagnanna var bréf frá göngudeild BUGL 

en þar sem fram kom að stúlkan var greind með „streituröskun eftir áfall, alvarlega 

geðlægðarlotu án geðrofseinkenna og vandamál tengd meintri kynferðismisnotkun“ og 
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vottorð og framburður sálfræðings sem stúlkan hafði farið í 12 viðtöl til. Það eru raktir 

margvíslegir andlegir erfiðleikar sem brotaþoli glímdi við vegna kynferðisbrotanna. 

Systirin hafði í þrígang orðið fyrir kynferðisbroti af hendi annars manns en bróður síns 

er hún var á aldrinum 12 til 13 ára. Í dómi héraðsdóms vegna þess máls kom fram hjá 

sálfræðingi, sem bar vitni í málinu, að stúlkan hefði ekki upplifað vanlíðan vegna atvika 

í því máli og að orsök áfallastreitueinkenna hennar væru kynferðisbrot af hálfu bróður 

hennar. Að mati dómsins í máli gegn bróður hennar, var rót hinnar miklu vanlíðunar 

stúlkunnar brot ákærða. Með vísan til þess, auk framburðar brotaþola og vitnis, var 

talið sannað að ákærði hefði gerst sekur um þá háttsemi sem honum var gefin að sök. 

Í einhverjum tilvikum er erfitt að átta sig á því hvers vegna ekki er vísað til 

sérfræðigagna um líðan brotaþola þegar gögnin eru þegar hluti af málsgögnunum. 

Það að vísa til gagnanna gæti hæglega styrkt niðurstöðu málsins, sérstaklega í þeim 

málum þar sem niðurstaðan er aðallega byggð á framburði brotaþola. 

Í Hrd. 5. febrúar 2015 í máli nr. 513/2014 var ákærði sakfelldur fyrir kynferðisbrot 

gegn tveimur barnabörnum sínum. Framburður ákærða var í heild metinn 

ótrúverðugur og framburður brotaþolanna trúverðugur, sem fékk stoð í framburði vitna  

en brotaþolar höfðu báðir greint öðrum frá háttsemi ákærða áður en lögreglurannsókn 

hófst á málinu. Í málinu lágu fyrir vottorð og framburðir geðlæknis og 

geðhjúkrunarfræðings þar sem kom meðal annars fram að annar brotaþolanna hefði 

sýnt mikil áfallastreitueinkenni sem líklegast tengdust misnotkuninni sem hann varð 

fyrir. Í rökstuðningi dómsins var ekki vísað sérstaklega í vottorðin.   

Þegar margvísleg sönnunargögn eru til staðar í máli, sem dómurinn metur að nægi 

til þess að sönnun brots sé hafin yfir skynsamlegan vafa, eru gögn sérfræðinga um 

andlega líðan brotaþola í kjölfar brots síður á meðal málsgagna og síður vísað til slíkra 

gagna ef þau eru til staðar. Sérstaklega ef bein sönnunargögn eru til staðar.  

Í Hrd. 13. maí 2015 í máli nr. 65/2015 var ákærði meðal annars sakfelldur fyrir 

sifskapar- og frelsissviptingarbrot gagnvart tveimur átta ára drengjum. Dómurinn hefur 

verið reifaður bæði í tengslum við álitsgerð sérfræðings í klínískri sálfræði um geðmat 

á ákærða sem framkvæmt var að beiðni lögreglunnar í kafla 2.1. og í kafla 3.2. 

varðandi þau gögn sem sérfræðingurinn notaðist við, við vinnslu álitsgerðarinnar. Í 

málinu neitaði ákærði alfarið refsiverðri sök. Framburður beggja drengjanna var mjög 

skýr og trúverðugur. Í málinu lágu fyrir margvísleg sönnunargögn svo sem 

læknisvottorð um áverka þeirra og framburður vitna. Vottorð sálfræðinga og fleiri gögn 

benda til þess að drengirnir „hafi orðið fyrir verulegri tilfinningaröskun og andlegum 
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þjáningum vegna brota ákærða“. Að þessu er vikið við ákvörðun miskabóta en ekki er 

fjallað sérstaklega um þetta í tengslum við það hvort næg sönnun væri komin fram 

fyrir því að ákærði hefði viðhaft þá háttsemi sem hann var ákærður fyrir.  

Af neðangreindum dómum má sjá að þegar sönnunargögn eru í máli um tölvu- eða 

símasamskipti ákærða og brotaþola, sem styðja við framburð þeirra, virðist dómurinn 

telja ástæðulaust að vísa einnig til gagna sérfræðinga um líðan brotaþola í kjölfar 

brots. Þó svo að slík sérfræðigögn séu á meðal gagna málsins.  

Í Hrd. 15. maí 2008 í máli nr. 539/2007 var ákærði meðal annars ákærður fyrir 

kynferðisbrot gegn fjórum stúlkum. Ákærði var sakfelldur fyrir verulegan hluta þeirrar 

háttsemi sem honum var gefin að sök. Brotaþoli A upplifði mikla vanlíðan en fjallað var 

það í margvíslegum gögnum sérfræðinga. Í greinargerð félagsráðgjafa á Barna- og 

unglingageðdeild Landspítala háskólasjúkrahúss kom fram að stúlkan hefði verið í 

meðferð á deildinni vegna „þunglyndis, sjálfsskaðandi hegðunar og áfallastreitu í 

kjölfar kynferðislegrar misbeitingar“. Varðandi brotaþola D kom fram í greinargerð 

sálfræðings á meðferðarheimili sem hún var vistuð á og að hún glímdi við margvíslega 

andlega kvilla. Sálfræðingurinn taldi augljóst að kynferðisleg samskipti stúlkunnar við 

ákærða hefðu haft áhrif á stúlkuna. Til þessara gagna um líðan brotaþola A og D var 

ekki vísað varðandi sönnun. Í niðurstöðu dómsins er trúverðugur framburður 

brotaþolanna studdur margs konar sönnunargögnum svo sem framburði vitna og 

síma- og tölvugögnum ákærða og brotaþola.  

Í Hrd. 17. desember 2009 í máli nr. 54/2009 var ákærði meðal annars sakfelldur 

fyrir kynferðisbrot gegn 14 ára stúlku með væga þroskahömlun. Ákærði neitaði sök. 

Sök hans þótti sönnuð með vísan til vitnisburðar brotaþola og með framburði ákærða 

hjá lögreglu. Einnig með þeim gögnum sem voru rakin um tölvusamskipti þeirra, en 

gegn neitun ákærða fyrir dómi. Skýring ákærða á breyttum framburði var ótrúverðug 

að mati dómsins. Í greinargerð barna- og unglingageðlæknis er lýst vægri 

þroskaskerðingu brotaþola og þeim erfiðleikum sem hún glímir við. Í greinargerðinni 

segir orðrétt: ,,Ég get ekki af geðlæknisfræðilegum ástæðum fullyrt að hún hafi beðið 

andlegt heilsutjón af áðurnefndu kynferðisbroti gagnvart henni.“ Í niðurstöðu dómsins 

var ekki var vísað til greinargerðarinnar. 

Í Hrd. 20. maí 2010 í máli nr. 448/2009 var X ákærður fyrir kynferðisbrot gegn 

þroskaskertum pilti, frá fyrstu mánuðum ársins 2006 til aprílmánaðar 2008, þegar 

pilturinn var á aldrinum 13 til 15 ára. Ákærði greiddi fyrir kynmökin með tölvuleikjum 
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og peningum. Ákærði neitaði sök en viðurkenndi þó að hafa hitt drenginn í nokkur 

skipti. Við mat á trúverðugleika framburða ákærða og brotaþola var litið til 

tölvusamskipta á milli þeirra. Skýringar ákærða voru taldar ótrúverðugar og 

trúverðugur framburð brotaþola var lagður til grundvallar niðurstöðu. Talið var sannað 

að ákærði hefði viðhaft þá háttsemi sem í ákæru greindi, þó þannig að ekki væri, að 

virtum gögnum málsins, fram komin sönnun að þess að brotin hefðu hafist fyrr en vorið 

2006. Í vottorði og vitnisburði læknis á barna- og unglingageðdeild voru raktir ýmsir 

erfiðleikar sem drengurinn glímdi við. Fram kom að „óhætt sé að fullyrða að meint brot 

gagnvart honum hafi áhrif á hann nú og í framtíðinni“. Vegna flókinna veikleika 

brotaþola getur orðið erfiðara en ella að aðstoða hann við að vinna sig í gegnum áfallið 

sem hann varð fyrir. Í vottorði sálfræðings kom fram að þau 15 meðferðarviðtöl sem 

brotaþoli sótti hjá henni leiddu „í ljós fjölmörg vandamál sem þekkt séu meðal barna 

sem sætt hafi kynferðislegu ofbeldi í langan tíma“. Hann glímdi til dæmis við 

margvísleg einkenni kvíða og var með lágt sjálfsmat. Um afleiðingar hinna meintu 

brota sagði sálfræðingurinn fyrir dómi að þær raskanir og þeir andlegu erfiðleikar sem 

drengurinn hafi verið greindur með fléttist mikið saman við hugsanlegar afleiðingar 

meints brots. „Hún horfi hins vegar aðallega á sektarkennd drengsins, sem komið hafi 

sterkt fram í viðtölum við hann, endurupplifanir vegna samskiptanna við ákærða og 

skömm vegna þeirra, en drengurinn hafi sjálfur tengt þessar afleiðingar við umrædd 

atvik.“ Ekki var vísað til ofangreindra vottorða og framburða um afleiðingar brotsins í 

niðurstöðu dómsins varðandi sönnun. Varðandi trúverðugleika brotaþola var litið var 

til vottorðs og vitnisburðar læknisins um að „krakkar með ódæmigerða einhverfu, eins 

og brotaþoli sé greindur með, segi yfirleitt satt og rétt frá þegar þau séu spurð og séu 

ekki mikið gefin fyrir ýkjur“. 

Í Hrd. 8. júní 2017 í máli nr. 733/2016 var ákærði sakfelldur fyrir kynferðisbrot 

gegn 14 ára stúlku sem hann hafði verið í samskiptum við á netinu. Framburður 

ákærða var talinn afar ótrúverðugur enda var hann í hróplegu ósamræmi við gögn 

málsins. Trúverðugur framburður brotaþola var lagður til grundvallar niðurstöðu 

málsins en framburðurinn var í samræmi við gögn málsins. Á meðal þeirra voru gögn 

um samskipti þeirra á netinu og símagögn. Meðal gagna málsins voru einnig vottorð 

og framburður sálfræðings sem brotaþoli fór í meðferðarviðtöl til i kjölfar brotsins en 

ekki var vísað í þau gögn í niðurstöðu dómsins. Í gögnum sálfræðingsins kom meðal 

annars fram brotaþoli hefði uppfyllt mörg einkenni áfallastreitu auk þess sem hún 
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„glímdi við verulegan kvíða vegna meints kynferðisbrots, ágengar minningar, 

sjálfsásökun og sektarkennd.“  

Í Hrd. 21. nóvember 2013 í máli nr. 548/2013 var ákærði meðal annars sakfelldur 

fyrir kynferðisbrot gegn tólf stúlkum. Ákæran var í mörgum liðum og ákærði neitaði sök 

varðandi flesta liði ákærunnar en framburður hans var talinn ótrúverðugur varðandi 

ýmis atriði. Niðurstöður ákæruliðanna byggðu aðallega á trúverðugum framburðum 

stúlknanna og netsamskiptum ákærða við þær. Vottorð og framburður sálfræðinga 

voru til staðar varðandi líðan flestra brotaþolanna í kjölfar brotanna þar sem greint var 

frá vanlíðan þeirra. Í niðurstöðu dómsins var ekki var vísað til þeirra gagna varðandi 

sönnun brotanna. 

Þegar ekki liggur skýrt fyrir í gögnum sérfræðinga að það brot sem ákært er fyrir 

valdi vanlíðan brotaþola, vísar dómurinn síður til þeirra í tengslum við sönnun eins og 

sjá má af neðangreindum málum. 

Í Hrd. 20. júní 2017 í máli nr. 254/2017 var ákærði sakfelldur fyrir kynferðisbrot og 

stórfelldar ærumeiðingar gegn stjúpdóttur sinni. Ákærði neitaði sök fyrir dómi en í 

tveimur skýrslutökum hjá lögreglu hafði hann játað sakargiftir. Breyttur framburður 

hans fyrir dómi var talinn mjög ótrúverðugur og ruglingslegur. Brotaþoli breytti 

vitnisburði sínum fyrir dómi undir aðalmeðferð málsins að því er fyrri ákæruliðinn 

varðar. Teknar voru tvær skýrslur af brotaþola fyrir dómi undir rannsókn málsins, þar 

sem hún greindi efnislega frá á sama veg í báðum skýrslutökunum. Hún lýsti 

atburðunum sem í báðum ákæruliðum greinir mjög nákvæmlega og í smáatriðum. Við 

aðalmeðferð málsins breyttu bæði brotaþoli og ákærði framburði sínum varðandi fyrri 

ákæruliðinn en ákærði neitaði sakargiftum sem hann hafði áður játað. Skýringar 

brotaþola á því hvers vegna hún breytti vitnisburði sínum fyrir dómi undir aðalmeðferð 

málsins þóttu ekki trúverðugar og voru því ekki lagðar til grundvallar niðurstöðu 

málsins. Þess í stað var niðurstaða dómsins byggð á framburði hennar fyrir dómi undir 

rannsókn málsins. Sá vitnisburður átti sér stoð í framburði þriggja vitna, það er 

hjúkrunarfræðings á neyðarmóttöku, umsjónarkennara stúlkunnar og ráðgjafa 

barnaverndar. Það þótti næg sönnun gegn neitun ákærða. Varðandi seinni 

ákæruliðinn var talið sannað með trúverðugum vitnisburði brotaþola og með framburði 

ákærða hjá lögreglu sem átti sér stoð í öðrum vitnisburðum og gögnum málsins, en 

gegn neitun ákærða fyrir dómi, að hann hafi framið háttsemina sem í seinni ákærulið 

greinir. Í málinu lá fyrir framburður sálfræðings sem brotaþoli fór í meðferðarviðtöl til í 

nokkur skipti en þar kom ekki fram hvernig andleg heilsa hennar var í kjölfar brotanna. 
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Í Hrd. 3. desember 2009 í máli nr. 312/2009 var ákærði sakfelldur fyrir 

kynferðisbrot gegn 14 ára greindarskertri stúlku. Ákærði neitaði sök en viðurkenndi að 

hafa að hafa viðhaft kynferðislegar athafnir með stúlkunni. Um sönnun, varðandi 

ákveðin atriði ákærunnar, naut engra annarra sönnunargagna við en staðfasts 

framburðar brotaþola. Engin merki voru „um að brotaþoli hafi borið merki um áfall eftir 

atburðinn, auk þess sem ekki er fyrir að fara niðurstöðu úr læknisskoðun er styður 

framburð hennar.“ Ákærði var aðeins sakfelldur fyrir þau brot sem hann viðurkenndi, 

ekki var talið nægilega sannað að hann hefði viðhaft þá háttsemi sem hann neitaði þó 

svo að framburður ákærða hafi að sumu leyti verið misvísandi. Meðal gagna málsins 

var vottorð tveggja barna- og unglingageðlækna þar sem fram kom að brotaþoli ætti 

við margvíslegan vanda að stríða og að ekki hafi átt að dyljast neinum sem við hana 

ræddi að hún væri skert í þroska. Í vottorðinu kom ekki fram hvaða áhrif brot ákærða 

höfðu á brotaþola og ekki var vísað til vottorðsins varðandi sönnun í niðurstöðu 

dómsins.  

Í Hrd. 23. apríl 2008 í máli nr. 658/2007 var ákærði meðal annars ákærður fyrir 

kynferðisbrot gegn sex stúlkum, en þrjár þeirra voru frænkur hans. Ákærði var 

sakfelldur fyrir verulegan hluta þeirrar háttsemi sem honum var gefin að sök. Hvert 

brot um sig sætti sjálfstæðu mati og var sakfelling af einu broti ekki notað til sönnunar 

um sök af öðru. Ákærði neitaði sök en framburður hans fyrir dómi var talinn 

sérkennilegur. Í fyrri ákærunni var ákært fyrir brot gegn fjórum af stúlkunum. Í málinu 

lá fyrir vottorð frá sálfræðingum tveggja þeirra, í hvorugu þeirra kom afdráttarlaust fram 

að vanlíðan þeirra væri af völdum kynferðisbrota af hendi ákærða. Dómurinn vísaði 

ekki í framangreind vottorð heldur byggði niðurstaðan aðallega á framburði 

stúlknanna. Seinni ákæran varðandi kynferðisbrot gegn tveimur frænkum ákærða. Auk 

framburðar brotaþola og vitna, er í niðurstöðunni vísað til vottorðs og framburðar 

sálfræðings. Önnur stúlknanna hafði greint honum frá kynferðisbrotunum en í 

gögnunum kom ekki fram mat á andlegum erfiðleikum stúlkunnar í kjölfar brotanna. 

Af þeim tveimur dómum sem reifaðir eru hér að neðan má sjá að ef vanlíðan 

brotaþola getur mögulega stafað af fleiri áföllum en meintu kynferðisbroti ákærða er 

síður vísað til sérfræðigagnanna varðandi sönnun.  

Í Hrd. 24. október 2013 í máli nr. 586/2012 var ákærði sakfelldur fyrir 

kynferðisbrot með því að hafa haft kynferðismök við 14 ára dreng gegn greiðslu. 

Ákærði neitaði sök en framburður hans var metinn ótrúverðugur. Framburður 

brotaþola var hins vegar stöðugur og trúverðugur. Niðurstaða dómsins byggði 
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aðallega á framburði brotaþola. Í málinu lágu fyrir gögn um líðan brotaþola í kjölfar 

brotsins. Í álitsgerðum geðlæknis og sálfræðings kom fram að brotaþoli ætti við 

margvíslegan vanda að stríða. Hann hefði verið í mikilli fíkniefnaneyslu og hafði orðið 

fyrir alvarlegri kynferðislegri misnotkun allt frá 11 ára aldri af hálfu fjölda fullorðinna 

karlmanna. Fram kom í álitsgerð geðlæknisins að brotaþola hafi lengi liðið „hörmulega“ 

og fundist hann sjálfur vera einskis nýtur og að mjög líklegt væri að þessi líðan væri 

bein afleiðing kynferðisbrotanna. Í álitsgerð sálfræðingsins sagði að einkenni 

brotaþola bentu til þess að hann uppfyllti „greiningarskilmerki“ kvíða- og 

áfallastreituröskunar. Ekki var vísað til framangreindra álitsgerða við mat á sönnun 

sakargifta samkvæmt ákæru. Hægt er að velta því fyrir sér að ástæða þess hafi verið 

sú að vanlíðan brotaþola stafaði mögulega af fleiri brotum en broti ákærða. Varðandi 

miskabætur sagði Hæstiréttur orðrétt: „Við ákvörðun bóta verður á hinn bóginn að hafa 

í huga að afleiðingar kynferðislegrar misnotkunar brotaþola mun einnig mega rekja til 

þess að fleiri menn hafi átt þar hlut að máli.“  

Í Hrd. 17. desember 2013 í máli nr. 420/2013 var ákærði sakfelldur fyrir 

kynferðisbrot gegn stúlku er hún var annars vegar 12 ára og hins vegar 13 ára. Ákærði 

neitaði sök að öllu leyti en framburður hans var talinn ótrúverðugur. Í málinu lá fyrir 

bréf sálfræðings sem brotaþoli fór í átta viðtöl til. Þar kom fram að stúlkan var með 

áfallastreitueinkenni sem þekkt væru meðal þolenda kynferðisofbeldis. Hún var beitt 

grófu einelti um margra ára skeið. Um þetta segir í niðurstöðu dómsins: “Strax vegna 

þessa er torveldara en ella að meta hvort ástand hennar nú sé vísbending um að hún 

hafi orðið fyrir broti af því tagi sem fjallað er um í málinu.  Verður að telja að á öllum 

slíkum ályktunum yrði sá vafi sem skylt yrði að skýra ákærða í hag.“ Framburður 

brotaþola var metinn trúverðugur og fékk framburður hennar stoð í blettum á líkama 

hennar. Með þessu var talið að lögfull sönnun um sök ákærða væri komin fram, að 

undanskildu einu ákæruatriði. Tveir Hæstaréttardómarar skiluðu sératkvæði en þeir 

voru ekki sammála meirihluta dómenda um að sakfella ákærða fyrir hluta eins 

ákæruliðarins. Þeir töldu að sýkna ætti ákærða af þessum sakargiftum því framburður 

stúlkunnar hefði ekki þann stuðning í framburðum vitna svo unnt væri, gegn neitun 

ákærða, að telja þessa háttsemi sannaða svo að ekki verði vefengt með 

skynsamlegum rökum, eins og áskilið er í 1. mgr. 109. gr. sml.  

Í þeim tilfellum sem brotaþoli leitar sjaldan til sálfræðings í kjölfar brots eða tjáir sig 

lítið sem ekkert um brotið er erfitt, jafnvel ómögulegt fyrir sálfræðinginn að meta ástand 
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og batahorfur brotaþola. Þegar þessi staða er uppi vísar dómurinn síður til vottorðs og 

framburðar sálfræðingsins í tengslum við sönnun, eins og sjá má af neðangreindum 

dómum.  

Í Hrd. 11. desember 2008 í máli nr. 229/2008 var ákærði sakfelldur fyrir 

kynferðisbrot gegn 14 ára stúlku sem gætti barna hans, á grundvelli stöðugs 

vitnisburðar stúlkunnar fyrir dómi. Framburður stúlkunnar var í samræmi við framburð 

vitna sem hún hafði greint frá atburðinum. Ákærði bar fyrir sig minnisleysi en hann var 

mjög ölvaður þegar atburðir gerðust. Skýringar ákærða á tildrögum brotsins þóttu mjög 

ósennilegar. Í málinu lá fyrir álitsgerð og vitnisburður sálfræðings, þar kom fram að 

stúlkan bæri viðurkennd einkenni áfallastreituröskunar. Brotaþoli hætti hins vegar 

viðtalsmeðferð eftir eitt viðtal og kvað sálfræðingurinn útilokað að meta ástand og 

batahorfur hennar eftir aðeins eitt viðtal. Í dóminum var aðeins vísaði til þessara 

álitsgerðarinnar og vitnisburðarins varðandi miskabætur. Hins vegar var vísað til þess 

í sambandi við sönnun, að læknir sem tók á móti henni á Neyðarmóttökunni, sagði 

greinilegt að stúlkan hefði orðið fyrir áfalli. 

Í Hrd. 18. júní 2015 í máli nr. 795/2014 var X ákærður fyrir kynferðisbrot gegn  

12 ára systurdóttur sinni. Ákærði neitaði staðfastlega en fyrir dómi kvaðst ákærði aftur 

á móti ekki rengja það sem haft var eftir honum við skýrslutöku hjá lögreglu, að hann 

hefði snert brjóst brotaþola. Að mati dómsins var sú skýring ákærða að um óviljaverk 

hefði verið að ræða, ekki talin trúverðug. Ákærði var sakfelldur af þeirri háttsemi en 

sýknaður af öðrum sakargiftum, þar sem framburður brotaþola þótti ekki nægilega skýr 

til að sakfelling yrði reist á honum gegn eindreginni neitun ákærða. Í málinu lá fyrir að 

brotaþoli hefði mætti í þrjú viðtöl til sálfræðings í kjölfar brotsins sem ákært er fyrir. 

Undir rekstri málsins fyrir dómi óskaði saksóknari eftir vottorði frá sálfræðingnum um 

viðtöl hennar við brotaþola. Umbeðið vottorð var hins vegar ekki gefið út vegna 

andstöðu forsjáraðila. Sálfræðingurinn féllst á að greina dómnum frá viðtölum sínum 

við brotaþola um þetta mál „eftir að dómurinn upplýsti vitnið um að vitnisburður hennar 

gæti ráðið úrslitum um niðurstöðu málsins og að ríkari hagsmunir væru að því af vitnið 

greindi frá en að hún héldi trúnaði, sbr. 3. mgr. 119. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð 

sakamála“. Sálfræðingurinn greindi frá frásögn brotaþola á atburðinum en fjallaði 

ekkert um líðan stúlkunnar í kjölfar atburðarins. Í niðurstöðu dómsins er komið 

sérstaklega inn á það, að framburður brotaþola um þá háttsemi sem ákærði var 

sakfelldur fyrir, var í samræmi við endursögn sálfræðingsins og móður brotaþola á 

frásögn hennar af þessum atvikum. Brotaþoli fór einnig í viðtal hjá forstöðumanni 
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Barnahúss en fyrir dómi sagðist hún ekki treysta sér til að tjá sig um vanlíðan 

brotaþola, um hefði verið að ræða stutt viðtal og brotaþoli neitaði að tjá sig um hin 

meintu brot. Það var ekki vísaði í þennan vitnisburð í niðurstöðu dómsins.  

Með vísan til þeirra mála sem hér hafa verið reifuð má sjá að ekki er alltaf ljóst 

hvað veldur því að ekki er vísað til vottorða og framburða sérfræðinga um líðan 

brotaþola í tengslum við sönnun. Í flestu málunum má þó sjá atriði sem líklega eru 

ástæða þess að ekki er vísað til sérfræðigagnanna. Af ofangreindum dómum sést að 

ein af ástæðunum er sú, að önnur sönnunargögn sem eru til staðar í málinu eru talin 

nægja til þess að sanna sök ákærða. Í mörgum málanna voru þessi sönnunargögn 

tölvu- og símasamskipti milli ákærða og brotaþola. Aðrar ástæður eru þær að 

sérfræðigögnin greina ekki frá því með afgerandi hætti að það brot sem ákært er fyrir 

valdi vanlíðan brotaþola og að vanlíðanin geti mögulega stafað af öðru áfalli. Ef 

brotaþoli á erfitt með að tjá sig um tiltekið brot eða sérfræðingurinn hittir brotaþola 

sjaldan getur það einnig verið ástæða þess að ekki er vísað til sérfræðigagnanna í 

tengslum við sönnun. Framangreind atriði gera það að verkum að sérfræðigögn um 

líðan brotaþola eru ekki eins sterk sönnunargögn og þau eru þegar þessi atriði eru 

ekki til staðar. 

 

5.4.2.3. Dómarar ósammála um vægi sérfræðigagna, sem liggja fyrir um 

líðan brotaþola, við sönnun 

Af neðangreindum dómum má sjá að dómarar eru ekki alltaf á sama máli um það hvort 

gögn sérfræðinga, sem sýna fram á vanlíðan brotaþola eftir að brot á sér stað, styðji 

nægilega vel við framburð brotaþola til þess að hægt sé að leggja hann til grundvallar 

niðurstöðu. 

Í Hrd. 30. október 2008 í máli nr. 227/2008 var ákærði meðal annars ákærður 

fyrir kynferðisbrot gegn 13 ára stúlku. Í málinu lá fyrir samskiptaseðill og framburður 

sálfræðings fyrir dómi. Þar kom fram að stúlkan hefði mjög sterk kvíðaeinkenni og það 

liti út fyrir að hún hefði orðið fyrir einhvers konar misnotkun. Héraðsdómur sýknaði 

ákærða með þeim rökum að ósannað hefði verið að ákærða hefði hlotið að vera ljóst 

að stúlkan væri aðeins 13 ára og ósannað að hann hafi látið aldur hennar í léttu rúmi 

liggja. Jafnframt hefði minni brotaþola verið verulega skert því hún hefði verið orðin 

mjög ölvuð þegar meint brot átti sér stað. Niðurstaðan var staðfest í Hæstarétti. Einn 

héraðsdómari skilaði sératkvæði en að hans mati var framburður ákærða einkar 
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ótrúverðugur í heild sinni. Hins vegar hafi framburður brotaþola verið trúverðugur. Hún 

hafi verið samkvæm sjálfri sér og hreinskilin. „Það sem í annan stað styður framburð 

A er að sálfræðingur er tók viðtal við stúlkuna hefur greint hjá henni ótvírætt að hún 

hafi orðið fyrir áfalli í janúar 2005. Það áfall megi rekja til atburða sem átt hafi sér stað 

umrætt sinn.“ Í þriðja lagi hefði móðir brotaþola greint frá því að stúlkan hefði öll breyst 

í kjölfar brotsins og að lífsstíll hennar hefði orðið slæmur. Ekkert kom fram sem útskýrði 

svo breytta hegðun brotaþola. Að öllum framangreindum atriðum virtum var það 

niðurstaða sératkvæðisins að leggja skyldi framburð brotaþola til grundvallar 

niðurstöðu um sakfellingu ákærða. 

Í Hrd. 24. október 2013 í máli nr. 316/2013 var X ákærður fyrir ítrekuð brot gegn 

dreng sem áttu sér stað er brotaþoli var á aldrinum 14 til 15 ára. Ákærði neitaði 

staðfastlega sök og var sýknaður í Hæstarétti en hann hafði áður verið sakfelldur í 

héraði. Í niðurstöðu Hæstaréttardómsins segir meðal annars að þótt framburður 

brotaþola hjá lögreglu og fyrir dómi hefði verið efnislega samhljóða og metinn 

trúverðugur í héraðsdómi, hefði framburðurinn ekki þá stoð sem gera yrði kröfu um í 

sakamáli, í skýrslum annarra vitna eða hlutrænum sönnunargögnum. Taldi Hæstiréttur 

að ákæruvaldið hefði ekki axlað sönnunarbyrði samkvæmt 1. mgr. 109. gr. sml. fyrir 

því að ákærði hefði framið þau brot sem honum voru gefin að sök. Einn 

hæstaréttardómari skilaði sératkvæði. Það rekur dómarinn það að trúverðugur 

framburður brotaþola fái stoð í vitnisburði sálfræðings. Brotaþoli hafði greint 

sálfræðingnum, sem starfaði á meðferðarheimili sem brotaþoli dvaldi á, frá 

kynferðislegu misnotkuninni en á þessum tíma var brotaþolinn ekki reiðubúinn að 

greina lögreglunni frá brotunum. Að sögn sálfræðingsins var brotaþoli í mjög slæmu 

ástandi og leið illa á þeim tíma sem hann var á meðferðarheimilinu. Í þessu ljósi verður 

það, að mati dómarans, ekki metið brotaþola í óhag að hann hafði ekki lagt fyrr fram 

kæru á hendur ákærða. Því beri að staðfesta niðurstöðu héraðsdóms. Eins og fyrr 

segir var ákærði sakfelldur í héraði og í niðurstöðu dómsins var vísað til þess að við 

mat á trúverðugleika framburðar brotaþola beri og að líta til framburðar sálfræðingsins 

og skýringa hans á því hvers vegna það reynist drengjum almennt erfiðara en stúlkum 

að greina frá slíkum brotum. 

Í Hrd. 23. maí 2013 í máli nr. 111/2013 var ákærði sakfelldur fyrir kynferðisbrot 

gegn tveimur stúlkum á aldrinum 13 og 14 ára. Ákærði neitaði sök í báðum köflum 

ákæru. Hæstiréttur staðfesti þá niðurstöðu héraðsdóms að sakfella ákærða fyrir bæði 

brotin. Niðurstaða héraðsdóms byggði á trúverðugum framburði brotaþolanna sem átti 
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sér stoð í framburði vitna og miklum fjölda sms-skeyta ákærða til brotaþola B. Í 

niðurstöðu Hæstaréttar var aftur á móti vísað sérstaklega til vottorðs sálfræðings sem 

lagt var fyrir Hæstarétt og fyrra vottorðs hennar, sem rakið var í héraðsdómi. Þar kom 

fram að brotaþoli A hafi átt við mjög alvarlegan og fjölþættan vanda að stríða sem 

meðal annars mætti rekja til ætlaðra brota ákærða. Varðandi brotin gegn B tók 

Hæstiréttur fram í niðurstöðu sinni að ljóst væri af vottorðum sálfræðings og vætti 

hennar fyrir dómi, „að ætluð brot hans hafi haft áhrif á stúlkuna, þar sem hún hafi haft 

verulega sektarkennd og upplifað mikla skömm, en fram kemur í vottorðunum að þessi 

einkenni séu algeng meðal unglinga sem sætt hafa kynferðislegri misnotkun“. 

Af Hrd. 227/2008 og Hrd. 316/2013 má greinilega sjá að afstaða dómaranna til 

gagna sérfræðinga um líðan brotaþola, hefur áhrif á það hvort framburður brotaþola 

sé lagður til grundvallar niðurstöðu um sakfellingu ákærða. Í sératkvæðum dómara í 

þessum tveimur dómum vísuðu báðir dómarar sérstaklega til gagna sálfræðinga um 

vanlíðan brotaþola því til rökstuðnings að sakfella ætti ákærða með vísan til 

framburðar brotaþola. Áhugavert er að í Hrd. 111/2013 staðfesti Hæstiréttur 

niðurstöðu héraðsdóms en sá ástæðu til vísa sérstaklega til vottorðs og vitnisburðar 

sálfræðings um vanlíðan brotaþola sem héraðsdómur vísaði ekki til í niðurstöðu sinni.  

 

5.4.2.4. Engin sérfræðigögn liggja fyrir um líðan brotaþola 

Ef skoðaðir eru þeir fimm dómar þar sem gögn sérfræðinga um líðan brotaþola í kjölfar 

brots voru ekki á meðal málsgagna má sjá að í tveimur dómanna, það er í Hrd. 4. júní 

2008 í máli nr. 694/2008 og Hrd. 26. nóvember 2009 í máli nr. 358/2009, voru bein 

sönnunargögn til staðar.  

Í Hrd. 694/2008 var ákærði sakfelldur fyrir kynferðisbrot gegn fimm ára stúlku, með 

því að hafa ruðst í heimildarleysi inn í hús ömmu hennar, farið inn um glugga og því 

næst inn í svefnherbergi þar sem stúlkan svaf við hlið ömmu sinnar, fært stúlkuna úr 

náttbuxum og nærbuxum og sleikt kynfæri hennar. Ákærði neitaði sök og bar við 

minnisleysi vegna áfengisneyslu. Með fingrafari ákærða sem fannst innan á rúðu og 

hráka á tröppum hússins, sem við DNA-rannsókn reyndist vera úr ákærða en hann 

gat enga skýringu gefið á því, auk þess sem lýsing ömmunnar átti við hann, var talið 

að fram væri komin sönnun um að hann hafi brotist inn í húsið og verið staddur í 

svefnherberginu um nóttina. Þegar trúverðugir framburðir stúlkunnar og ömmu hennar 

voru vegnir saman var það niðurstaða dómsins að hafið væri yfir skynsamlegan vafa 
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að ákærði væri sekur um þá háttsemi sem honum var gefin að sök. Í málinu lágu ekki 

fyrir gögn sérfræðinga um líðan stúlkunnar í kjölfar brotins. 

Í Hrd. 26. nóvember 2009 í máli nr. 358/2009 var ákærði sakfelldur fyrir 

kynferðisbrot gegn ungri dóttur sinni. Móðir brotaþola var vitni að atburðinum og 

vitnisburður hennar studdi við trúverðugan framburð brotaþola. Í dóminum var ekki 

vísað í nein sérfræðigögn um líðan brotaþola í kjölfar brotsins. 

Í Hrd. 30. apríl 2009 í máli nr. 389/2008 var ákærði sakfelldur fyrir kynferðisbrot 

gegn átta ungum stúlkum, en sjö þeirra voru á tólfta aldursári en ein var nýlega orðin 

tólf ára. Brotin áttu sér stað í sundlaug. Ákærunni var skipt í þrjá liði. Í ákærulið A lýstu 

brotaþolarnir, tvær stúlkur, atburðum með svipuðum hætti en gegn eindreginni neitun 

ákærða þótti ekki komin fram næg sönnun. Ákærði var því sýknaður af þessum lið 

ákærunnar. Í ákærulið B var framburður brotaþola, sem voru fjórar stúlkur, samhljóða 

um brot ákærða. Að mati dómsins dugði það eitt og sér til þess að sannað væri, gegn 

neitun ákærða, hann hefði gerst sekur um þá háttsemi sem hann var ákærður fyrir. Í 

ákærulið C var ágreiningslaust að ákærði var í sundi í umrætt sinn. Framburður 

stúlknanna um atvik málsins var mjög á sama veg allt frá upphafi. Var ákærði 

sakfelldur fyrir þá háttsemi sem hann var ákærður fyrir í ákærulið C, að undanskildu 

einu atriði. Í málin lágu ekki fyrir gögn sérfræðinga um líðan stúlknanna í kjölfar 

brotanna.  

Í Hrd. 13. október 2011 í máli nr. 654/2010 var leiðbeinandi á námskeiði ákærður 

fyrir kynferðisbrot gegn tveimur drengjum, annar þeirra var sjö ára og hinn átta ára. 

Brotin áttu að hafa verið framin er drengirnir voru á námskeiði hjá ákærða. Framburður 

drengjanna þótti trúverðugur svo langt sem hann náði. Ekki þóttu önnur haldbær gögn 

vera til um háttsemi þá sem ákærða var gefin að sök en framburður hans sjálfs og 

drengjanna tveggja og stóðu þar orð gegn orði. Hvorugur drengjanna hafði orðið vitni 

að háttsemi ákærða gagnvart hinum. Af gögnum málsins varð ekki ráðið með vissu að 

drengirnir hefðu tekið hin meintu brot nærri sér, en ljóst þótti að drengjunum hefði 

fundist gaman á námskeiðinu. Ekki lágu fyrir gögn sérfræðinga um líðan drengjanna. 

Gegn eindreginni neitun ákærða þótti ekki sannað að atvik hefðu verið með þeim hætti 

sem greindi í ákæru. Var hann því sýknaður.  

Í Hrd. 17. september 2009 í máli nr. 19/2009 var ökukennari ákærður fyrir fjölmörg 

kynferðisbrot gegn þremur ungum strákum sem hann kenndi á bifreið og skellinöðru. 

Tveir strákanna voru á aldrinum 14 til 17 ára er brotin áttu sér stað en sá þriðji var á 

aldrinum 15 til 16 ára. Ákærði neitaði sök. Í dóminum er ekki minnst sérstaklega á neitt 
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sem rýrði framburð ákærða. Ákærði var sakfelldur fyrir mörg brotanna, en ákærði tók 

meðal annars myndir af einum brotaþolanna. Hann var hins vegar sýknaður af 

tilteknum brotum þar sem ekki naut annars við til stuðnings sakfellingu en trúverðugra 

framburða brotaþola og framburðar ákærða sem neitaði eindregið sök. Í málinu voru 

ekki til staðar nein gögn um hvaða áhrif brotin hefðu haft á brotaþolana.  

Af ofangreindum dómum má sjá að í þeim þremur dómum þar sem ekki voru bein 

sönnunargögn til staðar hefði það getað styrkt niðurstöðu dómanna enn frekar og 

mögulega breytt niðurstöðu málanna ef gagna sérfræðinga, um áhrif brota ákærða á 

brotaþola, hefði notið við.  

 

5.4.3. Ákærði trúverðugur og brotaþoli ótrúverðugur 

Aðeins í tveimur af 76 dómum rannsóknarinnar, þar sem ákærði neitaði sök, var sú 

staða uppi að ákærði var metinn trúverðugur en brotaþoli ótrúverðugur. Í báðum 

dómunum voru brotaþolarnir þroskaskertir og hafði það áhrif á trúverðugleika 

framburða þeirra. 

Í Hrd. 7. apríl 2011 í máli nr. 504/2010 var ákærði sýknaður af ákæru um 

kynferðisbrot gegn þroskaskertri sonardóttur sinni, en hann hafði áður verið sakfelldur 

í héraðsdómi fyrir eitt af þremur brotum sem hann var ákærður fyrir. Í dómi Hæstaréttar 

var vísað til þess að framburður brotaþola hefði verið á reiki og hefði ekki verið 

stöðugur innbyrðis í skýrslutökum. Einnig hefði framburður bróður hennar verið að 

nokkru sama marki brenndur. Í niðurstöðu Hæstaréttar var ekki vísað til gagna sem 

lágu fyrir í málinu varðandi líðan stúlkunnar í kjölfar meintra brota. Í sératkvæði 

rökstuddi hæstaréttardómari það, að staðfesta skyldi dóm héraðsdóms, meðal annars 

með því að vísa til þess að brotaþoli hefði upplifað vanlíðan þegar hún ræddi atvikin 

við sálfræðing og að hún hefði verið mjög kvíðin og döpur auk þess sem hún hefði 

tilhneigingu til að einangra sig félagslega. 

Sú staða var einnig uppi í Hrd. 19. maí 2011 í máli nr. 571/2010 að þroskaskerðing 

brotaþola olli því að framburður hennar var ekki talinn fyllilega glöggur og eindreginn. 

Í málinu lágu fyrir margvísleg gögn lækna, sálfræðinga og fleiri sérfræðinga um 

brotaþola. Í vottorðum tveggja sálfræðinga kom fram að afleiðingar ætlaðs athæfis 

væru mjög alvarlegar, stúlkan lýsti mikilli vanlíðan þegar hún ræddi ætluð brot ákærða. 

Hún uppfyllti greiningarmerki þunglyndis og kvíða auk þess sem hún glímdi við fleiri 

vandamál tengd þessu. Vikið var að sérfræðigögnum um vanlíðan stúlkunnar varðandi 

sönnun í niðurstöðu dómsins. Ákærði var sýknaður af ákæru um kynferðisbrot gegn 
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dóttur sinni með vísan til mats á sönnunargildi framburðar brotaþola og bræðra 

hennar, sem eru einnig þroskaskertir, og með vísan til álits læknis. Skoðun læknisins 

á stúlkunni gaf til kynna að hún hefði ekki haft samfarir á því tímabili sem brotin hefði 

átt að eiga sér stað. Matsgerð dómkvaddra kvensjúkdómalækna sem skoðuðu 

brotaþola eftir að héraðsdómur féll og lagðar voru fyrir Hæstarétt, þóttu ekki hafa 

hnekkt áliti læknis sem áður hafði skoðað stúlkuna. Í niðurstöðu héraðsdóms segir að 

þegar sönnunargögnin séu virt heildstætt þyki, gegn eindreginni neitun ákærða, 

ákæruvaldinu ekki hafa tekist að færa fram nægjanlega sönnun um sök ákærða.  

Í báðum dómum voru til staðar gögn um vanlíðan brotaþola í kjölfar brotanna en 

þrátt fyrir það voru ákærðu sýknaðir af þeim brotum sem þeir voru ákærðir fyrir. 

Sérfræðigögnin studdu þar með ekki nægilega vel við framburð brotaþolanna að 

ákærðu væru sakfelldir. Athyglisvert er að í Hrd. 504/2010 var ákærði sakfelldur í 

héraði fyrir eitt af þremur brotum sem hann var ákærður fyrir en svo sýknaður af öllum 

brotunum í Hæstarétti. Þrátt fyrir trúverðugan framburð ákærða og ótrúverðugan 

framburð brotaþola taldi Hæstaréttardómari, sem skilaði inn sératkvæði, að staðfesta 

ætti niðurstöðu héraðsdóms. Því til rökstuðnings vísaði hann sérstaklega til 

sérfræðigagna um vanlíðan brotaþola. Að öllum líkindum eru engin dæmi þess úr 

dómaframkvæmd að ákærði, sem neitar sök og metinn er trúverðugur, sé sakfelldur 

fyrir kynferðisbrot gegn barni þegar brotaþoli er talinn ótrúverðugur og engin 

sönnunargögn styðja framburð brotaþola.107 

 

5.5. Samantekt 

Í dómarannsókninni hefur verið farið yfir það hvort aflað hafi verið sérfræðigagna um 

líðan brotaþola í kjölfar brots og sé þeirra aflað, hvort vísað sé til þeirra varðandi 

sönnun í niðurstöðu dómsins.  

Í þeim málum þar sem ákærði játaði sök var slíkra sérfræðigagna aflað í miklum 

meirihluta málanna, eða í 81% tilfella. Oftast var ekki vísað til sérfræðigagnanna, eða 

í 59% málanna.  

                                                      
107 sama heimild 159. 
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Mynd 4: Hlutfall Hæstaréttardóma þar sem aflað er og vísað til sérfræðigagna um líðan brotaþola í kjölfar kynferðisbrota 
gegn börnum, í málum þar sem ákærði játar sök. 

 

Í þeim málum þar sem ákærði neitaði sök heyrir það til undantekninga að 

sérfræðigagna um líðan brotaþola sé ekki aflað. Í 90% málanna var slíkra 

sérfræðigagna aflað og oftar en ekki var vísað var til þeirra gagna, eða í 48% tilfella.  

 

 

Mynd 5: Hlutfall Hæstaréttardóma þar sem aflað er og vísað til sérfræðigagna um líðan brotaþola í kjölfar kynferðisbrota 
gegn börnum, í málum þar sem ákærði neitar sök. 

 

Athyglisvert er að sakfellt var í öllum dómunum þar sem ákærði játaði sök og vísað 

var til fyrirliggjandi gagna um líðan brotaþola. Í Hrd. 83/2008 var þó sýknað að hluta. 

Í því máli studdi greinargerð sérfræðings þar sem greint var frá vanlíðan stúlkunnar, 
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við framburð brotaþola varðandi þau brot sem ákærði var sakfelldur fyrir. Ólíkt þeim 

brotum sem ákærði var sakfelldur fyrir, átti brotaþoli erfitt með að átta sig á 

tímasetningu þess verknaðar sem ákærði var sýknaður af. Sá vafi var skýrður ákærða 

í hag.  

Af þeim dómum þar sem ákærði neitaði sök og vísað var til fyrirliggjandi 

sérfræðigagna, var sakfellt í 20 dómum. Sýknað var í þremur dómum, það er í Hrd. 

650/2011, 398/2012 og 316/2013. Í Hrd. 650/2011 sköruðust á trúverðugir framburðir 

ákærða og brotaþola. Í málinu voru margvísleg gögn til staðar um vanlíðan brotaþola. 

Af dóminum er ekki að sjá að einhver atriði hafi verið til staðar sem drógu úr vægi 

sérfræðigagnanna. Þrátt fyrir það var ekki talið að gögn málsins styddu nægilega vel 

við framburð brotaþola svo hægt væri á sakfella á grundvelli hans. Ljóst er að í Hrd. 

398/2012 studdu sérfræðigögnin ekki við framburð brotaþola því í sálfræðiprófi sem 

brotaþoli gekkst undir kom í ljós að brotið hafði haft lítil áhrif á stúlkuna. Í Hrd. 316/2013 

var ákærði sýknaður í Hæstarétti en hafði áður verið sakfelldur í héraði. Dómurinn 

sýnir vel að afstaða dómara til sérfræðigagna um líðan brotaþola getur skipt sköpum 

fyrir niðurstöðu máls. Sé þessum gögnum gefið lítið vægi getur það leitt til þess að 

ákæruvaldið sé ekki talið hafa axlað sönnunarbyrði, líkt og rakið er í kafla 5.4.2.3.  Loks 

var sýknað að hluta í Hrd. 204/2010 og 570/2010. Í Hrd. 204/2010 var aðeins vísað til 

sérfræðigagna varðandi einn af þeim ákæruliðum sem ákærði var sýknaður af. Í Hrd. 

570/2010 var framburður brotaþola ekki í samræmi við það sem fram kom í 

læknisvottorði um skoðun sem framkvæmd var á brotaþola. 

Varðandi þau mál þar sem ekki var vísað til vottorða sem lágu fyrir um líðan 

brotaþola, var sakfellt í öllum þeim dómum þar sem ákærði neitaði sök.  

Af þeim dómum þar sem ákærði játaði sök og ekki var vísað til fyrirliggjandi 

vottorða, var sakfellt í öllum dómunum en í tveimur dómanna var ákærði sýknaður fyrir 

þá háttsemi sem hann neitaði. Í báðum þessum dómum var talið að önnur gögn sem 

lögð voru fram til viðbótar við framburð brotaþola nægðu ekki til að sanna sök ákærða. 

Eins og rakið er í kafla 5.3.2.2. er ekki augljóst hver ástæða þess er að umrædd 

sérfræðigögn um líðan brotaþola, studdu ekki við framburð brotaþola með þeim hætti 

að þau nægðu til að sanna sök ákærða. Þó má telja að ástæðan gæti verið sú að 

vottorð sérfræðinganna tóku ekki afstöðu sérstaklega til þess hvort að brotið sem 

ákært var fyrir hefði valdið vanlíðaninni. Auk þess átti brotaþolinn í Hrd. 176/2009 erfitt 

um að ræða brotið við sálfræðinginn og brotaþolinn hafði orðið fyrir einelti sem 

geðlæknirinn taldi að hefði valdið því að áfallastreitueinkenni brotaþola urðu verri. 
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6. Niðurstöður 

Sönnun í sakamálum grundvallast á meginreglum sakamálaréttarfars. Ef framburðir 

ákærða og brotaþola eru báðir metnir trúverðugir út frá þeim gögnum sem liggja fyrir í 

máli, vegast á jafn settir framburðir. Þar af leiðandi yrði sýknað á grundvelli 

meginreglunnar um að skynsamlegan vafa skuli meta ákærða í hag, sbr. 2. mgr. 70. 

gr. stjskr. og 2. mgr. 6. gr. MSE auk meginreglunnar um að ákæruvaldið beri 

sönnunarbyrði fyrir sekt ákærða, sbr. 108. gr. sml. Til þess að sekt teljist sönnuð þurfa  

frekari sönnunargögn að vera til staðar, svo sem skýrslur sérfræðinga samkvæmt 86. 

gr. sml. og álitsgerðir matsmanna samkvæmt XIX. kafla sml. 

Dómstólar hafa túlkað rúmt heimild 2. málsl. 1. mgr. 116. gr. sml. um frávik frá 

meginreglu 1. málsl. 1. mgr. sömu greinar, um að aðeins þeir sem hafa skynjað 

málsatvik af eigin raun verði leiddir fyrir dóm til að gefa skýrslu sem vitni. Með hliðsjón 

af því má telja að ástæða sé til að hafa þess undanþágureglu laganna rýmri. Sem 

dæmi væri gagnlegt að sálfræðingar brotaþola, sem koma ekki að máli fyrir tilstuðlan 

lögreglu eða ákæruvalds, gætu verið leiddir fyrir dóm til að gefa skýrslu á grundvelli 

undanþágureglunnar. Löng venja er fyrir framlagningu slíkra vottorða og framburður 

sálfræðinga getur mögulega varpað ljósi á líðan brotaþola eftir meintan atburð, 

samanber Hrd. 321/2011. 

Í sakamálalögunum er ekki er kveðið á um það að matsmaður skuli vera hlutlaus. 

Ef sérfræðingur, sem dómstóll kveður til sérfræðistarfa, er hallur undir annan hvorn 

aðila máls kann það að brjóta í bága við jafnræðisreglu 1. mgr. 6. gr. MSE, sbr. mál 

Bönisch gegn Austurríki. Í ljósi framangreinds má telja að ástæða sé til að hafa 

ákvæði í sakamálalögunum sem tryggir óhlutdrægni matsmanna.  

Dómarannsóknin leiddi í ljós að gögn sérfræðinga um líðan brotaþola í kjölfar brots 

hafa ríkt vægi við sönnun í sakamálum. Þessi gögn geta stutt við trúverðugan framburð 

brotaþola með þeim hætti að það nægi til sakfellingar. Í meirihluta þeirra dóma þar 

sem vísað var til fyrirliggjandi sérfræðigagna var sakfellt.    

Dómarannsóknin leiddi jafnframt í ljós að ef bein sönnunargögn eða óbein 

sönnunargögn, svo sem gögn um tölvu- og símasamskipti ákærða og brotaþola, liggja 

fyrir í máli nægir það oftast til sakfellingar ef gögnin styðja trúverðugan framburð 

brotaþola. Þegar þessi staða er uppi er sjaldan vísað til vottorða sérfræðinga um líðan 

brotaþola í kjölfar brots.  



74 

 

Ýmis atriði geta dregið út vægi gagna sérfræðinganna. Meðal þess sem getur haft 

áhrif á vægi gagnanna er hvaða önnur sönnunargögn eru til staðar í máli, hversu oft 

sérfræðingur hittir brotaþola, hversu tilbúinn brotaþoli er til þess að tjá sig um meint 

brot, hversu mörgum áföllum brotaþoli hefur orðið fyrir, hvaða áhrif meint brot hefur á 

brotaþola og hvað það er sem sérfræðingurinn var fenginn til að meta. Þegar 

framangreind atriði eru til staðar, er sjaldnast vísað til sérfræðigagnanna varðandi 

sönnun í niðurstöðu dómanna.  
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Viðauki 

Þeir 76 dómar Hæstaréttar sem notaðir voru í dómarannsókn til rannsóknar á 

spurningunni um vægi gagna sérfræðinga, varðandi líðan brotaþola í kjölfar brots, við 

sönnun mála er varða kynferðisbrot gegn börnum. 
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Hrd. 4. júní 2008 í máli nr. 694/2008 

Hrd. 3. desember 2009 í máli nr. 12/2009 
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Hrd. 28. maí 2009 í máli nr. 58/2009 

Hrd. 12. nóvember 2009 í máli nr. 176/2009 

Hrd. 22. október 2009 í máli nr. 259/2009 

Hrd. 3. desember 2009 í máli nr. 312/2009 

Hrd. 26. nóvember 2009 í máli nr. 358/2009 

Hrd. 28. janúar 2010 í máli nr. 366/2009 

Hrd. 10. júní 2010 í máli nr. 421/2009 

Hrd. 20. maí 2010 í máli nr. 448/2009 

Hrd. 11. febrúar 2010 í máli nr. 479/2009 

Hrd. 4. mars 2010 í máli nr. 672/2009 

Hrd. 6. maí 2010 í máli nr. 25/2010 

Hrd. 16. júní 2010 í máli nr. 30/2010 

Hrd. 27. maí 2010 í máli nr. 42/2010 
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Hrd. 23. september 2010 í máli nr. 196/2010 

Hrd. 28. október 2010 í máli nr. 204/2010 

Hrd. 3. febrúar 2011 í máli nr. 385/2010 

Hrd. 7. apríl 2011 í máli nr. 504/2010 
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Hrd. 18. október 2012 í máli nr. 428/2012 

Hrd. 24. október 2013 í máli nr. 586/2012 

Hrd. 16. maí 2013 í máli nr. 737/2012 

Hrd. 23. maí 2013 í máli nr. 111/2013 

Hrd. 24. október í máli nr. 271/2013 

Hrd. 28. nóvember 2013 í máli nr. 293/2013 

Hrd. 24. október 2013 í máli nr. 316/2013 
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Hrd. 15. maí 2014 í máli nr. 407/2013 
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Hrd. 8. júní 2017 í máli nr. 733/2016 

Hrd. 20. júní 2017 í máli nr. 254/2017 

  

 
 
  
  



78 

 

Heimildaskrá 

American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders: DSM-5 (5th ed., American Psychiatric Association 2013) 

Andenæs J, Norsk straffeprosess (4. útg., Universitetsforlaget 2009) 

Bogi Nilsson, „Um sönnunargögn og sönnunarfærslu í sakamálum“ (1991) 44 
Úlfljótur 341 

Eiríkur Tómasson, „Sönnun og sönnunarbyrði. Fyrri hluti“ [1987] (40) Úlfljótur 246 

——, Réttlát málsmeðferð fyrir dómi (Bókaútgáfa Orators 1999) 

——, „Réttur sakaðs manns til þess að leiða vitni og spyrja þau: íslensk lög og 
lagaframkvæmd í ljósi d-liðar 3. mgr., sbr. 1. mgr. 6. gr. Mannréttindasáttmála 
Evrópu“ [1999] (52) Úlfljótur 357 

——, „Sitt er hvað, sönnunarbyrði og sönnunarmat: umfjöllun um dóm Hæstaréttar 
20. október 2005 í máli nr. 148/2005“ (2007) 60 Úlfljótur 485 

——, „Eiga sérhagsmunir að vera rétthærri almannahagsmunum?“ [2008] (61) 
Úlfljótur 381 

——, Meginreglur sakamálaréttarfars (2. útg., Úlfljótur 2009) 

Gammeltoft-Hansen H, Strafferetspleje (Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1998) 

Guðmundsdóttir B og Evertsdóttir S, „Hugræn atferlismerðferð fyrir börn.“ í Svala 
Ísfeld Ólafsdóttir (ritstj.), Hinn launhelgi glæpur. Kynferðisbrot gegn börnum. 
(Háskólaútgáfan 2011) 

Heimir Örn Herbertsson, „Hver er svo saklaus?“ í Þorvaldur Hrafn Yngvason (ritstj.), 
Afmælisrit: Jón Steinar Gunnlaugsson (Lögrétta 2007) 

Howitt D, Introduction to Forensic and Criminal Psychology / Dennis Howitt (5th ed., 
Pearson 2015) 

Jón Steinar Gunnlaugsson, „Mál af þessu tagi“ [2008] (5) Tímarit lögréttu 97 

Markús Sigurbjörnsson, Einkamálaréttarfar (2. útg., Gefið út sem handrit til kennslu 
við lagadeild Háskólans í Reykjavík 2003) 

Málskostnaðarnefnd, „Leiðbeiningar um málskostnað í opinberum málum“ 
(Dómsmálaráðuneytið 5. maí 2011) 
<https://www.stjornarradid.is/media/innanrikisraduneyti-
media/media/Skyrslur/Leidbeiningar-um-sakarkostnad_Loka.pdf> skoðað 3. mars 
2018 

Páll Sigurðsson, Lögfræðiorðabók með skýringum (Bókaútgáfan Codex - 
Lagastofnun Háskóla Íslands 2008) 



79 

 

Róbert R. Spanó, Túlkun lagaákvæða (Bókaútgáfan Codex 2007) 

Sigríður Ingvarsdóttir, „Læknisfræðileg gögn í dómsmálum“ [1999] (85) Læknablaðið 
220 

Símon Sigvaldason, „Meginreglur sönnunarfærslu og kynferðisbrot gegn börnum“ í 
Svala Ísfeld Ólafsdóttir (ritstj.), Hinn launhelgi glæpur. Kynferðisbrot gegn börnum. 
(Háskólaútgáfan 2011) 

Stefán Eiríksson, „Rannsókn kynferðisbrota gegn börnum“ í Svala Ísfeld Ólafsdóttir 
(ritstj.), Hinn launhelgi glæpur. Kynferðisbrot gegn börnum. (Háskólaútgáfan 2011) 

Stefán Már Stefánsson, Um sönnun í sakamálum (Lagastofnun Háskóla Íslands 
2007) 

——, „Um sérfróða meðdómsmenn“ 45 Tímarit lögfræðinga 282 

Svala Ísfeld Ólafsdóttir, „Viðhorf til kynferðisbrota gegn börnum“ í Trausti Fannar 
Valsson (ritstj.) (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands 2009) 

——, „Refsiákvæði sem varða kynferðisbrot gegn börnum“ í Svala Ísfeld Ólafsdóttir 
(ritstj.) (Háskólaútgáfan 2011) 

Þorsteinn Einarsson, „Hugleiðingar um dóm Hæstaréttar í málinu nr. 148/2005“ 
[2005] (11) Tímarit lögfræðinga 30 

Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, Á mannamáli: ofbeldi á Íslandi : brotin, dómarnir, 
aðgerðirnar og umræðan (JPV útgáfa 2009) 

 

 

 
 


