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Útdráttur  

Í ritgerð þessari var lagt upp með að varpa ljósi á aðkomu brotaþola að kynferðisbrotamálum 

og velta því upp hvort að rétt sé að auka aðkomu þeirra með tilliti til reynslu nágrannaþjóða 

okkar og hvort að bætt aðkoma gæti leitt til betri niðurstaðna.  

Í upphafi var fjallað um hugtakið brotaþoli í alþjóðlegum og íslenskum rétti og þau 

alþjóðlegu samtök og samninga sem fjalla um stöðu kvenna og brotaþola sem ísland er aðili 

að. Þá var fjallað um lög um meðferð sakamála nr. 88/2008 og réttindi brotaþola skv. þeim. Í 

kjölfarið var farið í stuttu máli yfir réttindi brotaþola í norrænum rétti og norræna samvinnu. 

Því næst var vikið að umfjöllun um réttargæslumenn brotaþola, hlutverk þeirra, skyldur og 

réttindi. Lögreglu er skylt að tilnefna brotaþola réttargæslumann ef rannsókn málsins beinist 

að broti á XXII. kafla hgl. sem snýr að kynferðisbrotum og brotaþoli óskar þess. Hlutverk 

réttargæslumanns er fyrst og fremst að móta einkaréttarkröfur fyrir brotaþola og koma þeim á 

framfæri við ákæruvaldið. Var því velt upp hvort að hægt væri að bæta verkferla og 

samræmingu réttargæslumanna til þess að efla störf þeirra í þágu brotaþola.   

Að svo búnu var fjallað um upplýsinga- og leiðbeiningarskyldu lögreglu og ákæruvalds og 

rétt brotaþola til að vita um afdrif kæru. Kom fram að hægt væri að bæta upplýsingagjöf til 

brotaþola verulega t.d. með rafrænu þjónustusvæði þar sem hægt væri að kanna stöðu máls og 

koma viðeigandi gögnum á framfæri. Hefðu þá brotaþoli og réttargæslumaður aðgang að kerfi 

þar sem hægt væri að sjá stöðu máls með einföldum og aðgengilegum hætti. 

Þá var vikið að umfjöllun um sönnun og skýrslutöku í kynferðisbrotamálum en þar sem 

framburður brotaþola er lykilsönnunargagn í slíkum málum er mikilvægt að rétt sé staðið að 

skýrslutöku hjá lögreglu og fyrir dómi. Þá var rýnt í atriði varðandi þinghald í 

kynferðisbrotamálum og réttarstaða brotaþola borin saman við réttarstöðu ákærða í máli.  

Að lokum voru helstu niðurstöður dregnar saman þar sem fram kom að brotaþolar hafa 

takmarkaðan aðgang að sakamálum og því velt upp hvort að rétt væri að fara þá leið sem 

Svíar og Norðmenn fóru með því að veita brotaþolum hlutaðild að málunum.  
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1 Inngangur 

Kynferðisbrot eru alvarleg brot gegn kynfrelsi einstaklings. Uppi hafa verið háværar raddir 

um erfiða stöðu brotaþola kynferðisbrota á Íslandi undanfarin ár. Kynferðisbrot eru afbrot 

sem tengjast mjög persónulegum samskiptum aðila, skilja ekki alltaf eftir ummerki og eru 

sjaldnast vitni til frásagnar um verknaðinn sem gerist yfirleitt inni á heimilum eða bak við 

luktar dyr. Í íslensku samfélagi eru kynferðisbrot algeng. Vitað er að fjöldi slíkra brota leiðir 

ekki til kæru og ef þau eru kærð, þá eru sakfellingar hlutfallslega fáar og algengt er að sönnun 

skorti í málum sem þessum. Ef ákærði játar ekki á sig brot stendur þannig yfirleitt orð gegn 

orði. Þá er sjaldgæft að brotaþoli hljóti líkamlega áverka sem gerir sönnunarbyrðina enn 

þyngri.
1
 

Ofbeldi gegn konum er víðfemt vandamál í öllum löndum heims. Innan 

Evrópusambandsins, samkvæmt rannsókn á vegum European Agency for Fundamental Rights 

frá 2014, hafa 33% kvenna upplifað líkamlegt og/eða kynferðislegt ofbeldi frá 15 ára aldri, 

sem svarar til 62 milljón kvenna. Staðreyndin er þó sú að ástandið er verra en þessar tölur 

gefa til kynna, t.d. er ofbeldi sem fram fer innan veggja heimila fólks í flestum tilvikum ekki 

tilkynnt.
2
 

Árið 2017 var tilkynnt um 489 kynferðisbrot á Íslandi. Sama ár voru 216 kynferðisbrot til 

meðferðar hjá ákæruvaldinu og af þeim var ákært í 93 málum eða í 19% af tilkynntum 

brotum.
3
 Lág tíðni ákæra nauðgunarbrota er áhyggjuefni, sérstaklega ef ástæður þess eru 

skoðaðar, en rannsóknir sýna að helstu ástæður þess að brotaþolar leggja ekki fram kæru snúa 

fyrst og fremst að réttarkerfinu sjálfu og því neikvæða viðhorfi sem brotaþolar mæta þar 

ásamt upplifun þeirra af árangursleysi, þ.e. litlum líkum á sakfellingu. Margir brotaþolar hafa 

ekki trú á því að réttarkerfið standi vörð um hagsmuni þeirra og telja því tilgangslaust að 

leggja mál sín í hendur kerfisins ef réttlæti mun ekki nást og vilja vernda sig frá frekari 

vanlíðan.
4
  

Afleiðingar kynferðisbrots á brotaþola geta verið alvarlegar, ekki einungis líkamlega, 

heldur einnig andlega. Eðli þessara brota réttlætir því að þau séu skoðuð sérstaklega. 

Brotaþolar kynferðisbrota eru í ákveðinni jaðarstöðu fyrir dómi. Venjan er að þinghaldið sé 

                                                 
1
 Alþt. 2005-06, A-deild, bls. 4437 og Jónatan Þórmundsson: „Um kynferðisbrot“, bls. 27. 

2
 FRA, Violence against Women: an EU-wide survey, http://fra.europa.eu/sites/def ault/files/fra-2014-vaw-

survey-main-results-apr14_en.pdf og Sara De Vido: „The Ratification of the Council of Europe Istanbul 

Convention by the EU: A Step Forward in the Protection of Women from Violence in the European Legal 

System“, bls. 70-71. 
3
 Ársskýrsla ríkissaksóknara 2017 og Afbrotatölfræði 2017.  

4
 Mason F. og Lodrick Z: „Psychological consequences of sexual assault“, bls. 27 og Karen Birna Þorvaldsdóttir: 

„Að mæta þörfum þolenda kynferðisbrota í réttarvörslukerfinu“. 
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lokað og hefur það mikla þýðingu fyrir brotaþola. Brotaþoli er með stöðu vitnis og fær því 

ekki að vera viðstaddur í réttarsal nema þegar hann gefur sinn framburð fyrir dómi. Hlutverk 

réttargæslumanna er takmarkað og vinnuferlar óljósir. Hlutverk réttargæslumanns einskorðast 

í raun við að leggja fram bótakröfu í máli. Réttargæslumaður hefur ekki rétt til að spyrja 

sakborning og vitni spurninga og brotaþoli hefur ekki rétt til að ávarpa dóminn. Í Noregi og 

Svíþjóð hefur brotaþolum alvarlegri sakamála verið gefin hlutaðild að málunum. Þá bera ríkið 

og dómstólar skyldur gagnvart brotaþola hvað varðar upplýsingagjöf og til að tryggja þátttöku 

þeirra í málaferlinu.
5
 

Efni ritgerðarinnar verður afmarkað við þau kynferðisbrot er falla undir ákvæði 194. – 

199. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 en þau fjalla um nauðgun og önnur brot gegn 

kynfrelsi fólks.
6
  

Meginmarkmið ritgerðarinnar er að rannsaka aðkomu brotaþola að dómsmálum og velta 

því upp hvort hægt sé að bæta aðkomuna og hvort bætt aðkoma gæti leitt til betri niðurstaðna. 

Framsetning ritgerðarinnar verður með þeim hætti að í upphafi hennar, í 2. kafla, verður 

fjallað um hugtakið brotaþoli og þróun þess í alþjóðarétti, ennfremur verður farið yfir helstu 

mannréttindasamninga og stofnanir sem haft hafa áhrif á þróun hugtaksins. Þá verður sjónum 

beint að hugtakinu eins og það birtist okkur í íslenskum rétti, þá sérstaklega í lögum um 

meðferð sakamála nr. 88/2008. Í kjölfarið verður í 3. kafla stiklað á stóru um réttindi 

brotaþola skv. sakamálalögum og fjallar 4. kafli um réttindi brotaþola í norrænum rétti. Í 5. 

kafla verður fjallað ítarlega um réttargæslumenn brotaþola, tilnefningu og skipun þeirra, 

hlutverk, réttindi og skyldur og í kjölfarið hugleiðingar um hvort efla mætti hlutverk 

réttargæslumanna á Íslandi. Í 6. kafla verður dregið saman það helsta sem kemur að 

upplýsinga- og leiðbeiningarskyldu lögreglu og ákæruvalds og þá sérstaklega í tengslum við 

rétt brotaþola til að vita um afdrif kæru og aðgang að gögnum eftir að máli lýkur. Sönnun og 

skýrslutaka verður rannsökuð í kjölfarið í 7. kafla og dómar raktir þar sem sönnun hefur 

byggst að mestu eða öllu leyti á framburði brotaþola. Því næst verður þinghald í 

kynferðisbrotamálum rannsakað í 8. kafla en þar verður réttarstaða brotaþola borin saman við 

réttarstöðu sakbornings. Þá verða heimildir til að loka þinghaldi kannaðar ásamt kröfunni um 

að ákærði víki á meðan skýrslutaka brotaþola fer fram. Í 9. kafla verður einkaréttarkrafan, 

skv. XXVI. kafla sml., skoðuð út frá brotaþola og réttargæslumanni. Þá verða könnuð lög nr. 

69/1995 um greiðslu ríkisjóðs á bótum til þolenda afbrota og norrænn réttur í þeim efnum 

                                                 
5
 Hildur Fjóla Antonsdóttir: „Frá jaðri nær miðu: Á að veita þolendum kynferðisbrota hlutaðild að sakamálum?“, 

http://www.jafnretti.is.  
6
 Sjá nánar um flokkun kynferðisbrota í Ragnheiður Bragadótti: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 

17.  
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skoðaður. Í kjölfarið verður í 10. kafla litið til málsmeðferðartíma kynferðisbrota og í 

framhaldi af því verður í 11. kafla litið til áfrýjunarréttar brotaþola. Í 12. kafla þar á eftir 

verður því velt upp hvort brotaþolar geti talist fórnarlömb réttarkerfisins en í lokin verður í 

13. kafla rýnt í þær leiðir sem Svíar annars vegar og Norðmenn hins vegar hafa ákveðið að 

fara þar sem brotaþolum er gefin hlutaðild að málunum. Að lokum verða dregnar saman 

helstu niðurstöður rannsóknarinnar í 14. kafla.    
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2 Hugtakið brotaþoli 

Ritgerðin fjallar um brotaþola kynferðisbrota. Ákvæði um kynferðisbrot eru í XXII. kafla 

almennra hegningarlaga nr. 19/1940
7
. Lögin hafa verið endurskoðuð tvisvar sinnum. 

Ákvæðunum má skipta í fjóra flokka í samræmi við það hvaða hagsmuni þau vernda. Í fyrsta 

lagi nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks (194. – 199. gr.), en brotaþolar þeirra eru 

megin umfjöllunarefni ritgerðarinnar, í öðru lagi ákvæði um kynferðisbrot gegn börnum (200. 

– 202. gr.), í þriðja lagi ákvæði um vændi (206. gr.) og að lokum ákvæði um brot gegn 

blygðunarsemi og klám (209. – 210. gr.).
8
 Í þessum kafla verður gerð grein fyrir hugtakinu 

brotaþoli í íslenskum og alþjóðlegum rétti, farið verður yfir forsögu hugtaksins og þróun þess 

til dagsins í dag.  

 

2.1 Hugtakið brotaþoli í alþjóðarétti 

Árið 1979 benti norska fræðikonan Tove Stang Dahl á að bæði í afbrotafræði og refsipólitík 

hafi brotaþolar algjörlega fallið utan áhugasviðs fræðimanna og rannsóknir á afbrotum 

innihéldu ekki neinar tölur um fórnarlömb brotanna, t.d. aldur eða stöðu þeirra, þeim bregður 

af og til fyrir í þessum gögnum en þá tengis það oftast gerandanum, en það væru einmitt 

gerendur sem vektu raunverulegan áhuga afbrotafræðinga.
9
 

Alþjóðlegt samstarf og sáttmálar um glæpi og refsingar eiga sér langa sögu. Frá miðri 

nítjándu öld jókst áhugi á refsirétti. Alþjóðlegar stofnanir voru settar á fót, alþjóðleg rit og 

málþing þar sem sérfræðingar og fulltrúar ríkja fjölluðu um afbrot og afbrotamenn. Fyrst um 

sinn var rætt um refsingar og meðferð afbrotamanna, seinna meir ástæður afbrota. Tillögur 

um alþjóðlega samræmingu reglna um refsingar og meðferð afbrotamanna voru þó alltaf talið 

sem mikil afskipti af innri málefnum ríkja. Jafnvel á Norðurlöndum getur verið erfitt að 

samræma refsingar.
10

 

Hugtakið brotaþoli birtist fyrst á alþjóðavettvangi á árunum eftir seinni heimstyrjöldina. 

Lögfræðingurinn Benjamin Mendelsohn er talinn höfundur, ef ekki að hugtakinu sjálfu, þá 

a.m.k. hugmyndarinnar um nauðsyn þess að safna þekkingu um fórnalömb afbrota á sama hátt 

og gerendur afbrota.
11

  

Ísland gerðist aðili að Sameinuðu þjóðunum þann 19. nóvember 1946 og Evrópuráðinu 

þann 7. mars 1950. Báðar þessar stofnanir eru sprottnar af alþjóðlegri samvinnu í kjölfar 

                                                 
7
 Hér eftir hgl.  

8
 Ragnheiður Bragadóttir: Kynferðisbrot, bls. 9.  

9
 Tove Stang Dahl: Pene piker haiker ikke, bls. 122 og 126.  

10
 Beth Grothe Nielsen og Annika Snare: Viktimologi bls. 100-101. 

11
 Beth Grothe Nielsen og Annika Snare: Viktimologi bls. 11. 
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seinni heimstyrjaldarinnar.
12

 Mörkuðu þær upphaf þeirrar mannréttindaverndar sem nú 

þekkist og áhrifanna gætir í stjórnskipun flestra ríkja. Í íslenskum rétti hafa áhrif alþjóðlegra 

mannréttindasamninga aukist mikið á síðustu árum og gætir þeirra bæði í löggjöf og 

dómaframkvæmd.
13

 Íslandi er skylt að þjóðarrétti að skýra landslög í samræmi við 

þjóðréttarsamninga og má því segja að ákvæði samninganna séu lögskýringargögn í 

íslenskum rétti. Hins vegar eru þjóðréttarsamningar víkjandi réttarheimildir ef íslensk löggjöf 

stangast á við ákvæði þeirra. Helgast þetta af því að á Íslandi er kenningin um tvíeðli 

landsréttar og þjóðaréttar við lýði sem felur það í sér að ef alþjóðsamningur á að hafa 

lagagildi að íslenskum rétti þarf að lögfesta hann. Engu að síður er talið að gangi íslensk lög 

beinlínis gegn þjóðréttarsamningi hafi ríkið brotið gegn skyldu sinni að þjóðarétti um að haga 

löggjöf sinni í samræmi við ákvæði samningsins sem stofnast við fullgildingu samnings í 

íslenskum rétti.
14

 

Nú á dögum hafa alþjóðlegar reglur meira vægi innan refsiréttarins en áður fyrr. Þar má 

nefna ýmsa samninga á vegum Sameinuðu þjóðanna sem varða konur og börn og réttarstöðu 

þeirra. Sama má segja um samninga á vegum Evrópuráðsins.
15

 

 

2.1.1 Evrópuráðið  

Evrópuráðið (Council of Europe) var stofnað í Strassborg árið 1949 til þess að stuðla að friði 

og verja og efla mannréttindi, lýðræði, réttarríkið og evrópska samkennd. Eitt meginmarkmið 

Evrópuráðsins var að búa til vettvang þar sem leitað yrði virkra úrræða til þess að samræma 

stefnur og aðgerðir aðildarríkjanna og koma í veg fyrir mannréttindabrot. Aðild að 

Evrópuráðinu er opin öllum Evrópuríkjum sem teljast réttarríki byggð á lögum og reglum og 

virða grundvallarmannréttindi og frelsi borgara sinna. Aðildarríkin eru einnig skyldug til að 

fullgilda Mannréttindasáttmála Evrópu. Á vettvangi Evrópuráðsins hafa verið gerðir yfir 200 

þjóðréttarsamningar.
16

 

Evrópuráðið hefur skilgreint brotaþola sem einstakling sem hefur orðið fyrir skaða, þ.m.t. 

líkamlegum eða andlegum meiðslum, tilfinningalegum skaða eða efnahagslegu tjóni sem 

stafar af athöfnum eða aðgerðum sem brjóta gegn refsilögum aðildarríkis. Hugtakið felur 

einnig í sér, þegar við á, nánustu fjölskyldu eða aðstandendur brotaþola.
17

 

 

                                                 
12

 Gunnar G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 453. 
13

 Björg Thorarensen: Alþjóðlegir mannréttindasamningar – sem Ísland er aðili að, bls. 5.  
14

 Gunnar G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 457. 
15

 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun, bls. 15.  
16

 Björg Thorarenssen: Stjórnskipunarréttur – mannréttindi, bls. 80. 
17

 Recommendation Rec(2006) of the Committee of Ministers to member states on assistance to crime victims. 
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2.1.1.1 Mannréttindasáttmáli Evrópu  

Samningurinn um verndun mannréttinda og mannfrelsis var undirritaður 4. nóvember 1950 á 

vegum Evrópuráðsins og tók gildi 3. september 1953 þegar nægilega mörg aðildarríki 

Evrópuráðsins höfðu fullgilt hann. Síðan þá hefur samningurinn tekið verulegum breytingum 

og nefnist hann í daglegu tali Mannréttindasáttmáli Evrópu (MSE).
18

 Ísland varð aðili að 

sáttmálanum 29. júní 1953 en aðild að MSE er skilyrði fyrir inngöngu ríkja í Evrópuráðið.
19

 

MSE var fyrsti alþjóðlegi mannréttindasamningurinn sem lögfestur var hér á landi, sbr. lög nr. 

62/1994. Var lögfesting hans studd þeim rökum að réttindi einstaklinga fengju þannig aukna 

vernd og réttaröryggi myndi aukast.
20

 Mannréttindasáttmálinn hefur haft víðtæk áhrif á 

íslensk lög og lagaframkvæmd, ekki síst á sviði sakamálaréttarfars.
21

  

Ákvæði 8. gr. MSE tryggir réttinn til friðhelgi einkalífs en þar segir í 1. mgr. að sérhver 

maður eigi rétt til friðhelgi einkalífs síns, fjölskyldu, heimilis og bréfaskipta. Kjarni 

hugtaksins einkalíf felst í því að hver maður hefur rétt til að ráða yfir lífi sínu og líkama og að 

njóta friðar um lífshætti sína og einkahagi, svo og að tilfinningalíf hans, samskipti og 

tilfinningasambönd við aðra skuli njóta verndar fyrir afskiptum hvort heldur annarra 

einstaklinga eða stjórnvalda. Þá hefur kynfrelsi manna verið talið falla þar undir. Það tengist 

mjög rétti manna til frelsis og mannhelgi að ráða yfir eigin líkama en með því er m.a. átt við 

réttinn til að velja og hafna kynferðislegu samneyti.
22

  

Þrátt fyrir að orðalag 8. gr. MSE bendi til þess að greinin miði að því að vernda 

einstaklinga fyrir afskiptum ríkisvaldsins og feli þannig í sér skyldu aðildarríkjanna til að 

halda að sér höndum gagnvart einkalífi borgaranna, sem nefnist neikvæð skylda, felast 

jafnframt í henni jákvæðar skyldur sem lagðar eru á aðildarríki.
23

 Ákvæði 8. gr. MSE er sú 

grein sem hefur lagt hvað víðtækustu jákvæðu skyldur á aðildarríkin til að grípa til athafna, 

t.d. með löggjöf, svo að réttindin sem tryggð eru í 8. gr. verði raunhæf og virk.
24

 Þetta á m.a. 

við um vernd líkamlegrar friðhelgi sem kemur t.d. fram í þeirri kröfu að aðildarríkin leitist við 

að tryggja öryggi borgaranna, þá með refsilöggjöf sem stuðlar að vernd þeirra gegn 

líkamsárásum og kynferðislegu ofbeldi.
25

 

                                                 
18

 Eiríkur tómasson: „Áhrif Mannréttindasáttmála Evrópu á íslenskt sakamálaréttarfar“, bls. 149. 
19

 Björg Thorarenssen: Stjórnskipunarréttur – mannréttindi, bls. 81. 
20

 Björg Thorarenssen: Stjórnskipunarréttur – mannréttindi, bls. 88.  
21

 Eiríkur tómasson: „Áhrif Mannréttindasáttmála Evrópu á íslenskt sakamálaréttarfar“, bls. 149.  
22

 Björg Thorarenssen: Stjórnskipunarréttur – mannréttindi, bls. 268. 
23

 Aagot Vigdís Óskarsdóttir: „Sjálfræði, sjálfsmynd og líkamleg friðhelgi – vernd einkalífs samkvæmt 8. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu“, bls. 175.  
24

 Björg Thorarenssen: Stjórnskipunarréttur – mannréttindi, bls. 268. 
25

 Aagot Vigdís Óskarsdóttir: „Sjálfræði, sjálfsmynd og líkamleg friðhelgi – vernd einkalífs samkvæmt 8. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu“, bls. 175. 
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Í máli M.C. gegn Búlgaríu
26

 frá 2003 var tekið til skoðunar hvort búlgarska ríkið hefði 

uppfyllt þessar skyldur. Málið varðaði það hvort löggjöf Búlgaríu og framkvæmd hennar 

stuðlaði með skilvirkum hætti að vernd gegn nauðgun. Stefnandi málsins M.C. skýrði frá því 

að henni hefði verið nauðgað af tveimur mönnum þegar hún var tæplega 15 ára. Mennirnir 

neituðu sök og við rannsókn málsins voru ekki talin næg sönnunargögn fyrir hendi til að sýna 

fram á að stefnandi hefði verið þvinguð til kynmakanna. Rannsókn málsins var hætt 

samkvæmt ákvörðun saksóknara sem taldi ekki hafið yfir allan vafa að mennirnir hefðu beitt 

ofbeldi og hótunum. Nánar tiltekið var ekki unnt að sýna fram á að stefnandi hefði streist á 

móti eða reynt að fá utanaðkomandi aðstoð. Fyrir dómstólum benti stefnandi m.a. á að 

algengustu viðbrögð þolenda nauðgunar væru að frjósa af ótta. Stefnandi taldi búlgörsk lög og 

framkvæmd þeirra ekki veita skilvirka réttarvernd gegn nauðgunum og kynferðislegri 

misnotkun þar sem einungis var ákært í málum þar sem þolandi veitti mótspyrnu. Hún taldi 

búlgarska ríkið hafa jákvæðar skyldur samkvæmt sáttmálanum til þess að vernda líkama og 

friðhelgi og veita virk réttarúrræði.
27

 Í dómi MDE er vikið að jákvæðum skyldum 

aðildarríkjanna og bent á að þær kunni að fela í sér ráðstafanir sem beinast að samskiptum 

einstaklinga innbyrðis. Í jákvæðum skyldum skv. 3. og 8. gr. sáttmálans felist að setja 

refsiákvæði sem dugi til að refsa fyrir nauðgun og framfylgja þeim með skilvirkri rannsókn 

og saksókn. Á þetta skorti í máli M.C. og taldi dómstóllinn það fela í sér brot gegn 3. og 8. gr. 

MSE.
28

 

 

2.1.1.2 Tilmæli Evrópuráðsins um aðstoð við brotaþola 

Frá 1970 hafa brotaþolar verið umræðuefni á sviði Evrópuráðsins. Árið 1983 var gerður 

sáttmáli á vegum ráðsins sem varðaði greiðslur til brotaþola ofbeldisglæpa
29

. Sáttmálinn 

innihélt lágmarks viðmið fyrir aðildarríki varðandi greiðslu úr ríkissjóði til brotaþola 

alvarlegra brota.
30

  

Á sérfræðingaráðstefnu Evrópuráðsins í Strassborg í nóvemberlok 1984 var fjallað um 

réttarvernd brotaþola. Í niðurstöðum ráðstefnunnar var lögð áhersla á að brotaþoli þyrfti ekki 

sjálfur að heimta bætur fyrir tjón sitt heldur ætti að fjalla um bótaþáttinn í sakamálinu og ríkið 

ætti að tryggja greiðslur dæmdra bóta. Þá ætti lögregla að gegna lykilhlutverki við 

byrjunarafskipti sín af brotaþola og aðstoð við hann, enda töldust fyrstu kynnin mjög 

                                                 
26

 MDE M.C. gegn Búlgaríu, 4. desember 2003 (39272/98). 
27

 MDE M.C. gegn Búlgaríu, 4. desember 2003 (39272/98). 
28

 Aagot Vigdís Óskarsdóttir: „Sjálfræði, sjálfsmynd og líkamleg friðhelgi – vernd einkalífs samkvæmt 8. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu“, bls. 193.  
29

 The European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes. 
30

 Beth Grothe Nielsen og Annika Snare: Viktimologi, bls. 102. 
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mikilvæg fyrir síðari framvindu máls. Annað atriði var að góð reynsla hefði fengist af 

stofnunum og samtökum einstaklinga sem með sjálfboðastarfi veittu brotaþolum aðstoð og 

þjónustu (líkt og Kvennaathvarfið á þeim tíma). Síðasta atriðið var að brotaþoli ætti að fá sem 

gleggstar upplýsingar um gang sakamáls, en ekki var mælt með aðild hans að meðferð 

málsins og því síður að dómsniðurstöðu.
31

 

Hinn 28. júní 1985 samþykkti ráðherranefnd Evrópuráðsins ályktun um stöðu brotaþola 

innan refsiréttar og réttarfars. Í ályktuninni segir m.a. að hlutverk refsivörslunnar hafi að 

venju beinst að hugtökum sem einkum taki til sambands ríkis og brotamanns og því hafi 

kerfið stundum aukið við vandamál brotaþola í stað þess draga úr þeim. Þá var einnig mælt 

fyrir um í ályktuninni að mikilvægt væri að auka tiltrú brotaþola á refsivörslunni og að styrkja 

samvinnu við hann, sérstaklega sem vitnis.
32

 

Þann 14. júní 2006 setti Evrópuráðið fram tilmæli um aðstoð við brotaþola.
33

 Í 

tilmælunum skilgreinir Evrópuráðið hugtakið brotaþoli, sem reifað er hér að ofan. Markmið 

tilmælanna eru að aðildarríki tryggi viðurkenningu og virðingu fyrir réttindum brotaþola 

varðandi mannréttindi þeirra, aðildarríkin ættu þá sérstaklega að virða öryggi, reisn, 

fjölskyldu og einkalíf brotaþola og viðurkenna neikvæð áhrif afbrota á brotaþola. Þá var 

aðildarríkjum gert skylt að tryggja að fyrirmælin í tilmælunum yrðu aðgengileg öllum 

brotaþolum án mismununar og að ráðstafanirnar væru ekki bundnar við það að borin væru 

kennsl á brotamann, hann væri handtekinn, færður fyrir dómstóla eða sakfelldur fyrir 

afbrotið.
34

  

Í tilmælunum er mælt fyrir um aðstoð við brotaþola, hlutverk opinberrar þjónustu, 

upplýsingarétt brotaþola, réttinn til skilvirks aðgangs að öðrum úrræðum, bætur frá ríkinu, 

tryggingar, vernd brotaþola, trúnað við brotaþola, val og þjálfun starfsfólks sem kemur að 

málefnum brotaþola, sáttameðferð, samræmingu og samvinnu innan aðildarríkjanna, 

alþjóðlega samvinnu og að lokum er mælt fyrir því að ríkin vekji athygli almennings á 

áhrifum afbrota og geri rannsóknir á þeim.
35

 

Það sem felst í aðstoð við brotaþola samkvæmt tilmælunum er að ríkið skuli veita þeim 

aðstoð við alla þætti endurhæfingar. Undir þessa aðstoð fellur læknisaðstoð, efnislegur og 

andlegur stuðningur sem og félagsleg umönnun og ráðgjöf. Ætti þessi þjónusta að vera veitt 

endurgjaldslaus a.m.k. strax í kjölfar glæps. Þá ætti að vernda brotaþola frá því að upplifa sig 

                                                 
31

 Jónatan Þórmundsson: „Fórnarlömbin hafa gleymst“, bls. 178-179. 
32

 Skýrsla nefndar um stöðu brotaþola 1998, http://www.stjornarradid.is. 
33

 Recommendation Rec(2006)8 of the Committee of Ministers to member states on assistance to crime victims.  
34

 Recommendation Rec(2006)8. 
35

 Sama heimild 
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sem fórnarlamb á ný innan réttarkerfisins, það sem á ensku er kallað „secondary 

victimization“. Einnig eiga ríki að gæta sérstaklega þeirra brotaþola sem eru viðkvæmir vegna 

stöðu sinnar.
36

 

Um hlutverk opinberrar þjónustu segir í tilmælunum að skilningur ætti að vera innan allra 

ríkisstofnana um neikvæð áhrif afbrota á brotaþola. Ríki ættu að þekkja og styðja aðgerðir til 

að stuðla að virðingu og viðurkenningu brotaþola. Lögregla og aðrar stofnanir ættu að geta 

borið kennsl á þarfir brotaþola til að tryggja að fullnægjandi upplýsingar, vernd og stuðningur 

séu tiltæk. Þá skal veita brotaþolum skýringar á ákvörðunum sem gerðar eru með tilliti til 

máls þeirra. Lögfræðiráðgjöf á að vera tiltæk fyrir brotaþola. Ríki eiga að gera sérstakar 

ráðstafanir til að brotaþoli fái stuðning innan stofnana líkt og heilbrigðisþjónustu og 

almannatryggingar.
37

 

Þá er aðildarríkjum ætlað að veita eða stuðla að þjónustu til stuðnings brotaþola og hvetja 

til starfa frjálsra félagasamtaka til að aðstoða brotaþola og ríki hvött til að styðja við, setja upp 

eða viðhalda sérhæfðum miðstöðvum fyrir þolendur brota, eins og kynferðisbrot eða 

heimilisofbeldi, og greiða aðgang brotaþola að þessum miðstöðvum.
38

 

Varðandi upplýsingagjöf til brotaþola eiga ríki að tryggja að þeir hafi aðgang að 

upplýsingum sem skipta máli fyrir feril málsins og teljast nauðsynlegar fyrir brotaþola til að 

vernda hagsmuni sína og nýta réttindi sín. Varðandi bætur frá aðildarríkjum ættu þær að 

standa til boða fyrir fórnarlömb alvarlegra ofbeldisbrota, þ.m.t. kynferðislegs ofbeldis.
39

 

Samkvæmt tilmælunum skal ríkið leitast við að þjálfa allt starfsfólk sem kemur á einhvern 

hátt að ferli brotaþola í kerfinu, þessa aðila skuli upplýsa um hvaða áhrif t.d. kynferðisofbeldi 

getur haft á hegðun brotaþola og vinna að því að auka ekki við þjáningar brotaþola.
40

  

Ríki eru einnig hvött til þess að efla og styðja rannsóknir sem varða brotaþola, þ.m.t. 

samanburðarrannsóknir. Rannsóknir ættu að fela í sér rannsókn á brotaþolum og áhrif afbrota 

á þá, hættu á brotum, skilvirkni lagaákvæða og annarra ráðstafana til stuðnings og verndar 

þolendum og til að berjast gegn glæpastarfsemi. Þá á ríkið að hvetja opinberar og einkareknar 

stofnanir sem koma að aðstoð við brotaþola áfram í að miðla þekkingu sinni innanlands og 

utan.
41

 

 

                                                 
36

 Recommendation Rec(2006)8. 
37

 Sama heimild. 
38

 Sama heimild. 
39

 Sama heimild. 
40

 Sama heimild. 
41

 Sama heimild. 
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2.1.1.3 Istanbúlsamningurinn  

Samningur Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi á konum og heimilsofbeldi 

sem nefndur er Istanbúlsamningurinn var samþykktur á vettvangi Evrópuráðsins 11. maí 2011 

og undirritaður af íslenskum stjórnvöldum sama dag.
42

 Samkvæmt honum skulu 

samningsaðilar gera nauðsynlegar ráðstafanir á landsvísu, með lagasetningu eða öðrum hætti 

til að setja fram og framkvæma skilvirka, heildstæða og samræmda stefnu sem snertir allar 

viðkomandi ráðstafanir í því skyni að koma í veg fyrir og berjast gegn ofbeldi gegn konum.
43

  

Samningurinn var fullgiltur hér á landi 26. apríl 2018
44

 Samningurinn er fyrsti bindandi 

samningurinn sem tekur heildstætt á baráttunni gegn ofbeldi gegn konum. Hann kveður á um 

réttindi brotaþola og skyldur opinberra aðila til að vernda og aðstoða þær konur sem verða 

fyrir ofbeldi, fræða almenning, stjórnvöld og fagaðila, sinna forvörnum gegn ofbeldi og bjóða 

ofbeldismönnum úrræði og meðferð.
45

 Með samningnum eru m.a. lagðar skyldur á aðildarríki 

til að styrkja þjónustu við þolendur ofbeldis, að tryggja að lögregla geti fjarlægt gerendur í 

heimilisofbeldismálum af heimilum, að skilgreina nauðgun með skýrum hætti í 

hegningarlögum og að lögfesta ákvæði gegn kynferðislegri áreitni o.fl. Lagabreytingar á 

Íslandi sem voru hluti af innleiðingu sáttmálans eru mikilvægur áfangi á langri vegferð í 

baráttunni gegn ofbeldi gegn konum.
46

 

Í samningnum er lögð áhersla á að í tilfelli nauðgana skuli líta til þess hvort samþykki hafi 

legið fyrir fremur en til þeirra verknaðaraðferða sem beitt var við að fremja nauðgunina.
47

 

Samþykki var sett í forgrunn við skilgreiningu á nauðgun með breytingu sem gerð var á 194. 

gr. hgl. með lögum nr. 16/2018 sem hluti af innleiðingu samningsins. Með breytingum á 

kynferðisbrotakaflanum sem gerð var með lögum nr. 61/2007 var ákvæðið um nauðgun 

rýmkað töluvert. Megináhersla var lögð á það að með brotunum væru höfð kynmök við 

þolanda án þess að samþykki væri fyrir hendi og þannig brotið gegn sjálfsákvörðunarrétti og 

athafnarfrelsi hans í kynlífi. Nauðgunarhugtakið var þó ekki skilgreint út frá skorti á 

samþykki og slíkri skilgreiningu hafnað með breytingunum 2007, ástæðan var að erfitt væri 

að færa sönnur á svo huglægu atriði sem samþykki eða skortur á því er. Ætlunin með 

lagabreytingunni 2007 var sú að ákvæðið um nauðgun tæki til tilvika þar sem kynmök færu 

fram án samþykkis þolanda, enda er það undirliggjandi skilyrði að samþykki skorti til 

                                                 
42

 „Istanbúlsamningurinn fullgildur á Íslandi“, http://www.stjornarradid.is. 
43

 Um meðferð kynferðisbrota innan réttarvörslukerfisins – Tillögur um aðgerðir 2018-2022, bls. 4. 
44

 Hugtakið fullgilding tekur yfir það þegar ríki undirgengst þær skuldbindingar sem felast í viðkomandi 

samningum og að tryggja þann rétt sem þar er kveðið á um. Fullgilding felur í sér skuldbindingu ríkja til að 

innleiða/framkvæma skyldurnar sem kveðið er á um í viðkomandi samningum. 
45

 „Istanbúlsamningurinn fullgildur á Íslandi“, http://www.stjornarradid.is. 
46

 Katrín Jakobsdóttir: „Istanbúl samningurinn fullgiltur“, http://www.vg.is.  
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 18 

kynmakanna, þótt það hafi ekki verið orðað beint í lögunum. Ákvæðið eins og það var í 

kjölfarið á breytingunni 2007 má rökstyðja að væri það víðtækasta á Norðurlöndunum. 

Ragnheiður Bragadóttir taldi í umsögn sinni við frumvarpið að lögum 16/2018 að 

lagabreytingin feldi ekki í sér mikla breytingu á ákvæðinu en að ákvæðið eins og það var eftir 

breytinguna 2007 uppfyllti þær skuldbindingar sem ríkið hefur tekið á sig samkvæmt 

alþjóðasamningum, þ.á.m. Istanbúlsamningnum en að lögfesting skilgreiningar út frá 

samþykki sé eðlilegur þáttur í þróun réttarins og verið að tryggja að lögin séu í samræmi við 

réttarvitund almennings.
48

  

 

2.1.2 Sameinuðu þjóðirnar  

Við stofnun Sameinuðu þjóðanna var eitt helsta markmiðið að koma á virkri vernd 

mannréttinda sem var nátengt öðru markmiði stofnunarinnar, að stuðla að því að varðveita 

frið í heiminum. Ísland gekk í Sameinuðu þjóðirnar árið 1946.
49

  

Eftir seinni heimstyrjöldina urðu Sameinuðu þjóðirnar mjög veigamikil stofnun í 

alþjóðlegri umræðu um refsingar.
50

 Fimmta hvert ár síðan 1955 hafa Sameinuðu þjóðirnar 

staðið fyrir ráðstefnum um varnir gegn afbrotum og meðferð sakamanna. Þessar ráðstefnur 

hafa samt sem áður aðeins haft óbein áhrif á stöðu brotaþola.
51

 Á sjöundu ráðstefnu 

Sameinuðu þjóðanna um varnir gegn afbrotum og meðferð sakamanna, í Mílanó á Ítalíu 

haustið 1985 urðu þáttaskil í alþjóðlegri umræðu um stöðu brotaþola. Á fyrri ráðstefnum 

Sameinuðu þjóðanna hafði verið einblínt á tillögur, ályktanir og lágmarksviðmiðanir til að 

tryggja stöðu sakamanna. Með þessum alþjóðlegu yfirlýsingum er lagður grunnur að 

grundvallarréttindum sakamanna og reynt að vernda þá gagnvart mismunun og illri meðferð. 

Á ráðstefnunni 1985 var hins vegar ætlunin að skoða réttarvörslu, viðurkenningu á réttindum 

brotaþola og undirbúa aðgerðir sem gætu bætt og tryggt stöðu brotaþola innan 

refsivörslunnar. Ályktunin og grundvallaryfirlýsing Mílanó-ráðstefnunnar var samþykkt á 

allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 11. desember 1985.
52

 

Í skjali sem samið var fyrir ráðstefnuna kom fram að í gildandi fyrirkomulagi hafi 

brotaþolar engin ákveðin réttindi. Þar sagði: „Innan refsivörslunnar gildir rétturinn til lífs, 

friðar og persónulegs öryggis einungis fyrir grunaða og ákærða. Á þann hátt er ekki að undra 

að brotaþolar hafi verið virtir að vettugi og að þeir sitji eftir einir án stuðnings“. Var 
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 Björg Thorarenssen: Stjórnskipunarréttur – mannréttindi, bls. 74. 
50

 Beth Grothe Nielsen og Annika Snare: Viktimologi, bls. 102. 
51

 Beth Grothe Nielsen og Annika Snare: Viktimologi bls. 101-102.  
52

 Skýrsla nefndar um stöðu brotaþola 1998, bls. 8. 



 19 

markmiðið með nýrri réttindaskrá að viðurkenna réttindi brotaþola til bóta og uppreistar. Í 

lokaskýrslu ráðstefnunnar var lögð áhersla á að full samstaða væri um að innan 

réttarvörslunnar hefði stöðu brotaþola verið veitt of lítil athygli. Þá var bent á að þrátt fyrir 

þróun til bættrar stöðu brotaþola undanfarandi ár væru enn margir veikir hlekkir og fullt 

tilefni til að bæta stöðu brotaþola.
53

 

Á ráðstefnunni var samþykkt yfirlýsing um stöðu brotaþola. Því var vísað til löggjafa 

aðildarríkjanna að skilgreina hugtakið „brotaþoli“, en þar væri um að ræða einstaklinga sem 

hefðu orðið fyrir líkamlegu, fjárhagslegu eða andlegu tjóni eða fyrir verulegri skerðingu á 

grundvallarréttindum vegna athafna eða athafnaleysis sem samkvæmt lögum viðkomandi ríkis 

væri refsivert.
54

  

Yfirlýsingin vísar til fjögurra grundvallaratriða, í fyrsta lagi til bóta frá geranda, í öðru lagi 

bóta frá ríkinu, í þriðja lagi sérhæfðrar aðstoðar og í fjórða lagi réttarstöðu. Varðandi 

réttarstöðu segir í yfirlýsingunni að brotaþoli fái aðgang að þeirri málsmeðferð sem brotið 

sem hann varð fyrir sæti. Hann fái upplýsingar um þann tíma sem málið taki og um gang þess. 

Honum verði gefinn kostur á að koma sjónarmiðum sínum að á þeim stigum máls þar sem 

kröfur hans og hagsmunir skýrast, „without prejudice to the accused and consistent with the 

relevant national criminal justice system“. Leitast skal við að veita brotaþola nauðsynlega 

aðstoð við meðferð málsins, setja reglur sem geta takmarkað skaðleg áhrif, þegar slíkt er 

nauðsynlegt til að vernda einkalíf brotaþola, og hindra að málsmeðferð dragist að 

nauðsynjalausu.
55

  

Ísland er aðili að samningi Sameinuðu þjóðanna um afnám allrar mismununar gegn 

konum frá 18. desember 1979, og var hann fullgiltur af hálfu Íslands 18. júní 1985. Í 

samningnum eru ákvæði sem leggja bann við og gefa fyrirmæli um afnám margskonar 

mismununar gegn konum sem oft felur í sér ofbeldi.
56

 Með því viðurkenndu aðildarríkin að 

kynbundið ofbeldi sé ekki einkamál heldur brot á mannréttindum kvenna.
57

 

Í skýrslu nefndar á vegum Sameinuðu þjóðanna um afnám allrar mismununar gagnvart 

konum frá mars 2016 er fjallað um ofbeldi gegn konum hér á landi í sérstakri úttekt á Íslandi. 

Nefndin hvetur íslenska ríkið m.a. til þess að leggja áherslu á að ákæra og saksækja gerendur í 
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nauðgunar- og kynferðisbrotamálum sem varða konur og að greina og bregðast við háu 

hlutfalli sýknudóma í slíkum málum.
58

 

Þá náðist mikilvægur árangur á alþjóðaráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um mannréttindi 

sem haldin var í Vín árið 1993. Í yfirlýsingu ráðstefnunnar og í framkvæmdaáætlun sem þar 

var samþykkt er því lýst yfir að réttindi kvenna séu mannréttindi og hvatt til afnáms 

kynbundins ofbeldis. Annar mikilvægur árangur fékkst á árinu 1994 þegar Mannréttindanefnd 

Sameinuðu þjóðanna setti á stofn embætti sérstaks talsmanns um ofbeldi gagnvart konum.
59

  

Árið 2006 lagði framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna fyrir allsherjarþingið ítarlega 

skýrslu um ofbeldi gegn konum. Fram kemur að kynbundið ofbeldið eigi sér stað í öllum 

ríkjum og sé óháð stétt, stöðu, trúarbrögðum, þjóðerni eða menningu. Þá segir að ein 

meginforsenda þess að skoða ofbeldi gagnvart konum innan ramma mannréttindalaga sé að 

ástæður og áhættuþættir fyrir kynbundnu ofbeldi eigi sér rætur í kerfisbundinni mismunun 

sem konur sæti vegna kynferðis síns. Kynbundið ofbeldi staðfesti þannig ójafnrétti milli 

kvenna og karla bæði í opinberu lífi og einkalífi. Í skýrslunni er fjallað um ýmsar 

birtingarmyndir kynbundins ofbeldis og umfang þess.
60

 

 

2.2 Hugtakið brotaþoli í íslenskum rétti  

2.2.1 Þróun hugtaksins í íslenskum rétti   

Nauðgun er afbrot sem fylgt hefur samfélaginu frá örófi alda. Ákvæði um refsingar fyrir 

nauðgun eru að finna í elstu skráðu lögum sem varðveist hafa. Í íslenskum lögum hefur frá 

upphafi verið ákvæði um nauðgun og þótt að þau hafi breyst í gegn um tíðina þá helst 

megininntakið eins, þ.e. að maður þvingar konu gegn vilja hennar til að hafa við sig 

samræði.
61

 Refsivernd kvenna í upphafi var lituð af því hvort þær höfðu á sér óorð eða ekki. 

Verndarandlag þessara brota var kynferðsileg æra kvenna, en á henni byggðist flokkun 

kvenna eftir því hvort þær höfðu á sér óorð eða ekki. Það var ekki endilega ætlunin að æra 

konu væri algerlega flekklaus til að hún teldist ekki hafa á sér óorð heldur var dómstólum 

ætlað að meta það hverju sinni.
62

 

Um 1970 hófst barátta kvenna fyrir jafnrétti sem leiddi löngu síðar til breytinga á 

kynferðisbrotakafla hegningarlaganna árið 1992. Árið 1982 birtist rannsókn á ofbeldi í 
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íslenskum fjölskyldum í ársriti Geðverndarfélagi Íslands
63

 og árið 1982 voru stofnuð Samtök 

um kvennaathvarf í Reykjavík. Eins og segir á heimasíðu athvafsins, er Kvennaathvarfið 

„athvarf fyrir konur og börn þeirra þegar dvöl í heimahúsum er þeim óbærileg vegna ofbeldis. 

Athvarfið er einnig fyrir konur sem hefur verið nauðgað“.
64

 

Annars staðar í Evrópu hófust umræðurnar mun fyrr en á Íslandi, en þó ekki að neinu 

gagni fyrr en eftir miðjan áttunda áratuginn. Um það leyti höfðu þessi mál verið tekin til 

athugunar á vettvangi Sameinuðu þjóðanna og Evrópuráðsins og í flestum löndum Evrópu og 

Norður-Ameríku.
65

 

Lengst af þótti eðlilegt að kynferðisbrot væru brot karlmanna gegn konum og voru ákvæði 

um slík brot því kynbundin. Með því er átt við það að aðeins konur nutu refsiverndar og gátu 

verið þolendur, en eingöngu karlar gætu verið gerendur. Þannig voru ákvæði hegningarlaga 

um kynferðiðsbrot kynbundin allt þar til þeim var breytt 1992 í samræmi við réttarþróun í 

nágrannalöndum okkar og víðar.
66

 Þrátt fyrir að ákvæðin séu nú ókynbundin er veruleikinn sá 

að það eru fyrst og fremst karlmenn sem fremja þessi brot og konur sem eru þolendur.
67

 

Brotaþolar eru að jafnaði konur í 84% tilvika hér á landi miðað við tölur frá 2011-2015.
68

 

Í upphafi ársins 1984 hafði réttarstaða brotaþola ekki mikinn hljómgrunn á Íslandi, ef 

marka má þær réttarreglur sem þá giltu og þær litlu umræður og skrif sem áttu sér stað. 

Réttarstaða brotaþola var hreint aukaatriði í sakamálum en þeir nutu þó þess 

réttarfarshagræðis að geta komið að skaðabótakröfu eða öðrum einkaréttarkröfum í sakamáli. 

En sá réttur var takmörkunum háður, einkum að því leyti að slík kröfugerð mátti ekki verða til 

verulegra tafa eða óhagræðis við meðferð málsins. Kröfuhafi þurfti sjálfur að bera kostnað af 

lögfræðiaðstoð og innheimtulaun voru ekki dæmd þegar fjárkrafa var höfð uppi og dæmd í 

opinberu máli. Jafnvel þótt fjárkrafa væri tekin til greina í dómi að hluta eða í heild var engin 

trygging fyrir því að hin dæmda fjárhæð fengist greidd.
69

  

Mikil umræða spratt upp í þjóðfélaginu árið 1984 um nauðgun og réttarstöðu brotaþola. 

Upphaf umræðunnar má rekja til nauðgunarbrota sem framin voru í Reykjavík um vorið sama 

ár þar sem sakborningur í málinu var ekki úrskurðaður í gæsluvarðald. Konur stóðu upp og 

gagnrýndu mjög meðferð nauðgunarmála í réttarkerfinu. Nefnd var skipuð í kjölfarið og henni 

falið að kanna hvernig rannsókn og meðferð nauðgunarmála væri háttað, kanna löggjöf og 
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lagaframkvæmd á þessu sviði og gera tillögur að úrbótum. Skýrsla nefndarinnar kom út árið 

1989 og nefnist Skýrsla nauðgunarmálanefndar. Flest það sem lagt var til í skýrslunni kom til 

framkvæmdar á næstu árum. Árið 1992 var XXII. kafla hgl. breytt verulega með hliðsjón af 

þeim upplýsingum sem fram komu í skýrslunni. Á miðjum 9. áratugnum fór að koma fram 

aukin umræða um sifjaspell. Árið 1990 voru Stígamót stofnuð, óformleg grasrótarsamtök 

kvenna sem sáu um ráðgjöf og upplýsingar fyrir konur og börn sem hafa verið beitt 

kynferðislegu ofbeldi. Árið 1993 var opnuð neyðarmóttaka fyrir þolendur kynferðisbrota í 

samræmi við tillögur í skýrslu Nauðgunarmálanefndar.
70

  

Árið 2000 gerðu hollenskar fræðikonur Marion I. E. Brienen og Ernestine H. Hoegen, að 

frumkvæði Evrópuráðsins, yfirlit yfir réttarstöðu brotaþola á Íslandi. Var markmiðið að kanna 

réttarstöðu brotaþola og var yfirlitið þáttur í stærra verkefni, Victims of Crime in 22 European 

Criminal Justice Systems: The Implementation of Recommendation (85) 11. Í greininni benda 

Brienen og Hoegen á að Íslendingar séu á góðri leið með að fylgja tilmælum Evrópuráðsins 

um réttarstöðu brotaþola. Athyglin hafi fyrst og fremst beinst að stöðu brotaþola 

kynferðisbrota og enn sé margt ógert varðandi stöðu brotaþola almennt.
71

   

Ríkissaksóknari hefur í tvígang látið kanna meðferð nauðgunarmála innan réttarkerfisins. 

Árið 2001 skipaði ríkissaksóknari starfshóp til að kanna meðferð nauðgunarmála, rannsókn 

og saksókn þeirra. Starfshópurinn skilaði ári síðar skýrslu sem m.a. gerði grein fyrir 

einkennum málanna, þ.e. nokkrum þáttum sem einkenndu kærendur, kærðu og tengsl þeirra á 

milli, auk brotavettvangs og hvenær brotið átti sér stað. Málin sem lágu til grundvallar þeirri 

rannsókn voru kærð nauðgunarmál sem voru fullrannsökuð og bárust ríkissaksóknara frá 1. 

júlí 1997 til ársloka 2001, en voru felld niður við embættið. Eitt helsta markmið þessa 

starfshóps var að leggja mat á það hvort samhengi væri á milli niðurfelldra mála og 

rannsóknar- og saksóknargæða og gerði starfshópurinn tillögur til úrbóta og lagði fram nýjar 

verklagsreglur um rannsókn nauðgunarmála. Starfshópurinn setti þá fram þónokkrar 

athugasemdir við lögreglurannsókn málanna en gerði ekki athugasemdir við sönnunarmat 

saksóknara í þeim málum sem höfðu verið felld niður.
72

 Þá lagði starfshópurinn til að 

málsmeðferðartími hjá lögreglu og ríkissaksóknara yrði styttur.
73
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Árið 2006 skipaði ríkissaksóknari að nýju starfshóp til að kanna meðferð nauðgunarmála á 

árunum 2002 til 2006. Starfshópurinn skilaði skýrslu árið 2007 þar sem hnykkt var á nokkrum 

atriðum úr fyrri skýrlu. Niðurstaðan var sú að lögreglurannsókn mála fullnægði almennt þeim 

viðmiðum sem sett voru um góða rannsóknar- og saksóknarhætti. Þó voru gerðar nokkrar 

athugasemdir við rannsókn skoðaðara mála og taldi starfshópurinn ekki útilokað að í einstaka 

tilvikum hefði niðurstaða máls getað orðið önnur ef betur hefði verið haldið á málum við 

rannsókn. Í skýrslu starfshóps frá 2002 hafði verið lagt til að við upphaf rannsóknar 

nauðgunarmáls drægju lögreglustjóri/löglærður fulltrúi og 

rannsóknarlögreglumaður/yfirmaður lögreglu sem annast rannsóknina, í sameiningu upp 

áætlun um hvernig rannsókn skuli hagað, en málin báru þess ekki merki að farið hafði verið 

eftir þeim tilmælum. Tillögur starfshópsins lutu m.a. annars að því að stytta 

málsmeðferðartíma hjá lögreglu þannig að hann yrði ekki lengri en 45 dagar og 

málsmeðferðartími hjá ríkissaksóknara yrði ekki lengri en 30 dagar. Einnig voru lagðar til 

breytingar á verklagsreglum með hliðsjón af breytingum sem höfðu verið gerðar á lögum og 

reglugerðum.
74

  

Í skýrslu Hildar Fjólu Antonsdóttur og Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur árið 2013, 

sem unnin var í samvinnu við innanríkisráðuneytið, á tilkynntum nauðgunum til lögreglu á 

árunum 2008 og 2009 um afbrotið nauðgun, sakborning, brotaþola og málsmeðferð lágu til 

grundvallar gögn allra tilkynntra nauðgunarmála sem bárust lögreglu á þessu tveggja ára 

tímabili. Í niðurstöðum skýrslunnar kom m.a. fram að tæplega helmingur brotaþola leitaði til 

lögreglunnar innan sólahrings eftir að brotið átti sér stað, eða í 45% mála, og 10% til viðbótar 

leituðu til lögreglu innan þriggja daga. Þá voru þau gögn könnuð sem lágu fyrir í málunum og 

var afar misjafn hversu efnismikil málin voru en algengustu gögn við rannsókn 

nauðgunarmála voru skýrslur af brotaþola, sakborningi og vitnum, en einnig skýrsla um 

réttarlæknisfræðilega skoðun brotaþola á Neyðarmóttöku. Þá lauk um fimmtungi málanna 

sem tilkynnt voru til lögreglu með sakfellingu fyrir dómi. Í niðurstöðum kom fram að málum 

var oftar vísað frá lögreglu til ríkissaksóknara þar sem brotaþoli skýrði frá því að hún hefði 

streist á móti sakborningi eða veitt sakborningi virka líkamlega mótspyrnu.
75

 

                                                                                                                                                         
embættum þar sem málafjöldi var lítill; jafnframt voru dæmi um að skýrslutökur af kærðum og vitnum hafi verið 
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læknisfræðileg vottorð og sýni hafi verið sótt seint og jafnvel ekki; jafnframt var talið að skýrslugerð og skráning 

upplýsinga hafi í mörgum tilfellum verið ábótavant. 
73
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 24 

Í rannsókn sem unnin var á vegum Háskóla Íslands í samstarfi við innanríkisráðuneytið 

árið 2014 var viðhorf og reynsla fagaðila sem starfa við meðferð nauðgunarmála innan 

réttarvörslukerfisins rannsakað. Markmiðið var að kanna hvort og þá hvernig breytinga væri 

þörf innan réttarvörslukerfisins. Rannsóknina vann Hildur Fjóla Antonsdóttir. Tekin voru 

viðtöl við 26 manns, rannsóknarlögreglumenn, réttargæslumenn, verjendur, ákærendur, dómar 

og sérfræðinga á sviði heilbrigðis- og félagsmála sem gefa álit fyrir dómi.
76

 Helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar voru að jákvæð þróun hefði átt sér stað innan 

réttarvörslukerfisins og betur væri staðið að meðferð kynferðisbrotamála en áður. Þrátt fyrir 

það komu fram vísbendingar um að betur mætti standa að meðferð kynferðisbrota. Þar má 

helst nefna að of margir þolendur kæra ekki brotin, að misvel væri staðið að rannsókn 

málanna, að misvel væri staðið að réttargæslu og ákæruhlutfall í nauðgunarmálum væri of 

lágt.
77

 

Þann 4. mars 2016 var skipaður samráðshópur innanríkisráðherra um meðferð 

kynferðisbrota innan réttarvörslukerfisins. Var samráðshópnum gert að fara yfir niðurstöður 

rannsóknar Hildar Fjólu Antonsdóttur um viðhorf fagaðila til meðferðar nauðgunarála og 

tillögur að úrbótum frá 2014 og rannsókn sama höfundar og Þorbjargar Sigríðar 

Gunnlaugsdóttur, um tilkynntar nauðganir til lögreglu á árunum 2008 og 2009. Átti 

samráðshópurinn að taka afstöðu til tillagna um úrbætur. Þá var markmið hópsins að gera 

aðgerðaráætlun sem tryggði réttaröryggi borgaranna, auk þess að tryggja vandaða, skilvirka 

og réttláta málsmeðferð, auka traust til réttarvörslukerfisins, stytta málsmeðferðartíma og 

tryggja að verkferlar séu skýrir innan stofanna réttarvörslukerfisins og á milli þeirra. Haustið 

2017 var gefin út skýrslan „Um meðferð kynferðisbrota innan réttarvörslukerfisins – Tillögur 

um aðgerðir 2018-2022“. Meðal þess sem samráðshópurinn lagði til varðandi brotaþola var að 

auka traust þeirra á kerfinu, tryggja að þjónustumiðstöð fyrir þolendur ofbeldis, Bjarkahlíð, 

væri ekki tímabundið verkefni heldur til langs tíma, styrking á réttarstöðu brotaþola eins og 

tíðkast hefur á norðurlöndunum, stytta málsmeðferðartíma, skerpa á hlutverki 

réttargæslumanna, bæta upplýsingagjöf o.fl.
78

 Í febrúar 2018 tilkynnti dómsmálaráðherra 

aukna fjárveitingu í brotaflokkinn og væri það liður í aðgerðum sem samráðshópurinn gerði 

tillögur til.  
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Í mars 2017 var Bjarkahlíð opnuð, Bjarkahlíð er samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar, 

velferðarráðuneytisins, innanríkisráðuneytisins, Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, 

Samtaka um kvennaathvarf, Stígamóta, Drekaslóðar, Mannréttindaskrifstofu Íslands og 

Kvennaráðgjafarinnar. Verkefnið er byggt á erlendri fyrirmynd þar sem meginmarkmiðið er 

að brotaþolar fái, á einum stað, alla þá þjónustu sem þeir þurfa á að halda í kjölfar ofbeldis. 

Starfsemin býður upp á samhæfða þjónustu og ráðgjöf fyrir fullorðna einstaklinga sem beittir 

hafa verið ofbeldi, þ.á m. kynferðisofbeldi.
79

  

 

2.2.2 Hugtakið brotaþoli skv. lögum um meðferð sakamála nr. 88/2008  

Hugtakið „brotaþoli“ (d: offer, e: victim of crime) hefur verið skilgreint þannig að brotaþolar 

eru þeir einstaklingar sem hafa verið þolendur afbrota eða misgert hefur verið við.
80

 Hugtakið 

var fyrst tekið upp í lög um meðferð opinberra mála nr. 19/1991
81

. Kom hugtakið þá fyrir í b-

lið 1. mgr. 8. gr. laganna þar sem sagði að dómara væri rétt að ákveða að dómþing skyldi 

haldið fyrir luktum dyrum til hlífðar vitnum, brotaþolum eða öðrum sem málið varðar. Áður 

voru notuð önnur orð um þolanda afbrots, svo sem „sá sem misgert hefur verið við“ eða 

„tjónþoli“, en nú er heitið „brotaþoli“ notað í flestum tilfellum um þolanda afbrots.
82

  

Með núgildandi lögum um meðferð sakamála nr. 88/2008
83

 var bætt við skilgreiningu á 

hugtakinu brotaþoli vegna þess hve rík réttaráhrif tengjast brotaþolum. Í 1. mgr. 39. gr. 

laganna segir að brotaþoli sé sá maður sem kveðst hafa orðið fyrir misgerð af völdum afbrots. 

Enn fremur sá maður sem telur sig hafa orðið fyrir fjárhagslegu tjóni af refsiverðri háttsemi, 

enda hafi hún beinst að honum sjálfum, eða lögaðili sem sagður er hafa beðið slíkt tjón. 

Í greinargerð með frumvarpi til sakamálalaga segir að hugtakið brotaþoli sé að einhverju 

leyti ekki heppilegt vegna þess að í flestum málum leikur vafi á því hvort sá einstaklingur, 

sem í hlut á, hafi í raun þolað misgerð af völdum afbrots, t.d. verið beittur kynferðislegri 

misnotkun. En málsmeðferð fyrir dómi snýr einmitt að því að komast til botns í því. Engu að 

síður hefur þetta heiti verið notað um þolanda afbrots, án tillits til þess hvort einhver merki 

séu um brot eða hvort einhver hafi játað á sig verknaðinn. Í greinargerðinni er lagt til að heitið 

brotaþoli verði notað áfram, en það er hins vegar skilgreint svo í ákvæðinu að ekki er gert að 

skilyrði fyrir því að maður teljist brotaþoli í skilningi sakamálalaga að ljóst sé að hann hafi 

þolað misgerð af völdum afbrots. Hins vegar má gagnálykta frá 1. mgr. á þann veg að aðrir en 
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þeir, sem afbrot hefur beinlínis beinst að verði ekki taldir brotaþolar í skilningi laganna, svo 

sem nánustu aðstandendur þess sem brot hefur beinst gegn.
84
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3. Réttindi brotaþola skv. lögum um meðferð sakamála nr. 88/2008  

3.1 Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008  

Lög um meðferð opinberra mála nr. 27/1951 voru fyrstu heildstæðu lögin um meðferð 

sakamála. Lögin voru endurskoðuð og þeim breytt og urðu að lögum nr. 19/1991. Lög um 

meðferð sakamála nr. 88/2008 tóku að lokum við af þeim og eru núgildandi lög. Þær 

breytingar sem höfðu verið gerðar á lögum um meðferð opinberra mála snérust í upphafi um 

það að tryggja réttaröryggi sakbornings og gera rannsókn og meðferð málanna vandaðari og 

skilvirkari.
85

  

Heildarendurskoðun var gerð á íslenskri löggjöf um dómstóla og réttarfar í lok 9. og 

byrjun 10. áratugar síðustu aldar, en fram að þeim tíma hafði rannsóknarréttarfar verið við 

lýði á Íslandi.
86

 Í kjölfar aðskilnaðar dómsvalds og umboðsvalds með lögum nr. 92/1989, sem 

tóku gildi 1992, voru lögfest ný lög um meðferð opinberra mála nr. 19/1991 en þeim var 

breytt alls 18 sinnum. Voru þær breytingar misviðamiklar.
87

 Má þar helst nefna lög nr. 

36/1999 þar sem settur var inn nýr kafli í lögin, VII. kafli, sem fjallaði um réttarstöðu 

brotaþola og hlutverk réttargæslumanna. Megintilgangur þeirra breytinga var að styrkja 

réttarstöðu brotaþola við rannsókn opinbers máls og meðferð þess fyrir dómi. Áður var farið 

með þolendur ofbeldis eins og önnur vitni þrátt fyrir að þeir hefðu sérstakra hagsmuna að 

gæta umfram aðra. Eina réttarfarshagræðið fyrir þessa lagabreytingu var að brotaþolar gátu 

sett fram bótakröfur í sakamáli. Lagabreytingin styrkti því mjög réttarstöðu brotaþola.
88 

 

Vegna þess hve oft lögum um meðferð opinberra mála var breytt voru þau orðin nokkuð 

brotakennd. Þá hafði lagaumhverfið breyst frá setningu þeirra og sum ákvæði því ekki lengur 

í takt við tímann. Við gerð nýju laganna, sakamálalaga nr. 88/2008, var m.a. litið til breytinga 

sem gerðar höfðu verið á ákvæðum danskra og norskra laga á sama réttarsviði. Var þó margt í 

lögunum sem hélst í megindráttum óbreytt, t.d. þær breytingar sem gerðar voru með lögum 

nr. 36/1999 sem styrktu stöðu brotaþola. Þá var heiti laganna breytt í lög um meðferð 

sakamála, þar sem eldra heitið þótti heldur villandi.
89
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3.2 Almennt um réttindi brotaþola og aðkomu þeirra að sakamálum  

Íslenska ríkið er aðili að öllum helstu mannréttindasamningum sem gerðir hafa verið á 20. 

öld, þ. á m. Mannréttindasáttmála Evrópu sbr. lög um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 

62/1994, til að tryggja mannréttindi borgara sinna og gæta öryggis þeirra. Í því felst m.a. að 

réttarvörslukerfið þarf að vera þannig upp byggt að réttindi sakborninga séu tryggð fyrir 

dómstólum. Það er gert með þeim hætti að sakborningur teljist saklaus uns sekt er sönnuð að 

undangenginni réttlátri málsmeðferð, sbr. 6. gr. MSE. Jafnframt hvílir skylda á ríkinu að 

tryggja réttindi brotaþola, þ. á m sú jákvæða skylda ríkisins að haga löggjöf þannig að hún 

veiti fullnægjandi vernd einstaklings til friðhelgi einkalífs en í því felst vernd borgaranna 

gagnvart hver öðrum, sbr. 8. gr. MSE og að málsmeðferð fyrir dómi sé forsvaranleg sbr. 6. gr. 

MSE.
90

 

Í 5. mgr. 39. gr. sakamálalaga er að finna þá meginreglu, sem gengið hefur verið út frá í 

íslensku sakamálaréttarfari, að brotaþoli teljist ekki aðili að sakamáli með sama hætti og 

sakborningur.
91

 Samkvæmt lögum er litið á brotaþola sem vitni.
92

 Brotaþoli nýtur þó 

nokkurrar sérstöðu í samanburði við önnur vitni og á það sérstaklega við í 

kynferðisbrotamálum.
93

 

Þau réttindi, sem brotaþola er einum tryggð í sakamálalögum, eru í fyrsta lagi að lögreglu 

er skv. 41. gr. sml. skylt að tilnefna réttargæslumann ef rannsókn máls beinist að 

kynferðisbroti skv. XXII. kafla hgl. og brotaþoli óskar þess.
94

 Í annan stað er lögð skylda á 

lögreglu og eftir atvikum ákæranda að leiðbeina brotaþola um lögmælt réttindi hans og 

tilkynna honum ef rannsókn máls er hætt eða það fellt niður. Einnig á það við um útgáfu 

ákæru, niðurstöðu dóms og afdrif máls að öðru leyti, sbr. 40. gr. a sml. Í þriðja lagi á brotaþoli 

rétt á að fá aðgang að gögnum opinbers máls, án tillits til þess hvort hann nýtur aðstoðar 

réttargæslumanns, sbr. 2. og 3. mgr. 47. gr. sml. Brotaþolar njóta í fjórða lagi þess 

réttarfarshagræðis skv. 2. mgr. 2. gr. sml. að geta haft uppi bótakröfur í sakamáli, svo og aðrar 

einkaréttarkröfur sem rót eiga að rekja til refsiverðrar háttsemi. Með því móti eiga brotaþolar 

að geta fengið leyst úr kröfunum með einföldum og fljótvirkum hætti án þess að þurfa að 

höfða sérstakt dómsmál til heimtu bóta úr hendi ákærða.
95

  

Brotaþolum er skylt, líkt og öðrum vitnum, að koma fyrir dóm sem vitni í sakamáli til að 

svara spurningum um málsatvik, sbr. 116. gr. sml. Þó geta þeir skorast undan vitnaskyldu eða 
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neitað að svara einstökum spurningum, sem til þeirra er beint, ef skilyrði 117.-119. gr. sml. 

eru fyrir hendi. Enn fremur njóta brotaþolar sömu réttinda og önnur vitni í málinu. Dómari 

hefur þá heimild að ákveða að dómþing skuli háð fyrir luktum dyrum til hlífðar brotaþola, sbr. 

a-lið 1. mgr. 10. gr. sml. og að banna opinbera frásögn af því sem fram fer í þinghaldi, ef ætla 

má að frásögnin geti valdið nánum vandamönnum brotaþola verulegum þjáningum eða 

óþægindum, sbr. 5. mgr. 10. gr. sml. Þá getur dómari einnig ákveðið skv. 1. mgr. 123. gr. sml. 

að sakborningi verði vikið úr þinghaldi á meðan skýrsla er tekin af brotaþola, ef þess er krafist 

og dómari telur að nærvera sakbornings geti orðið brotaþolanum sérstaklega til íþyngingar og 

geti haft áhrif á framburð hans.
96

  

Þótt brotaþoli njóti margs konar réttinda undir rekstri sakamáls, eins og gerð er grein fyrir 

hér að framan, sumpart umfram aðra, telst hann samt ekki vera aðili að málinu með sama 

hætti og ákæruvaldið og ákærði.
97

 Þó ber að taka fram að hafi verið gerð einkaréttarkrafa af 

hálfu brotaþola í sakamáli hefur hann sömu réttarstöðu og aðili að einkamáli, að því er þá 

kröfu varðar, sbr. 5. mgr. 39. gr. sml. 
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4 Réttindi brotaþola í norrænum rétti  

4.1 Samvinna í refsirétti á Norðurlöndum  

Það er löng hefð fyrir norrænni samvinnu sem breyttir tímar og hnattvæðing hefur ekki dregið 

úr. Á Norðurlöndunum búa 27 milljón manns sem hafa sameiginlega sögu með svipaðri þróun 

í pólitík og lagasetningu. Þessi þjóðfélög eru fámenn hvert um sig en saman mynda þau sterka 

heild sem hefur fram á margt að færa á alþjóðavettvangi. Norðurlöndin njóta góðs af því að 

geta litið til þekkingar og reynslu hvers annars í refsirétti og réttarfari.
98

 Íslensk lög eru að 

miklu leyti byggð á norrænum rétti og er því í ritgerðinni stuðst við danskan, norskan og 

sænskan rétt og fræðigreinar til að skýra íslenskan rétt nánar þar sem íslenskar heimildir 

skortir. 

 

4.2 Staða brotaþola í norrænum rétti  

Í alþjóðlegum rannsóknum í refsirétti einkenndust fræðirit og greinaskrif áður fyrr af þeim 

málum sem tilkynnt voru til lögreglu og hvernig lögreglan skráði málin. Brotaþolarnir sjálfir 

voru ekki hluti af neinni tölfræði eða rannsóknum en það orsakaðist af því að það sem 

lögreglan hafði áhuga á voru aðeins upplýsingar um gerendur afbrota. Það var ekki fyrr en í 

seinni tíð sem sú hugmynd vaknaði að það væri mikilvægt fyrir samfélagið að vita meira um 

brotaþola, fjölda þeirra og stöðu en einnig svokölluð dulin afbrot, sem ekki eru tilkynnt til 

lögreglu. Í kjölfarið á því voru þróaðar aðferðir til að rannsaka stöðu brotaþola, t.d. með 

könnunum og viðtalsrannsóknum.
99

 

Á Norðurlöndunum voru gerðar rannsóknir á stöðu brotaþola í kynferðisbrotamálum. 

Fyrstu rannsóknir sem gerðar voru um 1970 snérust flestar um það á hvaða hátt brotaþolinn 

olli kynferðisbrotinu, t.d. með klæðaburði eða með því að vera úti seint á kvöldin án fylgdar, 

jafnvel undir áhrifum áfengis. Í kjölfarið spratt upp hörð gagnrýni á þessar rannsóknir. 

Beindist hún að því hvernig ábyrgðin var sett á brotaþola en ekki gerendur. Þóttu 

rannsóknirnar vera gott dæmi um hvernig brotaþolum kynferðisbrota væri kennt um brotin. 

Fræðimennirnir Kurt Weis og Sandra Weis sögðu árið 1975 að samfélagið þrýsti konum í 

hlutverk fórnarlambs, þeim væri kennt að vera veikburða, barnalegar, heimskar og háðar 

karlmönnum, en á sama tíma væru karlmenn kvattir til að stjórna og vera árásargjarnir.
100
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Í upphafi áttunda áratugarins jókst tíðni tilkynntra kynferðisbrota á Norðurlöndunum 

töluvert, en um leið fjölgaði öðrum ofbeldisbrotum svo sem manndrápum, líkamsárásum og 

ránum. Í Danmörku voru nauðganir árið 1985 t.a.m. aðeins 0,1 prósent af öllum tilkynntum 

afbrotum. Nauðganir voru því ekki stór hluti afbrota. Á þeim tíma var byrjað að vekja athygli 

á stöðu brotaþola á Norðurlöndunum. Þegar gamlar og nýjar rannsóknir eru skoðaðar má sjá 

að athyglin hefur færst frá gerendum kynferðisbrota yfir á brotaþola.
101

  

Konur og börn sem urðu fyrir kynferðisofbeldi innan veggja heimilisins eða af hálfu 

óþekktra aðila virtust gleymast bæði í kenningum og í lagaframkvæmd. Voru því hópar utan 

réttarkerfisins sem byrjuðu að bjóða konum upp á athvarf og ráðgjöf. Á sama tíma fóru að 

ryðja sér rúms á alþjóðavettvangi hugmyndir um bætur ríkisins til þolenda ofbeldis. Á milli 

þessara athvarfa og stofnana sem veittu brotaþolum aðstoð var munur en í grunninn snerist 

þetta um vernd kvenna og barna gegn ofbeldi og markmiðið var að styrkja stöðu þeirra. Árið 

1975 var Joan-Søstrene sett á stofn í Danmörku af þremur skólasystrum í kjölfarið á 

nauðgunarmáli í Washington í Bandaríkjunum. Nafnið spratt út frá því að svartri konu var 

nauðgað af hvítum fangaverði í fangaklefa en konan drap manninn þegar hún varði sig. Var 

hún sakfelld fyrir morð en í kjölfarið spruttu upp mikil mótmæli sem enduðu með því að 

málið var fellt niður á grundvelli sjálfsvarnar. Í Danmörku var stofnaður fjöldinn allur af 

hjálparstöðvum og árið 1978 stofnaði hópur kvenna Gevinde Danner Stiftelsen í 

Kaupmannahöfn sem starfrækti fjölda kvennaathvarfa fyrir konur sem voru fórnarlömb 

ofbeldis og börðust samtökin fyrir því að athygli myndi beinast að stöðu brotaþola.
102

 

Á árunum 1971-1978 voru sett lög og önnur fyrirmæli á Norðurlöndunum um 

bótagreiðslur ríkisins til þeirra sem verða fyrir líkamstjóni af völdum afbrota og fá ekki bætur 

með öðrum hætti. Réttarstaða brotaþola hefur síðan þá verið styrkt, t.d. með aukinni íhlutun í 

meðferð ákæruvalds.
103

 

Í grein Annika Snare, The Crime of Rape and Criminal Policy, kemur fram að athyglin 

sem beinst hefur að kynferðisbrotum og mismunun kvenna í samfélaginu hefur leitt til meiri 

áhuga á viðbrögðum við misnotkun kvenna, bæði í refsirétti og á öðrum sviðum samfélagsins. 

Sem dæmi má skoða nauðgun, en þar hefur staðalímyndin verið sú að brotaþoli beri hluta 

ábyrgðarinnar á brotinu og hefur vantrú í garð brotaþola gert það að verkum að þeir fá ekki 
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aðstoðina sem þeir þurfa. Áhrif umræðunnar í samfélaginu má sjá í breytingu á viðhorfi 

lögreglu og dómstóla.
104

  

Brotaþolar hafa haft rétt til aðstoðar réttargæslumanns í Danmörku frá 1980 og í Noregi 

frá 1981, bæði við skýrslutöku og við dómameðferð. Lögreglunni er skylt að tilkynna 

brotaþola þetta á fyrstu stigum málsins. Þegar ákæra er gefin út í máli af ákæruvaldinu fær 

réttargæslumaður aðgang að öllum gögnum málsins.  

Umræður á Norðurlöndunum hafa verið á þann veg að veita brotaþolum vernd gegn því að 

þurfa að opinbera fyrrum kynferðissögu sína, en í Danmörku var það lögfest árið 1981. Önnur 

úrræði til verndar brotaþola hafa verið lokuð þinghöld og ákvæði sem hlífa brotaþola við því 

að gefa vitnisburð í návist ákærða.
105

  

Á undanförnum árum hefur verið lagst í mikla endurskoðun á lagaákvæðum um 

kynferðisbrot í nágrannalöndum okkar. Markmiðið virðist alltaf vera hið sama, annars vegar 

að einfalda reglurnar og gera þær nútímalegri og hins vegar að auka vernd barna og kvenna 

gegn ofbeldi. Markmiðið er kannski það sama en ákvæðin eru með ólíku sniði. Eftir síðustu 

lagabreytingarnar hafa þau samt nálgast hvert annað og eru nú líkari en fyrir um áratug. Þær 

breytingar sem gerðar hafa verið á norsku og sænsku lögunum eru hvað viðamestar. Eru það 

þau erlendu lög sem einkum hafa verið höfð til hliðsjónar við lagasetningu á Íslandi.
106

 

 

4.3.1 Noregur  

Hugtakið brotaþoli er ekki skilgreint á nákvæman hátt í norskum lögum, en lögin innihalda 

skilgreiningu á hugtakinu þolandi í víðara samhengi sem fórnarlamb sem á kröfu á hendur 

geranda í sakamáli.
107

 

Árið 2005 voru í Noregi samþykkt ný heildstæð hegningarlög, Straffelov, nr. 28 frá 20. 

maí 2005.
108

 Um kynferðisbrot er fjallað í 26. kafla þeirra. Nauðgun er refsiverð skv. 291. gr. 

og varðar fangelsi allt að 10 árum. Nauðgun af stórfelldu gáleysi er refsiverð og varðar 

fangelsi allt að 6 árum. Ef tilteknar refsihækkunarástæður eru fyrir hendi getur refsing fyrir 

nauðgun af ásetningi orðið allt að 21 árs fangelsi og fyrir nauðgun af gáleysi fangelsi allt að 

10 árum. Það á við ef brotið er framið af mörgum í sameiningu, það er framið á sérstaklega 

sársaukafullan eða meiðandi hátt, hinn brotlegi hefur áður sætt refsingu fyrir nauðgun eða ef 
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þolandi andast eða verður fyrir verulegu líkams- eða heilsutjóni vegna brotsins. Refsingar í 

nauðgunarmálum í Noregi hafa verið að þyngjast og er algeng refsing þriggja ára fangelsi 

fyrir alvarlega nauðgun en Hæstiréttur í Noregi hefur þar leikið stórt hlutverk í þróun í 

ákvörðun refsingar.
109

 

Nauðgunarhugtakið í norskum rétti hefur þróast mikið frá seinustu öld til dagsins í dag, 

bæði varðandi löggjöf og dómaframkvæmd. Hefur sú þróun haldist í hendur við breytingar í 

samfélaginu og kröfur um jafnrétti kynjanna. Verknaðarlýsing nauðgunarákvæðisins er 

víðtækari nú en áður, þar sem þróunin hefur verið frá því að gerandi beitti tilteknum aðferðum 

til þess að þvinga þolanda til kynmaka, til þess að tilvik þar sem þolandi getur ekki spornað 

gegn verknaðinum er einnig nauðgun og nú seinast þess að kynmök við börn yngri en 14 ára 

teljist nauðgun. Þá er ekki lengur skilyrði að samræði hafi átt sér stað til að brot teljist 

nauðgun heldur falla þar undir önnur kynferðismök.
110

 

Norðmenn voru fyrsta Norðurlandið sem tók upp ákvæði um nauðgun af stórfelldu gáleysi 

með lögum nr. 76/2000. Þýðir það að hafi gerandi ranglega haldið að þolandi væri samþykkur 

kynmökunum má refsa honum ef það var ámælisvert af honum að misskilja aðstæðurnar. Eitt 

helsta markmiðið með ákvæðinu var að auka réttarvernd brotaþola nauðgana í ljósi þess 

hversu lágt sakfellingarhlutfall var í brotaflokknum. Reynsla Norðmanna sýnir aftur á móti að 

ákvæðið er sjaldan notað í framkvæmd. Er það sjónarmið norskra fræðimanna að ákvæðið 

hafi ekki eins mikil áhrif og vonir stóðu til. Ákæruvaldið þarf samt sem áður að sanna að 

kynmök hafi átt sér stað með ofbeldi eða vegna þess að þolandi taldi sér ógnað eða hann hefði 

verið ófær um að verjast kynmökunum. Takist ákæruvaldinu það gæti það venjulega einnig 

sannað að ákærða hefði verið ljóst eða hlotið að vera ljóst að langlíklegast væri að kynmökin 

færu fram gegn vilja þolanda, þ.e. að ásetningur hafi verið fyrir hendi.
111

 

Í greinargerð sem fylgdi frumvarpi til breytinga á norsku hegningarlögunum árið 2000 

kom fram að fyrrum kynferðisleg reynsla brotaþola eða hegðun brotaþola skuli ekki vera 

tekin til greina í nauðgunarmálum. Þrátt fyrir þetta virðast norskir dómstólar oft líta til 

hegðunar eða ákvarðana brotaþola við niðurstöðu máls. Þá er fyrst og fremst horft til þess 

hvernig brotaþoli hagaði sér rétt áður en afbrotið átti sér stað.
112
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Frá árinu 2006 hafa brotaþolar í Noregi átt rétt á ókeypis þriggja klukkustunda 

lögfræðiráðgjöf áður en brotaþoli ákveður hvort hann vilji leggja fram kæru vegna málsins. 

Var það gert til að ýta undir að brotaþolar tilkynni brot til lögreglu.
113

  

Í febrúar 2008 breytti norska þingið sakamálalögunum þannig að réttargæslumenn hafa 

víðtækari rétt fyrir dómi. Nú geta réttargæslumenn spurt spurninga, gert athugasemdir við 

sönnunargögn og flutt lokaorðGetur réttargæslumaður nú haft áhrif á lögreglurannsókn, t.d. 

bent á ákveðin vitni, komið til skila læknisfræðilegum gögnum og áfrýjað ákvörðunum 

ákæruvaldsins. Þá getur réttargæslumaður beðið dómstólinn um að þinghöld fari fram fyrir 

luktum dyrum eða að ákærði víki á meðan brotaþoli ávarpar dóminn. Þá segir í lögunum að 

réttargæslumaður skuli einnig aðstoða brotaþola við ólögfræðileg málefni, t.d. að fá 

læknisaðstoð eða sækja um bætur.
114

 

Öll umdæmi lögreglunnar í Noregi hafa sérfræðing í heimilisofbeldismálum í fullu starfi 

sem sér til þess að brotaþolum sé mætt með fullum skilningi og þekkingu og innsýn í 

málaflokkinn.
115

 

 

4.3.2 Danmörk 

Árið 2017 voru tæplega 900 nauðganir tilkynntar til lögreglunnar í Danmörku. Þó að 

nauðganir hafi verið refsiverðar allt frá því fyrst voru sett lög í Danmörku hefur skilgreiningin 

á nauðgun tekið verulegum breytingum í gegn um tíðina. Til að byrja með var nauðgun talin 

vera brot á eignarétti eiginmanns þeirrar konu sem nauðgað var. Í fyrstu hegningarlögunum 

frá 1866 var í fyrsta sinn litið á nauðgun sem brot gegn konunni sjálfri en aðeins út frá því 

sjónarmiði að hún var þvinguð til að brjóta hjúskaparheit. Það þótti því aðeins afbrot ef 

ókunnugur maður nauðgaði giftri konu.
116

 

Í dag er fjallað um kynferðisbrot í 24. kafla dönsku hegningarlaganna, Straffeloven, nr. 

126/1930. Kynferðisbrotakafli dönsku hegningarlaganna var endurskoðaður í heild og 

lögfestur með lögum nr. 633/2013 í kjölfarið á ítarlegri skýrslu með tillögum sem 

hegningarlaganefnd skilaði árið 2012 (Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om 

seksualforbrydelser). Tilgangur breytinganna var að tryggja að ákvæðin um kynferðisbrot 

væru nútímaleg og uppfylli kröfur samtímans. Breytingarnar sem gerðar voru á danska 
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nauðgunarákvæðinu með lögum nr. 633/2013 svipa mjög til breytingalaga nr. 61/2007 þar 

sem ákvæðum íslensku hegningarlaganna um nauðgun var breytt.
117

 

Danmörk ruddi brautina árið 1987 með því að innleiða í lög rétt brotaþola til 

réttargæslumanns. Brotaþoli hefur rétt á að ráðfæra sig við réttargæslumann sinn fyrir 

skýrslutöku hjá lögreglu og að hafa réttargæslumann hjá sér á meðan skýrslutakan fer fram. 

Réttargæslumanni er heimilt að sjá afrit af skýrslu brotaþola, en hefur ekki heimild til aðgangs 

að upplýsingum um sakborning og hans skýrslu. Þá fær réttargæslumaður að vera viðstaddur 

réttarhöld í málinu og er hlutverk hans að styðja brotaþola og gæta að því að farið sé eftir 

reglunni sem kemur í veg fyrir að brotaþoli sé spurður um fyrri kynferðislega reynslu. Þessi 

regla kom í framkvæmd fyrir u.þ.b. 30 árum þar sem bannað var að láta fyrrum kynferðislega 

reynslu brotaþola hafa áhrif á niðurstöðu máls.
118

 

Brotaþolar hafa stöðu vitnis í sakamálum, þ.a.l. getur réttargæslumaður brotaþola ekki tjáð 

sig fyrir dómi, lagt spurningar fyrir ákærða eða tekið þátt í réttarhöldunum á neinn hátt. 

Réttargæslumaður getur þó beðið ákæruvaldið um að leggja fyrir ákveðin sönnunargögn í 

málinu en það er undir ákæruvaldinu komið að ákveða á hvaða sönnunargögnum verður byggt 

í málinu.
119

  

Brotaþoli hefur ekki heimild til að vera viðstaddur dómsmál á meðan ákærði gefur skýrslu 

fyrir dómi, en fær yfirleitt að vera inni í réttarsal eftir að brotaþoli hefur sjálfur vitnað í 

málinu. Á sama hátt getur brotaþoli óskað þess að ákærði sé ekki viðstaddur skýrslutöku 

hans.
120

 

Lögregla og ákæruvald eru skyldug til að upplýsa brotaþola um rétt hans og afdrif 

málsins. Brotaþoli á rétt á að vita þegar ákæra er felld niður, hvenær réttarhald fer fram og um 

niðurstöðu málsins. Þá á brotaþoli rétt á að vita möguleika þess að áfrýja ákvörðunum 

dómstóls eða ákæruvalds í málinu.
121

 

Í rannsóknum sem gerðar hafa verið kom fram að aðeins 18% danskra kvenna sem verða 

fyrir kynferðisofbeldi á lífsleiðinni tilkynni það til lögreglu en það hlutfall fer þó hækkandi. 

Ástæðurnar að baki því að brotaþoli ákveði að tilkynna ekki kynferðisbrot eru margs konar. Í 

rannsókn sem miðstöð fyrir brotaþola kynferðisbrota í Kaupmannahöfn gerði árið 2006 kom 
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fram að sumar konur kjósa að tilkynna ekki brot þar sem þær bera ekki traust til lögreglu og 

dómstóla.
122

 

Í rannsókn sem gerð var árið 2006 kom fram að brotaþolar mæti mótlæti hjá lögreglu og 

að lögreglan leggi mikla áherslu á falskar tilkynningar um nauðganir til þess að gera lítið úr 

brotaþolum. Telja lögreglumenn að þegar kona tilkynnir að kunningi hafi nauðgað henni hafi 

hún í rauninni bara átt lélega kynlífsupplifun eða séð eftir því að hafa sofið hjá ákveðnum 

manni. Þá sögðust margir brotaþolar hafa upplifað vantraust hjá lögreglu þegar þeir tilkynntu 

nauðgun.
123

 

 

4.3.3 Svíþjóð  

Árið 2017 voru yfir 7000 nauðganir tilkynntar til lögreglunnar í Svíþjóð.
124

 Svíþjóð var eitt af 

fyrstu löndum heims til að lögfesta að nauðgun innan hjónabands væri afbrot. Í sænsku 

hegningarlögunum, Brottsbalken nr. 700/1962 eru ákvæði um kynferðisbrot í 6. kafla laganna.  

Árið 1993 var sett á fót nefnd í Svíþjóð til þess að rannsaka atriði er vörðuðu ofbeldi gegn 

konum og koma með tillögur um aðgerðir til þess að vinna gegn slíku ofbeldi. Nefndin, sem 

kölluð var Kvinnovåldskommissionen, skilaði álitsgerð árið 1995, SOU 1995:60 (Kvinnofrid). 
 

Í álitsgerðinni var fyrst og fremst fjallað um ofbeldi karla gegn konum sem eru þeim 

nákomnar. Einnig voru gerðar tillögur um aðgerðir á ýmsum sviðum samfélagsins, bæði 

aðgerðir til þess að fyrirbyggja ofbeldi gegn konum og til að aðstoða konur sem höfðu orðið 

fyrir ofbeldi.  Lagðar voru til lagabreytingar, m.a. á 6. kafla hegningarlaganna, til þess að ná 

þessu markmiði, en jafnframt var lögð áhersla á að lagabreytingar gætu ekki einar og sér leyst 

það samfélagsvandamál sem ofbeldi gegn konum er. Þar þyrfti heilbrigðiskerfið og 

félagsmálakerfið einnig að taka þátt og auk þess upplýsingar og fræðsla til þess að auka 

vitund almennings um þetta þjóðfélagsmein. Gagnrýni á niðurstöður dómstóla í 

nauðgunarmálum urðu til þess að árið 1998 var sett á fót 

þingnefnd (sexualbrottsutredningen) til þess að gera úttekt á kynferðisbrotakafla 

hegningarlaganna. Setti hún fram tillögur sínar í skýrslunni SOU 2001:14 (Seksualbrotten. Ett 

ökat skydd för den sexsuella integriteten och angränsande frågor).
125
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Breytingar tóku gildi á kynferðisbrotakafla hegningarlaganna með lögum nr. 90/2005. 

Með þeim var löggjöfinni um kynferðisbrot breytt töluvert. Markmiðið var að styrkja 

sjálfsákvörðunarrétt og virðingu fólks í kynferðislegum efnum.
126

  

Þann 1. júlí 2013 tóku gildi breytingar á 6. kafla sænsku hegningarlaganna, m.a. að því er 

varðar nauðgunarákvæðið, sbr. lög nr. 365/2013. Nauðgunarhugtakið var þá rýmkað en gerð 

var sú breyting að í stað þess að kveða á um að þolandi væri í bjargarlausu ástandi gæti hann 

verið í viðkvæmri stöðu (s. utsatt situation). Þessi breyting var gerð til þess að unnt væri að 

veita ríkari vernd, þ.e. að ákvæðið næði til fleiri tilvika kynferðislegrar misnotkunar, en með 

breyttu orðalagi er kveðið skýrt á um að það geti einnig talist nauðgun þegar þolandi veitir 

ekki mótspyrnu gegn misnotkuninni.
127

  

Mikil umræða hefur verið undanfarna áratugi um hvernig löggjöf um kynferðisbrot skuli 

háttað í Svíþjóð. Sem dæmi var mikið fjallað um það hvort skilgreina ætti nauðgun út frá 

skorti á samþykki. Var í skýrslu á vegum ríkissjórnarinnar sem kom út árið 2016 (Ett starkare 

skydd för den sexuella integriteten SOU 2016:60) lagðar til breytingar á ákvæðum um 

nauðgun, m.a. að slík skilgreining yrði lögfest, en það var gert með lögum nr. 618/2018 og er 

ákvæði um nauðgun nú byggt á skorti um samþykki.
128

  

Árið 1988 var brotaþolum gefinn rétturinn til aðstoðar réttargæslumanns sem hafði það 

hlutverk að gæta hagsmuna brotaþola í gegnum réttarferlið. Um réttargæslumenn er fjallað í 

lögum nr. 609/1988, lag om målsägandebiträde. Síðan lögin voru sett árið 1988 hefur hlutverk 

réttargæslumanna þróast. Auk þess að styðja við brotaþola og hugsa um hans hagsmuni getur 

réttargæslumaður komið fram fyrir hönd brotaþola í dómsmáli og þannig gert brotaþola kleift 

að taka virkan þátt í málinu. Annað sem réttargæslumaður gerir er að bera fram 

einkaréttarkröfu fyrir hönd brotaþola í málinu. Brotaþoli hefur einnig rétt á að hafa viðstadda 

stuðningsmanneskju við skýrslutöku hjá lögreglu og fyrir dómi. Þessi stuðningsmanneskja 

getur verið starfsmaður frá stofnun sem styður við brotaþola líkt og t.d. Stígamót.
129
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5 Réttargæslumaður brotaþola  

Brotaþoli á rétt á löglærðum réttargæslumanni ef um kynferðisbrot er að ræða og brotaþoli 

óskar þess. Hlutverk réttargæslumanns er að gæta hagsmuna brotaþola og veita honum aðstoð 

í málinu, þar á meðal að setja fram bótakröfu ef það á við, sbr. 1. mgr. 45. gr. sml. 

Réttargæslumanni er, meðan á rannsókn stendur, ávallt heimilt að vera viðstaddur þegar 

skýrsla er tekin af brotaþola. Réttargæslumaður á einnig rétt á að vera viðstaddur öll þinghöld 

í málinu og að tjá sig að vissu marki fyrir dómi. Þóknun réttargæslumanns greiðist úr 

ríkissjóði.
130

 

Heitið „réttargæslumaður“ var áður fyrr notað um þann er tilnefndur var málsvari 

sakbornings ef hann var handtekinn, sbr. 36. gr. opl. Þegar lögum um meðferð opinberra mála 

var breytt með lögum nr. 36/1999 var þetta heiti einskorðað við málsvara brotaþola, hvort 

sem hann er tilnefndur eða skipaður til starfsins, en heitið „verjandi“ er nú notað um málsvara 

sakbornings.
131

 Eins og fram hefur komið var markmið þeirra veigamiklu breytinga sem 

gerðar voru með lögum nr. 36/1999 að styrkja réttarstöðu brotaþola, þá sérstaklega þeirra 

einstaklinga sem höfðu verið beittir ofbeldi í einhverri mynd.
132

 Ein mikilvægasta breyting 

sem gerð var á réttarstöðu brotaþola var sú að tekin var upp skylda til að tilnefna eða skipa 

brotaþola réttargæslumann til að gæta hagsmuna hans í sakamáli ef hann hefur verið beittur 

ofbeldi þannig að hann hafi orðið fyrir verulegu tjóni af þess völdum og þurfi á sérstakri 

aðstoð slíks málsvara að halda.
133

 Danmörk var fyrst norðurlandanna til að setja lög um rétt 

brotaþola til réttargæslumanns árið 1987 og Svíþjóð fylgdi í kjölfarið árið 1988 með setningu 

laga um réttargæslumenn nr. 609/1988, lag om målsägandebiträde.
134

 

Fjallað er um réttargæslumenn í V. kafla núgildandi sakamálalaga. Kaflinn er að mestu 

leyti samhljóða áður gildandi VII. kafla laga um meðferð opinberra mála.
135

 Skýrt er tekið 

fram í athugasemdum sem fylgdu frumvarpi til laga nr. 36/1999 að gæta verði þess að tilvist 

réttargæslumanns sem málsvara brotaþola í sakamáli verði ekki til þess að skerða frekar en 

brýna nauðsyn ber til það jafnræði aðila máls fyrir dómi sem ákærða er tryggt í 1. mgr. 70. gr. 

stjskr. og 1. mgr. 6. gr. MSE, sbr. lög nr. 62/1994.
136

  

Í þessum kafla verður fjallað um tilnefningu og skipun réttargæslumanns, hlutverk hans, 

réttindi og skyldur. Þá verður skoðuð gagnrýni á stöðu réttargæslumanna og því velt upp 
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hvort hlutverki réttargæslumanna megi gera nánari skil til að þeir geti með betra móti uppfyllt 

þær skyldur sem þeim eru settar með lögum.  

 

5.1 Tilnefning og skipun réttargæslumanns 

Í 1. málsl. 1. mgr. 41. gr. sml. segir að lögreglu sé skylt að tilnefna brotaþola réttargæslumann 

ef rannsókn málsins beinist að broti á XXII. kafla hgl. sem snýr að kynferðisbrotum og 

brotaþoli óskar þess. Samkvæmt þessu tilnefnir lögregla brotaþola réttargæslumann á 

rannsóknarstigi, séu skilyrði þess fyrir hendi. Þá er kveðið á um það í 1. mgr. 42. gr. sml. að 

þegar mál hefur verið höfðað og skilyrði eru til þess að tilnefna réttargæslumann skv. 41. gr. 

sml. skipar dómari brotaþola réttargæslumann. Sökum þess að mælt er fyrir um það að dómari 

skipi réttargæslumann, þegar mál hefur verið höfðað með útgáfu ákæru, er algengara að hann 

sé tilnefndur af lögreglu en skipaður af dómara. Í athugasemdum með frumvarpi sem varð að 

lögum nr. 36/1999 segir að þessi tilhögun, að lögregla tilnefni réttargæslumann á 

rannsóknarstigi, sé einfaldari í sniðum en t.d. framkvæmdin sem fylgt er í Danmörku þar sem 

réttargæslumaður er ávallt skipaður af dómara, sbr. 741. gr. a. dönsku réttarfarslaganna 

(Retsplejeloven nr. 1284/2018). Því teljist þessi skipan vænlegri fyrir brotaþola. Ef lögregla 

hins vegar neitar eða lætur hjá líða að tilnefna brotaþola réttargæslumann skv. 1.-3. mgr. 41. 

gr. sml. getur hann leitað atbeina dómara og óskað eftir því að honum verði skipaður 

réttargæslumaður, sbr. 2. mgr. 42. gr. sml. Hér er um að ræða undantekningu frá þeirri 

meginreglu að dómari skipi réttargæslumann eftir að ákæra hefur verið gefin út og mál 

þingfest skv. 2. mgr. 158. gr. sml.
137

 

Í rannsókn um viðhorf fagaðila til meðferðar nauðgunarmála innan réttarvörslukerfisins 

og tillögur að úrbótum (2014) kom fram í viðtölum við sérfræðinga í réttarkerfinu að fyrsta 

aðkoma réttargæslumanna að nauðgunarmálum væri iðulega sú að lögregla hringir í 

réttargæslumanninn þegar brot er tilkynnt eða kært. Ef brotaþoli leitar fyrst til Neyðarmóttöku 

fyrir þolendur kynferðisofbeldis í Reykjavík hafa heilbrigðisstarfsmenn samband við 

réttargæslumann, en í tengslum við Neyðarmóttökuna hefur lengi starfað hópur 

réttargæslumanna. Réttargæslumaðurinn setur sig í kjölfarið í samband við brotaþola og veitir 

honum aðstoð og upplýsingar um kæruferlið. Á smærri stöðum úti á landi er stundum engan 

réttargæslumann að finna og þá er brotaþola tilnefndur réttargæslumaður sem er búsettur 

                                                 
137

 Eiríkur Tómasson: „Réttargæslumaður brotaþola“, bls. 185. 



 40 

annars staðar og fer þá eftir atvikum hversu langan tíma tekur fyrir réttargæslumann að 

komast í samband við skjólstæðing sinn.
138

  

Mælt er fyrir um skilyrði sem þurfa að vera fyrir hendi til að brotaþola verði tilnefndur og 

eftir atvikum skipaður réttargæslumaður í 1.-3. mgr. 41. gr. sml. Frumskilyrði þess að 

tilnefndur eða skipaður verði réttargæslumaður er að sá, sem á hlut að máli, teljist brotaþoli í 

skilningi laganna, sbr. 1. mgr. 39. gr. sml. Samkvæmt fyrri málslið 1. mgr. 41. gr. sml. er 

lögreglu gert skylt að tilnefna brotaþola réttargæslumann ef rannsókn máls beinist að 

kynferðisbroti skv. XXII. kafla hgl. og brotaþoli óskar þess. Samkvæmt seinni málslið 1. mgr. 

41. gr. sml. er fortakslaus skylda lögreglu að tilnefna réttargæslumann ef brotaþoli hefur ekki 

náð 18 ára aldri þegar rannsókn hefst. Þetta ákvæði á einungis við ef rannsókn beinist að 

einhverri þeirri háttsemi, sem lýst er refsiverð í XXII. kafla hgl., en hins vegar er ekki gerður 

neinn greinarmunur á því hvert brotið er, t.a.m. nauðgun skv. 194. gr. hgl. eða 

blygðunarsemisbrot skv.  209. gr. sml. Vegna þess að gildissvið 1. mgr. 41. gr. er einskorðað 

við brot gegn XXII. kafla hgl. tekur það ekki til þess ef grunur leikur á að annars konar brot 

hafi verið framið, t.d. líkamsárás, nema grunur beinist jafnframt að slíku broti, en 2.-3. mgr. 

41. gr. sml. taka til þeirra brota sem falla ekki undir XXII. kafla hgl. en falla undir XXIII. eða 

XXVI. kafla hgl. eða 251.-253. gr. laganna og ætla má að brotaþoli hafi orðið fyrir verulegu 

tjóni á líkama eða andlegu heilbrigði af völdum brotsins eða að brotið hafi verið gegn honum 

af einhverjum sem er honum nákominn.
139

 

Annað skilyrðið sem þarf jafnframt að vera fyrir hendi til að brotaþola sem náð hefur 18 

ára aldri verði tilnefndur réttargæslumaður sbr. 1. mgr. 41. gr. sml. er að hann óski sjálfur eftir 

því. Að öðru leyti eru ekki sett nein skilyrði fyrir tilnefningu réttargæslumanns. Þurfa þessi 

tvö skilyrði bæði að vera fyrir hendi, þ.e. að um sé að ræða brotaþola í skilningi laganna og að 

hann óski eftir því sjálfur.  

Í 4. mgr. 41. gr. sml. segir að ef skilyrði til þess að tilnefna réttargæslumann eru fyrir 

hendi skv. 1.-3. mgr., skuli það gert jafnskjótt og tilefni gefst. Ræðst það af atvikum, en þetta 

getur t.d. gerst strax í upphafi rannsóknar, ef ljóst er hver brotaþoli er og svo stendur sem 

segir í 1. mgr. 41. gr. sml. Þá er einnig tekið fram í 4. mgr. 41. gr. sml. að tilnefning falli 

sjálfkrafa úr gildi um leið og dómari skipar réttargæslumann skv. 1. mgr. 42. gr. sml. Eðlilegt 

verður að telja að sami einstaklingur og tilnefndur var réttargæslumaður í upphafi verði 

skipaður til að gegna því starfi áfram, en þó er engin fyrirstaða að annar verði skipaður í hans 
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stað, t.d. að ósk brotaþola. Ef máli lýkur án ákæru tekur lögregla ákvörðun um hvenær 

tilnefning réttargæslumanns falli niður, með hliðsjón af atvikum hverju sinni. Í sumum 

tilvikum telst eðlilegt að það gerist um leið og rannsókn er hætt eða mál fellt niður með 

öðrum hætti, en þó gæti brotaþoli þurft á aðstoð málsvara síns að halda í einhvern tíma eftir 

að mál er niður fallið.
140

 

Um tilnefningu, skipun og hæfi réttargæslumanns, svo og afturköllun á tilnefningu og 

skipun, gilda samsvarandi ákvæði og um verjendur í 33. og 34. gr. sml., eftir því sem við á, 

sbr. 44. gr. sml. Í þessu felst m.a. að lögreglu eða dómara ber að vekja athygli brotaþola á rétti 

hans til að fá tilnefndan eða skipaðan réttargæslumann þegar það á við, sbr. 1. mgr. 33. gr. 

sml. Þá skal tilnefna eða skipa réttargæslumann úr hópi lögmanna, sbr. 2. mgr. 33. gr. sml. og 

skal almennt fara eftir ósk brotaþola við tilnefningu eða skipun, sbr. 3. mgr. 33. gr. sml.
141

 

Störf réttargæslumanns eru talsvert frábrugðin störfum verjanda í sakamáli og ætti því 

sjaldan að koma til þess að brotaþoli fari fram á að tilnefning eða skipun réttargæslumanns 

verði afturkölluð. Ef svo fer, skal verða við þeirri ósk nema hætta sá á málstöfum, skv. 1. mgr. 

34. gr. sbr 44. gr. sml. Ef lögregla telur að réttargæslumaður hafi brotið gegn starfskyldum 

sínum getur hún leitað atbeina dómara og krafist þess að réttargæslumaður verði leystur frá 

störfum, sbr. 2. mgr. 34. gr. sml.
142

 

Lögmönnum er skylt að taka við skipun eða tilnefningu til þess að starfa sem 

réttargæslumaður sbr. 20. gr. laga nr. 77/1998 um lögmenn, enda fullnægi hann til þess 

hæfisskilyrðum og hafi ekki ósamrýmanlegra hagsmuna að gæta, sbr. 4. mgr. 33. gr. sml.
143

 

 

5.2 Hlutverk réttargæslumanns 

Í 1. mgr. 45. gr. sml. er fjallað um hlutverk réttargæslumanns brotaþola með eftirfarandi hætti: 

„Hlutverk réttargæslumanns er að gæta hagsmuna skjólstæðings síns og veita honum aðstoð í 

málinu, þar á meðal við að setja fram einkaréttarkröfur skv. XXVI. kafla.“ Samkvæmt þessu 

ber réttargæslumanni að gæta hagsmuna brotaþola í sakamáli og veita honum þá aðstoð í 

málinu sem krafist verður af löglærðum málsvara. Fyrst og fremst hvílir sú skylda á 

réttargæslumanni að móta einkaréttarkröfur
144

 fyrir brotaþola og koma þeim á framfæri við 
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ákæruvaldið svo þær  verði tilgreindar í ákæru skv. f. lið 1. mgr. 152. gr. sml. og fylgja 

kröfunum eftir í kjölfarið fyrir dómi. 

Á sama hátt og verjanda ber réttargæslumanni að rækja störf sín í þágu skjólstæðings síns 

og gæta þess að láta persónulega hagsmuni eða skoðanir ekki ráða störfum sínum. Það er því 

mikilvægt að réttargæslumaður hafi samráð við brotaþola og gæti þess að fara að vilja hans, 

sérstaklega hvað varðar einkaréttarkröfur. Á hinn bóginn á réttargæslumaður að forðast að 

samkenna sig skjólstæðingi sínum og hans málstað, því að þá er hætta á að hann fái ekki litið 

á málið af þeirri yfirvegun sem er nauðsynleg við framkvæmd starfsins, sbr. 2. mgr. 8. gr. 

siðareglna Lögmannafélags Íslands.
145

 

Líkt og komið hefur fram er brotaþoli ekki aðili að sakamáli á sama hátt og sakborningur 

og ákæruvaldið og mótar það hlutverk og réttarstöðu réttargæslumanns að miklu leyti. Eins og 

kemur fram í 1. mgr. 45. gr. sml. og verður ráðið af 46. og 47. gr. sml., er hlutverk 

réttargæslumanns eingöngu fólgið í því að vera málsvari brotaþola, en ekki ríkisins sem gerir 

kröfu um refsingu og önnur refsikennd viðurlög í málinu eftir atvikum. Þannig er tekið fram í 

4. mgr. 46. gr. sml. að réttargæslumanni sé einungis heimilt að tjá sig munnlega fyrir dómi um 

einkaréttarkröfur skjólstæðins síns en ekki aðrar kröfur ákæruvalds. Skv. 2. mgr. 18. gr. sml. 

er ákærendum skylt að vinna að því að hið sanna og rétta komi í ljós og gæta jafnt að atriðum 

sem horfa til sektar og sýknu sakbornings. Ekki hvílir nein sambærileg skylda á 

réttargæslumanni. Réttargæslumaður gegnir því eins konar aukahlutverki í málinu í 

samanburði við ákæranda og verjanda.
146

 

Starf réttargæslumanns er fólgið í því að vera lögfræðilegur ráðgjafi brotaþola og málsvari 

hans við rannsókn máls og meðferð fyrir dómi. Þá fellur það einnig í hlut réttargæslumanns 

að vera tengiliður brotaþola við lögreglu og ákæruvald. Í því felst tvennt, annars vegar að 

gæta réttar brotaþola gagnvart þeim, t.d. með því að kæra til ríkissaksóknara þá ákvörðun 

lögreglu að hætta rannsókn máls eða þegar kæru er vísað frá, sbr. 6. mgr. 52. gr. sml. Hins 

vegar felst í því að koma á framfæri einkaréttarkröfum brotaþola sem og ábendingum til 

lögreglu eða ákæranda um einstök atriði varðandi rannsókn og málsmeðferð, eftir því sem það 

á við hverju sinni.
147

 

Í dómum Hæstaréttar hefur verið skoðað hvað falli undir eðlileg störf réttargæslumanna. Í 

Hrd. 7. október 1999 (217/1999) var tekið til skoðunar hvað teljist til eðlilegra starfa 

réttargæslumanns í þágu brotaþola við framgang sakamáls. Var þar tekið fram að störf 
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réttargæslumanna lytu meðal annars að mótun og framsetningar kröfugerðar brotaþola um 

bætur. Í Hrd. 9. nóvember 2000 (290/2000) var tekið fram um hlutverk réttargæslumanna að 

skv. 1. mgr. 44. gr. f. þágildandi opl. ættu þeir að gæta hagsmuna brotaþola og veita honum 

aðstoð í málinu, þ.á m. að setja fram einkaréttarkröfu eftir XX. kafla opl. Við ákvörðun 

þóknunar yrði litið til hlutverks réttargæslumanns brotaþola, til umfangs málsins og þess 

hvers vænta mætti af réttargæslumanni við framgang málsins í þágu hans, svo sem mótun og 

framsetningu kröfugerðar um bætur. Var tekið fram í dóminum að þrátt fyrir að 

réttargæslumönnum væri ekki ætlað stórt hlutverk við meðferð opinbers máls, yrði að ætla að 

þeir væru viðstaddir skýrslutökur lögreglu af skjólstæðingum sínum og við aðalmeðferð
148

 

málins, að minnsta kosti meðan skýrsla væri tekin af ákærða og helstu vitnum. Þá ætti 

réttargæslumaður að tjá sig í stuttu máli um kröfu skjólstæðings síns auk þess sem nokkur 

tími hlyti að fara í undirbúning kröfugerðar.
149

 

Hlutverk réttargæslumanna er því ekki einungis að leggja fram bótakröfur og fylgja þeim 

eftir fyrir dómi, heldur verður að ætla að réttargæslumenn séu að minnsta kosti viðstaddir 

skýrslutökur lögreglu af skjólstæðingum sínum og við aðalmeðferð sakamáls, þá helst á 

meðan skýrsla er tekin af ákærða og helstu vitnum, sbr. Hrd. 9. nóvember 2000 (290/2000). 

Vandséð getur verið að átta sig á því hvernig réttargæslumenn geti uppfyllt skyldur sínar skv. 

lögum, að gæta hagsmuna brotaþola við rannsókn og meðferð máls, með öðrum hætti en að 

vera viðstaddir þinghöld í málinu, þar sem brotaþoli er ekki fær um það sjálfur, en honum er 

meinað að vera viðstaddur öll lokuð þinghöld í málinu, sbr.  2. mgr. 46. gr. sml.
150

 

 

5.3 Réttindi réttargæslumanns 

Þar sem brotaþoli telst ekki aðili máls í skilningi laga um meðferð sakamála á hann ekki rétt á 

því að vera viðstaddur lokað þinghald, sbr. 1. mgr. 10. gr. sml., en réttargæslumaður á rétt á 

að vera viðstaddur öll þinghöld í máli eftir að ákæra hefur verið gefin út, einnig þótt þau séu 

haldin fyrir luktum dyrum, sbr. 2. mgr. 46. gr. sml. en þessi heimild er fortakslaus. Þá hefur 

réttargæslumaður heimild til að vera viðstaddur þegar skýrsla er tekin af skjólstæðingi hans á 

meðan rannsókn stendur, sbr. 1. mgr. 46. gr. sml., en aftur á móti ekki þegar skýrsla er tekin 

af öðrum, þ.á m. sakborningi.
151

 Í 3. mgr. 107. gr. c. laga um meðferð sakamála í Noregi er 

heimild fyrir réttargæslumann til að mótmæla spurningu sem sakborningur eða brotaþoli fá 
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við skýrslutöku, ef réttargæslumaðurinn telur spurninguna ekki koma málinu við eða telur 

hana móðgandi eða íþyngjandi.  

Til þess að gæta hagsmuna brotaþola fyrir dómi er réttargæslumanni áskilinn réttur til að 

beina þeim tilmælum til lögreglu eða dómara að skjólstæðingur hans verði spurður um tiltekin 

atriði, svo og ákærði og vitni um afmörkuð atriði sem varða sérstaklega einkaréttarkröfu 

brotaþola, sbr. 3. mgr. 46. gr. sml. Ef dómari telur að spurningar um þessi atriði eigi rétt á sér 

ræður hann því eftir atvikum hvort hann spyr þeirra sjálfur eða beinir því til ákæranda að gera 

það.
152

 Réttargæslumaður má ekki skerða rétt sakbornings skv. 1. mgr. 70. gr. stjskr. og 1. 

mgr. 6. gr. MSE og af þeim sökum þótti rétt að taka fram í 3. mgr. að réttargæslumaður megi 

ekki spyrja beint, þann sem gefur skýrslu fyrir dómi, hvort sem er skjólstæðing sinn eða aðra, 

heldur verði það að gerast með milligöngu ákæranda og dómara.
153

  

Í 2. málslið 4. mgr. 46. gr. sml. segir að réttargæslumanni sé heimilt að tjá sig munnlega 

um réttarfarsatriði sem snúa sérstaklega að skjólstæðingi hans. Í athugasemdum með 

frumvarpi sem varð að lögum nr. 36/1999 kemur fram að þetta tiltekna ákvæði eigi sér 

fyrirmynd í 4. mgr. 107. gr. c laga um meðferð sakamála í Noregi og eigi við t.d. í þeim 

tilvikum þar sem brotaþoli neitar að svara spurningum fyrir dómi eða krefst þess að 

sakborningur víki úr þinghaldi skv. 1. mgr. 123. gr. sml. Sama á væntanlega við um þá kröfu 

brotaþola að þinghald skuli haldið fyrir luktum dyrum, sbr. 1. mgr. 10. gr. sml.
154

  

Í lögum er ekki heimild fyrir brotaþola að ráðgast við réttargæslumann sinn meðan á 

skýrslutöku stendur. Hins vegar er sakborningi sérstaklega veitt heimild til að ráðgast um 

réttarstöðu sína við verjanda sinn í 4. mgr. 64. gr. sml. Með vísan til þess að réttargæslumanni 

er heimilt að tjá sig munnlega fyrir dómi um réttarfarsatriði sem snúa að skjólstæðingi hans 

skv. 4. mgr. 46. gr. sml. verður að ætla að hann geti veitt skjólstæðingnum ráðgjöf og 

upplýsingar um réttarstöðu hans meðan á skýrslutöku stendur, jafnt hjá lögreglu og fyrir 

dómi, enda trufli það ekki skýrslutökuna.
155

 Samkvæmt norskum lögum er brotaþola heimilt 

að ráðgast við réttargæslumann sinn við skýrslutöku hjá lögreglu, áður en hann svarar 

spurningum, en aftur á móti ekki við skýrslutöku fyrir dómi.
156

 

Í 1. mgr. 46. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála
157

 er mælt fyrir um þá 

meginreglu að málsaðilar skuli afla sönnunargagna í einkamálum. Ekki er að finna hliðstæða 

reglu í sakamálalögum, en það hefur verið gengið út frá því að þessi meginregla gildi einnig 

                                                 
152

 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1312-1519. 
153

 Alþt. 1998-99, A-deild, bls. 2310. 
154

 Eiríkur Tómasson: „Réttargæslumaður brotaþola“, bls. 195. 
155

 Eiríkur Tómasson: „Réttargæslumaður brotaþola“, bls. 194. 
156

 Anne Robberstad: Mellom tvekamp og inkvisisjon, bls. 307. 
157

 Hér eftir eml. 



 45 

um öflun sönnunargagna í þeim málum, sbr. dómur Landsréttar 22. júní 2018 (87/2018) þar 

sem málsatvik voru sú að ákærða var gefið að sök kynferðisbrot með því að hafa í 18 skipti 

haft samræði við brotaþola þegar hún var 16 til 17 ára, með því að notfæra sér yfirburðarstöðu 

sem hann hafði gagnvart brotaþola sökum aldurs og reynslu. Í málinu lá fyrir skýrsla lögreglu 

þar sem móðir brotaþola óskaði eftir því að draga til baka kæru á hendur ákærða og það væri 

gert að ósk brotaþola. Réttargæslumaður brotaþola var upplýstur um þau atvik og svaraði 

réttargæslumaður því með tölvubréfi þar sem kemur fram að brotaþoli sé hætt við að draga 

kæruna til baka. Brotaþoli gaf þá skýringu að ákærði hefði haft áhrif á sig og hún verið 

meðvirk með honum og því samþykkt að draga kæruna til baka. Í sama tölvubréfi sendi 

réttargæslumaðurinn afrit af samskiptum brotaþola og ákærða í kjölfarið á kæru brotaþola. 

Vegna hlutverks réttargæslumanns telst ekki athugavert að hann afli skjala og annarra 

sýnilegra sönnunargagna til hagsbóta fyrir sinn skjólstæðing, t.d. til að móta og rökstyðja 

bótakröfu af hans hálfu. Með vísan til umræddrar meginreglu verður samt að telja að 

réttargæslumanni sé strangt til tekið óheimilt að leggja slík gögn fram í sakamáli, hvað þá 

leiða vitni, fyrir hönd skjólstæðings síns, heldur á hann að afhenda ákæranda gögnin til 

framlagningar í málinu eða beina ósk til dómara um að ákveðið vitni verði látið gefa skýrslu 

fyrir dómi.
158

 

Ákvæði 47. gr. sml. mælir fyrir um heimild réttargæslumanns til aðgangs að gögnum í 

sakamáli. Í 1. mgr. greinarinnar segir að meðan á rannsókn stendur eigi réttargæslumaður 

einungis rétt á að fá aðgang að þeim gögnum er varða þátt skjólstæðings hans í málinu og 

honum eru nauðsynleg til að gæta hagsmuna skjólstæðingsins. Þó er óheimilt að afhenda 

réttargæslumanni afrit af skjölum eða veita honum aðgang að gögnum ef verjanda hefur verið 

synjað um það. Við þingfestingu máls á réttargæslumaður rétt á að fá aðgang að öllum 

gögnum sem varða þátt skjólstæðings hans nema dómari telji að það kunni að torvelda að mál 

upplýsist. Í því tilviki skal hann þó í síðasta lagi fá aðgang að gögnum áður en málið er flutt. Í 

2. mgr. sömu greinar er heimild fyrir réttargæslumann til að láta skjólstæðingi sínum í té 

eintak af þeim gögnum sem hann hefur fengið aðgang að eða kynna honum þau með öðrum 

hætti. Að lokum fjallar 3. mgr. greinarinnar um þær aðstæður þar sem brotaþoli nýtur ekki 

aðstoðar réttargæslumanns en þá á hann rétt til aðgangs að gögnum skv. 1. mgr.
159

 

Þegar sakamálalögin tóku gildi var þessi grein, 1. mgr. 47. gr. sml., að miklu leyti sama 

efnis og gildandi grein laga um meðferð opinberra mála. Þó voru tvenns konar frávik. Í fyrsta 
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lagi var gert ráð fyrir því að með sama skilorði og samkvæmt opl. ætti réttargæslumaður 

einungis að fá aðgang að gögnum sem varða þátt skjólstæðings hans í málinu. Það þýðir að 

hann á ekki rétt á að fá aðgang að gögnum, sem varða aðra hluta málsins, svo sem önnur brot 

en þau sem beinst hafa að skjólstæðingi hans, eða upplýsingar sem varða aðra brotaþola 

sérstaklega. Þá er einnig óheimilt að afhenda réttargæslumanni afrit af skjölum eða veita 

honum aðgang að gögnum ef verjanda hefur verið synjað um það. Með lögum nr. 86/2004 og 

með sakamálalögum var aðgangur verjanda að gögnum máls skertur nokkuð frá því sem 

kveðið var á um í lögum nr. 36/1999. Í athugasemdum með frumvarpi að sakamálalögum var 

tekið fram að það lægi í augum uppi að gengið væri með óeðlilegum hætti á rétt verjanda og 

sakbornings ef réttargæslumaður og þar með brotaþoli, sbr. 3. mgr. 47. gr. sml., gæti fengið í 

hendur afrit af skjölum eða aðgang að gögnum ef verjanda og þar með sakborningi væri 

neitað um það skv. 1. eða 3. mgr., sbr. 4. mgr. 37. gr. sml. Af þeim sökum er mælt fyrir um í 

athugasemdunum að slíkt sé ávallt óheimilt, hvernig sem á stendur.
160

 

 

5.3.1 Þóknun vegna réttargæslu 

Réttargæslumenn eiga rétt á þóknun fyrir störf sín í þágu brotaþola. Þóknun réttargæslumanns 

telst til sakarkostnaðar og er greidd úr ríkissjóði, sbr. 3. mgr. 48. gr. sml. Þóknunin er ákveðin 

í dómi eða með úrskurði ef máli lýkur þannig, sbr. 1. mgr. 48. gr. sml. Réttargæslumanni er 

skv. sama ákvæði heimilt að afsala sér þóknun. Þá segir í 2. mgr. 48. gr. sml. að dómari 

ákveði þóknun í einu lagi ef sá sem tilnefndur hefur verið réttargæslumaður brotaþola er síðar 

skipaður til að gegna því starfi. Ákvörðun réttargæsluþóknunar á ekki að vera hagsmunatengd 

einkaréttarkröfu brotaþola en hana á að ákvarða út frá réttmætri, sundurliðaðri og tímasettri 

tímaskýrslu og miða við þau störf sem réttargæslumaður hefur þurft að sinna við þá 

hagsmunagæslu sem felst í starfi hans. Í grein Ásu Ólafsdóttur, „Hlutverk réttargæslumanna“ 

segir: „Reynsla þeirra lögmanna sem sinna réttargæslu er sú að hjá lögreglu og fyrir dómi 

eru réttmætar og sundurliðaðar tímaskýrslur þeirra oft endurskoðaðar til lækkunar án 

nokkurs rökstuðnings. Það er því löngu tímabært að löggjafinn ákvarði nánar og með skýrari 

hætti hvert hlutverk réttargæslumanna á að vera við meðferð opinbers máls.“ Af þessum 

sökum hefur það verið krafa lögmanna sem sinna réttargæslu að dómurum verði skylt að 

rökstyðja sérstaklega þegar þeir ákveða að víkja frá tímaskýrslum við ákvörðun þóknunar. 

Ekki var tekið á þessu við gerð sakamálalaganna og telja margir lögmenn að þeir þurfi að 
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sinna erfiðum og krefjandi réttargæslustörfum án nokkurar vissu fyrir því að þeim verði 

ákvörðuð þóknun til samræmis við umfang starfsins sem þeim er skylt að sinna.
161

  

 

5.4 Skyldur réttargæslumanns 

Það leiðir af hlutverki réttargæslumanns skv. 1. mgr. 45. gr. sml. að honum ber að sýna 

brotaþola fyllsta trúnað, t.d. má hann ekki láta óviðkomandi hagsmuni, hvort sem sína eigin 

eða annarra, hafa áhrif á störf sín í þágu brotaþola, sbr. 2. mgr. 3. gr. siðareglna 

Lögmannafélags Íslands. Með vísan til 9. gr. þeirra reglna og niðurlags 4. mgr. 33. gr. sml., 

sbr. 44. gr. sml., á réttargæslumaður að gera skjólstæðingi sínum viðvart um það, sem kann að 

valda því að hann geti ekki gætt hagmsuna hans sem skyldi, t.d. vegna tengsla við sakborning 

eða verjanda.
162

 

Þagnarskylda réttargæslumanns er þáttur í trúnaðarskyldu hans og er sérstaklega um það 

mælt í 3. mgr. 45. gr. sml. en þar segir: „Þagnarskylda hvílir á réttargæslumanni um það sem 

brotaþoli trúir honum fyrir og um önnur þau atriði sem hann hefur komist að í starfa sínum 

og ekki eru þegar kunn.“  

Vegna trúnaðarsambands réttargæslumanns og brotaþola er starf hans þess eðlis að hann 

verður að rækja það að stærstum hluta sjálfur. Í því samhengi er mælt fyrir um í 2. mgr. 45. 

gr. sml. að réttargæslumaður skuli sjálfur sinna starfsskyldum sínum, þ.á m. tjá sig munnlega 

fyrir dómi. Honum er þó heimilt að láta fulltrúa sinn eða annan lögmann vera viðstaddan 

skýrslutöku af skjólstæðingi sínum og sækja einstök þinghöld, fyrir sína hönd.
163

 

 

5.5 Má efla hlutverk réttargæslumanna? 

Í skýrslu sem gefin var út árið 2011 af Det Kriminalpræventive Råd í Danmörku um feril 

nauðgunartilkynninga í gegnum réttarkerfið (Voldtægt der anmeldes ..., Del VI: 

Voldtægtsanmeldelsers vej gennem retssystemet) kom fram að sakfellingar í 

kynferðisbrotamálum tvöfaldast þegar réttargæslumaður er til staðar. Þess vegna mætti efla 

hlutverk réttargæslumanna enn frekar.
164

  

Ákveðnar raddir hafa verið uppi um að staða réttargæslumanna sé í mörgum tilfellum 

óskýr og oftar en ekki um hreint sálgæsluhlutverk að ræða. Í greininni „Staða brotaþola og 

hlutverk réttargæslumanna í ljósi reynslunnar“ eftir Berglindi Svavarsdóttur, sem birt var í 

Lögmannablaðinu árið 2002, telur greinarhöfundur að vænlegra væri að skipa brotaþolum 
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talsmann með sálfræðimenntun að baki. Þá segir hún að til þess að réttargæslumaður geti rækt 

hlutverk sitt af kostgæfni,  líkt og gert er ráð fyrir í lögunum, þurfi hann að sitja öll þinghöld í 

málinu. „Það er dulítið undarlegt að sitja allan daginn án málfrelsis og lítil lögfræði í því 

fólgin.“ Þá bendir hún á að oft gleymist að senda réttargæslumanni tilkynningar um þinghöld 

eða útgáfu ákæru.
165

  

Á málþingi Orators, félags laganema við Háskóla Íslands, þann 18. nóvember 2015 sem 

bar yfirskriftina „Þarf breytt lagaumhverfi í kynferðisbrotamálum?“, sagði Páley 

Borgþórsdóttir, lögreglustjóri í Vestmannaeyjum, að hægt væri að bæta aðstöðu þolenda 

kynferðisbrota með því að skýra hlutverk réttargæslumanna, en sjálf starfaði hún sem 

réttargæslumaður í átta ár.  Nefndi hún dæmi þar sem hún hafði upplifað sem 

réttargæslumaður barns sem varð fyrir kynferðisbroti að vera með mjög takmarkaðan aðgang 

að gögnum. Þá sagði hún marga dómara líta svo á að meginverkefni réttargæslumanns væri að 

leggja fram bótakröfu þolanda í málinu. Telur hún sjálf að aðalverkefni þeirra sé aftur á móti 

að gæta hagsmuna skjólstæðingsins og veita honum aðstoð í málinu. Benti hún á að 

réttargæslumenn fá aðeins að tjá sig munnlega fyrir dómi um einkaréttarkröfur og það gæti 

verið rótin að því hvernig dómarar líta á hlutverk réttargæslumanna. Þá taldi hún að hægt væri 

að nýta betur þá sérfræðiþekkingu sem réttargæslumenn í slíkum málum búa yfir. Sagði hún 

að fólk þyrfti að geta reitt sig á réttargæslumanninn og treyst því að hann hefði allar 

upplýsingar í málinu sem þörf væri á. „Það er ekki þolandi að það sé hálfpartinn gert grín að 

því að þeir láti eins og sálfræðingar, tímaskýrsla þeirra sé véfengd fyrir dómi og skorið af 

þóknuninni. Að mínu mati lýsir það vanþekkingu á störfum réttargæslumanna á rannsókn-

arstigi.“
166

 

Þá hefur Hildur Fjóla Antonsdóttir doktorsnemi í réttarfélagsfræði við háskólann í Lundi 

sagt í greinum sínum að hlutverk réttargæslumanna sé að gæta hagsmuna brotaþola og meðal 

annars að miðla upplýsingum til þeirra „en réttargæslumenn þurfa þá að vera síhringjandi í 

lögreglu til að spyrja um stöðu málsins sem getur legið mánuðum saman á borði lögreglu. 

Brotaþolum finnst oft erfitt að vera að þrábiðja réttargæslumenn um upplýsingar og getur 

óvissan valdið fólki miklum kvíða.“ Þá bendir hún sömuleiðis á að réttargæslumenn séu 

mismunandi, sumir líti á það sem skyldu sína gagnvart brotaþola að fylgja málinu vel eftir á 
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meðan aðrir setji það ekki í forgang. Eðlilegast væri, að hennar mati, að lögreglu bæri skylda 

til að upplýsa brotaþola um gang málsins á vissum tímapunkti við rannsókn máls.
167

 

Í fyrrnefndri rannsókn Hildar Fjólu Antonsdóttur um viðhorf fagaðila til meðferðar 

nauðgunarmála innan réttarvörslukerfisins voru viðmælendur spurðir hvort vel væri staðið að 

réttargæslu í kynferðisbrotamálum. Töldu flestir viðmælendur hennar að svo væri en þó væri 

það misjafnt eftir réttargæslumönnum hversu mikla þjónustu þeir veita. Einn dómari sem var 

viðmælandi sagði til dæmis að þegar réttargæslan hafi komið til hafi orðið algjör bylting í 

málaflokknum og að almennt væri vel staðið að stuðningi við brotaþola, bæði hjá 

Neyðarmóttöku og réttargæslumönnum, en að réttargæslumenn virtust þó sinna starfi sínu 

misvel þegar kæmi að samskiptum, ákvarðanatöku og aðstoð við brotaþola. Þá lýsti annar 

viðmælenda hennar úr dómarastéttinni hvernig brotaþolar kvörtuðu í einhverjum tilvikum 

undan því að þeir ættu erfitt með að ná saman við réttargæslumanninn sinn og fyrir kæmi að 

réttargæslumenn færu stundum fram í málum án þess að vera í beinu sambandi við 

skjólstæðing sinn. Sumir ákærendur og sálfræðingar töldu að það vantaði í einhverjum 

tilvikum upp á að réttargæslumenn sinntu skjólstæðingum nægilega vel, þ. á m. með því að 

undirbúa þá fyrir réttarhöld.
168

 

Í sömu rannsókn voru réttargæslumenn spurðir um hvers konar menntun og fræðslu þeir 

hefðu fengið um störf réttargæslumanna. Það sem kom fram í viðtölunum var að fjallað hafði 

verið um réttindi þeirra og skyldur í lögfræðináminu og námskeiði til að öðlast 

lögmannsréttindi. Töldu viðmælendur úr hópi réttargæslumanna ástæðu til að skipuleggja 

aukna fræðslu fyrir réttargæslumenn og samræma þjónustu við brotaþola.
169

 

Í skýrslu samráðshóps um meðferð kynferðisbrota innan réttarvörslukerfisins 2018-2022 

er mælt fyrir um að skerpa þurfi á hlutverki réttargæslumanna og tryggja að þeir komi að 

kynferðisbrotamálum eins fljótt og auðið er til að veita brotaþolum upplýsingar um feril mála 

og þá valkosti sem í boði eru. Þá er í skýrslunni lagt til að samræma þjónustu 

réttargæslumanna gagnvart brotaþolum, t.d. með því að útbúa verkferla þar sem hlutverk 

réttargæslumanna, réttindi og skyldur eru útlistuð. Þá er lagt til að kanna hvort þeir aðilar er 

vinna við réttargæslu geti stofnað með sér formlegan vettvang til að þróa vinnureglur, auka 

sýnileika sinn, samræma verklag og tryggja þannig gæði þjónustunnar. Með því er stefnt að 

því að sú þjónusta sem réttargæslumönnum sé ætlað að veita sé samræmd og áhersla lögð á 
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gæði hennar.  Samráðshópurinn lagði einnig til að réttargæslumenn leituðust við að vera í 

virkari eftirfylgni með málum og upplýsingamiðlun til brotaþola. Þá er lagt til að tryggt verði 

að réttargæslumenn séu búnir að upplýsa brotaþola um það sem við er að búast við meðferð 

máls innan réttarvörslukerfisins, þar með talið við aðalmeðferð máls og skýrslutöku fyrir 

dómi, þar sem slíkar skýrslutökur geta reynst brotaþolum erfiðar.
170

 

Ljóst er að ákvæði 45. gr. sml. gerir ekki grein fyrir því með nánari hætti hvað felist í því 

að gæta hagsmuna skjólstæðings og veita honum aðstoð í málinu. Að því virtu sem fram hefur 

komið virðist sem að mikil þörf sé á samræmingu verklags réttargæslumanna og þörf á að 

skerpa á við hverju sé búist af þeim í störfum þeirra fyrir brotaþola. Einnig er mikilvægt að 

þeir sem koma til með að starfa sem réttargæslumenn fái einhvers konar fræðslu eða 

leiðbeiningar um til hvers sé ætlast af þeim. Þá gæti það virkað letjandi fyrir réttargæslumenn 

að dómarar séu að endurskoða tímaskýrslur og lækka kaup þeirra og væri kannski vísast að 

setja ákveðnar reglur um þá framkvæmd.  
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6 Upplýsinga- og leiðbeiningarskylda lögreglu og ákæruvalds 

6.1 Upplýsingaskylda lögreglu og ákæruvalds  

Samkvæmt sakamálalögum ber ákæruvaldinu að sjá um að brotaþolum sé tilkynnt um stöðu 

og afgreiðslu máls. Í fyrsta lagi að kæru hafi verið vísað frá eða rannsókn máls hætt, skv. 4. 

mgr. 52. gr. sml., sbr. 5. mgr. sömu greinar og 2. mgr. 40. gr. sml., í öðru lagi að mál hafi 

verið fellt niður vegna sönnunarskorts, skv. 145. gr. sml., sbr. 147 gr. sml. í þriðja lagi að 

fallið hafi verið frá saksókn í máli, skv. 146. gr. sml., sbr. 147. gr. sml. í fjórða lagi að ákæra 

hafi verið gefin út í máli, skv. 1. mgr. 152. gr. sml., sbr. 3. mgr. 40. gr. sml. og í fimmta og 

síðasta lagi niðurstöðu dóms, eða afdrif máls að öðru leyti enda hafi hagsmuna brotaþola ekki 

verið gætt fyrir dómi, sbr. 3. mgr. 40. gr. sml. Koma þessar reglur fram í V., VII. og XXII. 

kafla sml. og nánar í fyrirmælum ríkissaksóknara nr. 3/2009.  

 

6.1.1 Réttur brotaþola til að vita um afdrif kæru 

Eftir að einstaklingur kærir brot til lögreglu er eðlilegt að hann vilji vita hvaða ráðstafanir 

lögregla eða ákæruvald hefur gert í kjölfar kærunnar.  

Í 2. mgr. 40. gr. sml. kemur fram að liggi fyrir hver brotaþoli er skuli tilkynna honum ef 

rannsókn máls er hætt eða það fellt niður með öðrum hætti án tillits til þess hvort hann hafi 

kært brotið. Brotaþoli á rétt á að óska rökstuðnings þessarar ákvörðunar. Þá segir í 5. mgr. 52. 

gr. sml. að lögreglu sé skylt að tilkynna kæranda sé kæru vísað frá eða rannsókn hætt á 

grundvelli 4. mgr. 52. gr. sml. Lögreglu er skylt, ef þess er óskað, að rökstyðja í stuttu máli þá 

ákvörðun, sbr. 8. mgr. 52. gr. sml. Ávallt er heimilt að veita rökstuðning samhliða 

tilkynningu, en ef um brot skv. XXII. kafla hgl. er að ræða skal rökstuðningur vera samhliða 

tilkynningu.
171

 Ef mál er fellt niður hjá ákæranda á grundvelli sönnunarskorts skv. 1. mgr. 

145. gr. sml. eða fallið frá saksókn á grundvelli 2.-4. mgr. 146. gr. sml. skal ákærandi sem tók 

ákvörðunina tilkynna hana brotaþola, sbr. 1. mgr. 147. gr. sml. 

Ef ákæra er gefin út í máli skal ákærandi tilkynna brotaþola eða réttargæslumanni hans 

það þegar hún hefur verið birt, nema brotaþoli hafi áður fengið vitneskju um ákæruna, sbr. 3. 

mgr. 40. gr. sml. Þá ber jafnframt að tilkynna brotaþola um niðurstöðu dóms, ef því er að 

skipta eða afdrif máls að öðru leyti, sbr. 3. mgr. 40. gr. sml.
172

 Ríkissaksóknara ber einnig að 
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tilkynna brotaþola um að hann hafi áfrýjað dómi héraðsdóms til Landsréttar sbr. 4. og 5. mgr 

201. gr. sml. 

Í áðurnefndri skýrslu samráðshóps um meðferð kynferðisbrota innan réttarvörslukerfisins 

er lögð áhersla á að bæta þurfi meðferð, miðlun, aðgengi og vistun rafrænna gagna í 

réttarvörslukerfinu og er lagt til að komið verði á fót rafrænu þjónustulagi milli aðila 

réttarvörslukerfisins til þess að gera lögreglu, héraðssaksóknara og ríkissaksóknara kleift að 

hafa rafræn samskipti sín á milli á öruggan hátt.
173

 Einnig telur samráðshópurinn mikilvægt 

að leita leiða til að bæta upplýsingagjöf til brotaþola og sakbornings, t.d. með því að innleiða 

rafrænt þjónustusvæði undir formerkinu „mínar síður“ í gagnakerfi lögreglu og ákæruvalds 

þar sem hægt væri að kanna stöðu málsins eða koma viðeigandi gögnum á framfæri. Hefðu þá 

brotaþoli og réttargæslumaður aðgang að kerfi þar sem hægt væri að sjá hver staða máls er 

með einföldum hætti.
174

 

Fyrir brotaþola getur verið íþyngjandi að vita ekki hvenær gerandi er boðaður til 

skýrslutöku og gerandi fái upplýsingar um að hann sé grunaður um kynferðisbrot. Í flestum 

tilvikum er gerandinn einhver sem brotaþoli þekkir.
175

 Í þeim tilfellum eru líkur á að brotaþoli 

þurfi að umgangast manneskjuna á heimili sínu eða starfsstöð og því getur skipt máli að 

brotaþoli sé upplýstur um það hvenær gerandi fær upplýsingar um málið frá lögreglu. 

Í grein Hildar Fjólu Antonsdóttur „Frá jaðri nær miðju“ tekur hún fram að það geti skipt 

miklu máli fyrir brotaþola að fá að bregðast við framburði sakbornings. Einnig geti það haft 

mikla þýðingu fyrir rannsókn máls. Lýsir Hildur framkvæmdinni eins og hún er í dag svo, að 

brotaþolar hafi oft ekki hugmynd um framburð sakbornings í skýrslutöku og fái ekki tækifæri 

til að bregðast við framburðinum. Svo berist þeim t.d. bréf frá saksóknara um að málið hafi 

verið fellt niður. Með þeim hætti telur hún að brotaþolar geti brunnið inni með upplýsingar 

sem gætu verið mikilvægar fyrir rannsókn málsins, upplýsingar sem brotaþoli gerir sér 

kannski ekki grein fyrir að séu mikivægar, og upplifa mikla vanlíðan yfir að vita ekki hvað 

sakborningur hafði um málið að segja. Hún telur það þó réttarbót að nú sé hægt að áfrýja 

ákvörðun héraðssaksóknara um niðurfellingu til ríkissaksóknara. En mikið þarf til að opna 

málið aftur þrátt fyrir nýjar upplýsingar, enda er á þeim tímapunkti búið að tilkynna 

sakborningi að búið sé að fella málið gegn honum niður. Þá geta brotaþolar beðið um að fá að 
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sjá gögn málsins hjá saksóknara eftir niðurfellingu „en það getur verið erfitt að hafa sig í það 

þegar niðurfellingin liggur fyrir og fólk er búið að missa vonina – ekki skyldi vanmeta hversu 

alvarleg áhrif niðurfellingin getur haft á líðan brotaþola og í sumum tilvikum heimsmynd 

þeirra“. Telur Hildur að æskilegast væri að tryggja að brotaþoli fái að bregðast við 

niðurstöðum lögreglurannsókninnar áður en afstaða er tekin til þess hvort málið verði fellt 

niður, bæði vegna rannsóknarhagsmuna og persónulegra hagsmuna brotaþola.
176

 

Það sama kom fram í rannsókn á viðhorfum fagaðila til meðferðar nauðgunarmála innan 

réttarvörslukerfisins þ.e. þar sem brotaþolar eru ekki aðilar að sakamálum hafa þeir fá 

tækifæri til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri og fá litlar upplýsingar um meðferð 

málsins. Oft er það svo að þegar búið er að taka skýrslu af brotaþola fær hann hvorki 

upplýsingar um rannsóknina né gang málsins fyrr en niðurfellingarbréf berst frá 

ríkissaksóknara. Þannig getur komið upp sú staða að brotaþoli búi yfir upplýsingum sem gætu 

verið mikilvægar fyrir rannsóknina eða skipt máli fyrir ákvörðun ákæranda, án þess að vita af 

því fyrr en bréf ríkissaksóknara berst með rökstuðningi fyrir því að málið var látið niður 

falla.
177

 

Á Norðurlandi hefur verið sett af stað samstarfsverkefni á vegum Lögreglustjórans á 

Norðurlandi eystra, Sjúkrahússins á Akureyri, Heilbrigðisstofnunar Norðurlands, 

Héraðssaksóknara og Rannsóknamiðstöðvar gegn ofbeldi við Háskólann á Akureyri. En verkefnið 

fór af stað í byrjun árs 2018 og felst m.a. í því að tilkynna brotaþolum niðurfellingu 

héraðssaksóknara í kynferðisbrotamálum í viðtali á lögreglustöð í stað þess að niðurfellingarbréf 

berist í pósti eins og áður hefur tíðkast. Það fyrirkomulag, að senda brotaþola niðurfellingarbréf, 

hefur verið gagnrýnt og þá helst fyrir að vera ónærgætin leið til að tjá einstaklingum erfiðar fréttir. Í 

viðtalinu er brotaþola tjáð að málið hafi verið látið niður falla og eru þar viðstaddir með honum 

réttargæslumaður og lögfræðingur á vegum lögreglunnar. Þar fær brotaþoli jafnframt afhent 

niðurfellingarbréfið frá héraðssaksóknara. Farið er í gegnum bréfið með brotaþola og ákvörðun 

héraðssaksóknara útskýrð fyrir honum. Auk þess eru næstu skref kynnt en þau snúa aðallega að því 

hvort viðkomandi vilji kæra ákvörðunina til ríkissaksóknara. Markmið þessa hluta verkefnisins er 

að bæta upplýsingagjöf og samskipti við þolendur kynferðisbrota.
178

 

Í Noregi var innleitt í lög árið 2008 að eftir að dómsmáli er lokið og sakfellt hefur verið 

skuli tilkynna brotaþola lengd fangelsisvistar geranda, hvenær hann fer í fangelsi og losnar úr 
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tillögur að úrbótum“, bls. 85. 
178

 Karen Birna Þorvaldsdóttir: „Að mæta þörfum þolenda kynferðisbrota í réttarvörslukerfinu“.  



 54 

fangelsi eða fer á reynslulausn. Ástæðan fyrir þessari nýjung var að fyrir marga brotaþola 

getur verið mjög íþyngjandi þegar gerandi losnar úr fangelsi, einhverjir brotaþolar gætu verið 

hræddir við geranda sinn og gætu þurft að gera ráðstafanir vegna þess.
179

 

Starsfmenn ríkissaksóknara og lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu könnuðu meðferð 

nauðgunarmála í Danmörku árið 2011. Í kjölfarið kom út skýrsla þar sem framkvæmdinni í 

Danmörku er lýst og tillögur um bætta framkvæmd á Íslandi lagðar fram. Í skýrslunni kemur 

fram að veita þurfi brotaþolum á Íslandi frekari upplýsingar um framgang máls. Brotaþoli 

hefur í mörgum tilvikum mikla hagsmuni af því að vita meira heldur en einungis hvort mál er 

fellt niður eða hvort ákært er í því. Nauðsynlegt er að brotaþoli fái að vita hvort sakborningur 

er settur í gæsluvarðhald eða farbann og hvort þessum ráðstöfunum er aflétt. Einnig þarf að 

tilkynna brotaþola um lok afplánunar og þegar dómþola er veitt reynslulausn.
180

  

 

6.2 Leiðbeiningarskylda lögreglu og ákæruvalds   

Lögreglu er skylt, eftir því sem við á, að leiðbeina brotaþola um réttindi hans lögum 

samkvæmt, sbr. 1. mgr. 40. gr. sml. En hvað felst í þessum leiðbeiningum? Í 4. mgr. 41. gr. 

sml. segir að ef skilyrði til þess að tilnefna réttargæslumann eru fyrir hendi skuli það gert 

jafnskjótt og tilefni gefst. Þegar brotaþoli kemur á neyðarmóttöku eða lögreglustöð og í ljós 

kemur að hann hafi orðið fyrir kynferðisbroti á hann að fá leiðbeiningar um rétt sinn og 

neyðarmóttakan hefur samband við réttargæslumann en eitt meginstarf hans er að upplýsa 

brotaþola um framgang málsins og veita honum aðstoð.
181

   

Þá er í 1. mgr. 5. gr. reglugerðar 651/2009 um réttarstöðu handtekinna manna, yfirheyrslur 

hjá lögreglu o.fl. kveðið á um að lögreglu sé skylt, við skýrslutöku, að kynna brotaþola rétt 

hans til að bera fram einkaréttarkröfu í sakamáli, svo og að leiðbeina honum við gerð 

kröfunnar ásamt því að afla gagna um hana.
182

 

Ef rannsókn máls er hætt skal lögregla skv. 2. mgr. 40. gr. sml. benda brotaþola á að hann 

geti borið ákvörðunina um að hætta rannsókn undir ríkissaksóknara og leiðbeina honum um 

kæruheimild og kærufrest, sbr. 5. mgr. 52. gr. sml.  

Í tilmælum Evrópuráðsins um aðstoð við brotaþola Rec(2006)8 kemur fram að ríki skuli 

tryggja að fórnarlömb hafi aðgang að upplýsingum sem skipta máli fyrir sakamál og 

nauðsynlegar eru fyrir brotaþola til að vernda hagsmuni sína og nýta réttindi sín. Þessar 
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upplýsingar skulu vera veittar um leið og brotaþoli kemur til lögreglu eða á heilsugæslu. Þeim 

skal miðla munnlega og skriflega á tungumáli sem brotaþoli skilur. Þessar upplýsingar skulu 

innihalda leiðbeiningar um þjónustu og stofnanir sem veita brotaþola stuðning, um næstu 

skref brotaþola í réttarferlinu, hvernig og við hvaða aðstæður brotaþoli getur fengið vernd og 

bætur. Þá skal leiðbeina um framboð á lögfræðiráðgjöf, ráðleggingar um hvernig sækja eigi 

bætur ef við á og upplýsingar um málsmeðferð. Ríki skulu að loknu dómsmáli tryggja að 

brotaþolar séu upplýstir og skilji niðurstöður, viðeigandi stig í framvindu mála og úrskurð 

lögbærs dómstóls. Þá á brotaþoli rétt á að gefa til kynna að þeir vilji ekki upplýsingar ef svo 

stendur á.
183

 

Í skýrslu starfsmanna ríkissaksóknara og lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu sem 

nefnd er hér að ofan kom fram að bæta þurfi aðgengi brotaþola að upplýsingum um meðferð 

nauðgunarmála og þau réttindi sem brotaþoli hefur. Er lagt til í skýrslunni að hægt væri að 

gera það með vefsíðu þar sem fram kæmu upplýsingar um meðferð mála hjá lögreglu, 

hlutverk neyðarmóttöku, rétt til að njóta aðstoðar réttargæslumanns, rétt til að njóta 

sálfræðiaðstoðar o.fl.
184

 

 

6.3 Aðgangur að gögnum eftir að máli er lokið 

Sakamáli telst lokið þegar rannsókn þess hefur verið hætt, það hefur verið fellt niður vegna 

sönnunarstöðu, fallið hefur verið frá saksókn, því verið lokið með sektargerð eða dómur fallið 

í því. Samkvæmt. 1. gr. fyrirmæla ríkissaksóknara um aðgang að gögnum nr. 9/2017 er 

heimilt að veita sakborningi og brotaþola aðgang að rannsóknargögnum sakamáls sem lokið 

er nema sérstök sjónarmið til verndar sakborningi, vitnum eða öðrum aðilum mæli gegn því, 

sbr. 6. mgr. 15. gr. ssl. Sama gildir um hvern þann sem sýnir fram á að hann hafi lögvarinna 

hagsmuna að gæta.
185

  

Heimild til aðgangs að gögnum máls nær ekki til gagna eða hluta gagna sem kunna að 

geyma persónuskýrslur, sakavottorð, ýmis önnur vottorð læknis eða önnur skjöl eða skýrslur 

sem kunna að geyma sérstaklega persónulegar upplýsingar varðandi annan en þann sem óskar 

eftir aðgangi að þeim nema viðkomandi sýni fram á að hann hafi lögvarinna hagsmuna að 

gæta. Um takmarkanir á heimild til upplýsinga gilda að öðru leyti ákvæði 6. – 10. gr. uppl. og 
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16. – 17. gr. sml. Ýmsar takmarkanir eru einnig í lögum á því hvernig viðkomandi megi 

hagnýta sér þær upplýsingar sem hann kemst að við lestur gagnanna.
186
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 Fyrirmæli ríkissaksóknara nr. 9/2017. 
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7 Sönnun og skýrslutaka í kynferðisbrotamálum  

7.1 Sönnun í kynferðisbrotamálum 

Mikið hefur borið á þeirri gagnrýni undanfarin ár að of stór hluti nauðgunarmála falli niður 

við meðferð lögreglu og ákæruvalds og hefur sú gagnrýni byggst m.a. á tölulegum 

upplýsingum frá lögreglu og ákæruvaldi.
187

  

Markmið sönnunarfærslu er að ná fram sannri atburðarás og ákvarða á þeim grundvelli 

hvort ákærði er sekur og þá viðurlög sem henta. Einnig er markmiðið að saklausir menn verði 

ekki dæmdir til refsingar enda brýtur það í bága við réttaröryggi og réttarvitund.
188

 Í 

kynferðisbrotamálum getur reynst erfitt að koma við fullnægjandi sönnun. Ýmsar ástæður eru 

fyrir því en þessi brot tengjast mjög persónulegum samskiptum aðila og skilja oft ekki eftir 

nein áþreifanleg spor. Þá eru einungis brotaþoli og gerandi til frásagnar um atvikið en 

sjaldnast eru vitni til staðar til að segja til um hvað gerðist. Vitnisburður er í flestum tilvikum 

aðeins um atvik sem áttu sér stað fyrir eða eftir verknaðinn, eða svokölluð óbein 

sönnunargögn.
189

 

Í málum þar sem sakborningur játar ekki sök er yfirleitt um að ræða orð gegn orði. 

Sakborningar í nauðgunarmálum bera því oft við að samfarir hafi átt sér stað með samþykki 

brotaþola eða neita að samfarir hafi átt sér stað yfir höfuð.
190

 Sökum þessa verður að leita 

sönnunar með öðrum leiðum en vitnisburði. Því er einkum litið til ummerkja sem leiða líkur 

að því hvað hafi gerst t.d. líkamlegir áverkar, ástand klæðnaðar, sæðis- eða blóðblettir á 

klæðnaði, sáðfrumur í fæðingarvegi konu og röskun á vettvangi. Ef slík sönnunargögn liggja 
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 DNA-sýni geta spilað stórt hlutverk í sönnunarmati, hafi gerandi t.d. neitað því að samfarir hafi átt sér stað 
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ekki fyrir er ekkert annað í stöðunni en að byggja niðurstöðu á frásögnum aðilanna sjálfra og 

hvort og hversu trúverðug hún er. Frásögn getur stuðst við ummerki eða önnur atriði sem 

styðja hana. Þá verður að meta hvor aðilinn gefi sennilegri skýrslu og hvort fullnægjandi 

sönnun þyki fram komin. Líði langur tími frá verknaði þar til að þolandi kærir til lögreglu eða 

leitar aðstoðar hjá neyðarmóttöku, kunna ýmis mikilvæg sönnunargögn að fara forgörðum, 

m.a. líkamleg sönnunargögn en einnig getur vettvangur spillst.
191

  

Í dag tíðkast að skoða hegðun brotaþola og ákærða í kjölfar brots, m.a. á 

samfélagsmiðlum sbr. Hrd. 18. maí 2017 (52/2017) þar sem ákærði var sakfelldur fyrir 

nauðgun með því að hafa með ofbeldi, hótunum og annars konar ólögmætri nauðung þvingað 

brotaþola til að hafa við sig munnmök. Í málinu var eitt af sönnunargögnum Facebook 

skilaboð frá ákærða til brotaþola þar sem hann hafði beðið brotaþola afsökunar, en ákærði 

neitaði sök í málinu og sagði að kynferðismök á milli þeirra hefðu verið með samþykki 

brotaþola. Skýring ákærða á skilaboðunum voru að maður hefði hótað honum með 

skammbyssu og hann í kjölfarið sent skilaboðin. Einnig var vísað til samtals brotaþola og 

ákærða í máli Landsréttar 30. nóvember 2018 (117/2018) þar sem ákærða var gefið að sök að 

hafa haft samræði og önnur kynferðismök við brotaþola gegn vilja hennar, með því að stinga 

fingrum í leggöng hennar og hafa við hana samræði þar sem hún lá sofandi. Í málinu hélt 

ákærði því fram að samræðið hefði verið með samþykki brotaþola en litið var til skilaboða 

eftir atvikið þeirra á milli á samfélagsmiðlinum Facebook þar sem brotaþoli spyr ákærða 

hvort hann átti sig á því sem hann hafi gert og ákærði svarar og segist ekki halda að þau séu á 

sömu blaðsíðunni og hann hefði ekki heyrt hana segja hættu og biður brotaþola innilega 

afsökunar. Var niðurstaða héraðsdóms um sakfellingu staðfest í Landsrétti.  

Venjan er sú að öll kynferðisbrotamál, fyrir utan brot gegn 209. og 210. gr. hgl., þar sem 

ákærði neitar sök séu dæmd af fjölskipuðum dómi. Með því er reynt að tryggja öruggari 

dómsniðurstöðu. Átti það sérstaklega við í ljósi áðurgildandi 2. mgr. 208. gr. sml., sem felld 

var á brott með 65. gr. laga nr. 49/2016, þar sem kveðið var á um að Hæstiréttur gæti ekki 

endurmetið niðurstöðu héraðsdóms sem byggði á mati á trúverðugleika framburðar.
192
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 Hæstiréttur gat þó á grundvelli áðurgildandi 3. mgr. 208. gr. sml. ómerkt dóm og vísað honum aftur í hérað ef 
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febrúar 2016 (190/2015) þar sem ákærða gefið að sök kynferðisbrot skv. 1. og 2. mgr. 194. gr. hgl. með því að 

hafa haft samræði og endaþarmsmök við brotaþola sem ekki gat spornað við verknaðinum sökum ölvunar og 

svefndrunga, auk þess að hafa beitt hana ofbeldi. Í héraði komst meirihluti dómenda að þeirri niðurstöðu á 

grundvelli framburðar fyrir dómi með tilliti til annarra gagna að sök ákærða væri ekki sönnuð. Í dómi 

Hæstaréttar var vísað til þess að skv. 2. mgr. 208. gr. sml. gæti Hæstiréttur ekki endurmetið niðurstöðu 

héraðsdóms um sönnunargildi munnlegs framburðar nema hlutaðeigandi vitni eða ákærði gæfu skýrslu þar fyrir 
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Ákvæðinu var breytt með 58. gr. laga nr. 49/2016 á þann hátt að nú er unnt að áfrýja dómi til  

Landsréttar til að fá endurskoðun á niðurstöðum sem byggðar eru á mati á sönnunargildi 

munnlegs framburðar fyrir héraðsdómi.
193

 

Í sakamálalögum kemur fram að sönnunarbyrði í sakamálum um sekt ákærða og önnur 

atvik, sem telja megi honum í óhag, hvíli á ákæruvaldinu, sbr. 108. gr. sml. Það er hlutverk 

ákæruvaldsins að vinna að því að hið sanna og rétta komi í ljós og ber því að líta bæði til 

atriða sem leiða til sektar og sýknu, sbr. 3. mgr. 18. gr. sml. Þrátt fyrir að þetta sé hlutverk 

ákæruvaldsins hefur ákærði rétt á að leggja fram sönnunargögn sem eru til þess fallin að 

upplýsa málið, sbr. 1. mgr. 110. gr.
194

 Þá hefur réttargæslumaður brotaþola rétt á að leggja 

fram skjöl sem styðja bótakröfu brotaþola en það telst ekki athugunarvert að 

réttargæslumaður afli einnig skjala og annarra sýnilegra sönnunargagna til hagsbóta fyrir sinn 

skjólstæðing, eins og kom fram í kaflanum um réttargæslumenn, en réttargæslumanni er 

strangt til tekið óheimilt að leggja slík gögn fram í sakamáli, hvað þá leiða vitni, heldur á 

hann að afhenda ákæranda gögnin til framlagningar eða beina ósk til dómara um að ákveðið 

vitni verði látið gefa skýrslu fyrir dómi.
195

 Brotaþoli hefur því í raun ekki sambærilega 

heimild og ákærði til að leggja fram gögn í sakamáli. 

Eftir að sönnunarfærsla hefur farið fram er það hlutverk dómara að komast að niðurstöðu í 

málinu. Dómari vegur og metur allar staðreyndir máls og nefnist það sönnunarmat.
196

 

Meginreglan er frjálst sönnunarmat dómara. Í því felst að dómari er ekki bundinn af fyrirfram 

gefnum sönnunarreglum þegar hann metur hvað teljist sannað í tilteknu máli. Honum ber að 

beita lögfræðilegri þekkingu sinni og heilbrigðri skynsemi, sbr. 1. og 2. mgr. 109. gr. sml. 

Markmið meginreglunnar um frjálst sönnunarmat er að ná efnislega réttri niðurstöðu í hverju 

máli. Matið verður, þótt frjálst sé, að vera hlutlægt og styðjast við málefnaleg rök en dómari 

skal forðast að láta persónulegar skoðanir og önnur ómálefnaleg sjónarmið ráða niðurstöðu 

sinni.
197

   

                                                                                                                                                         
og senda hann aftur í hérað. Einn dómari skilaði þó sérákvæði þar sem hann taldi að ómerkja ætti dóminn en það 

gerði hann á þeim grundvelli að framburður brotaþola kæmi heim og saman við niðurstöðu 

réttarlæknisfræðilegrar rannsóknar sem hún gekkst undir í kjölfar atburðarins en ákærði neitaði að hafa haft 

kynmök við brotaþola. Þá tekur dómarinn fram í sérákvæðinu að héraðsdómur hafi metið framburð brotaþola 

trúverðugan um að ákærði hafi haft við hana kynferðismök en ekki var á honum byggt þar sem þeir töldu 

framburð hennar um ölvunarástand sitt ótrúverðugt. Taldi hann mat héraðsdóms um sönnunargildi munnlegs 

framburðar fyrir dómi rangt og vildi senda málið aftur í hérað. 
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Hægt er að rökstyðja að slaka verði á sönnunarkröfum í málum þar sem sönnunaraðstaða 

ákæruvalds er erfið t.d. þar sem engin ytri ummerki finnast og engin utanaðkomandi vitni eru 

að atburði. Þetta er sönnunarstaða sem á oft við í kynferðisbrotamálum. Við mat á því hversu 

strangar sönnunarkröfur skuli gera þarf að líta til tveggja sjónarmiða. Annað þeirra er að séu 

gerðar strangar sönnunarkröfur þá leiði það til þess að baráttan gegn afbrotum verði ekki 

nægilega skilvirk og að afbrotamenn sem jafnvel hafa framið alvarleg brot sleppi við refsingu. 

Hitt er að ef slakað er um of á sönnunarkröfum geti fallið rangir dómar sem leiði til þess að 

saklausir menn sitji inni fyrir afbrot annarra. Vegna sjónarmiða um réttaröryggi verður að fara 

varlega í að slaka um of á sönnunarkröfum.
198

  

Í sakamálum eru ákvæði um öfuga sönnunarbyrði frávik frá meginreglunni um sakleysi 

einstaklings uns sekt hans er sönnuð og ber að fara varlega í notkun slíkra ákvæða.
 199

 Í máli 

Salabiaku gegn Frakklandi
200

 komst MDE að þeirri niðurstöðu að lagareglur um öfuga 

sönnunarbyrði í refsilöggjöf aðildarríkja séu ekki útilokaðar skv 2. mgr. 6. gr. MSE, þ.e. ef 

þau uppfylla ýmis grundvallarskilyrði og eru innan skynsamlegra marka.
201

  

 

7.2 Skýrslutaka brotaþola 

Samkvæmt sakamálalögum eru skýrslur af vitnum bæði teknar af lögreglu á rannsóknarstigi 

og fyrir dómi, einkum við aðalmeðferð máls. Af lögunum leiðir að það er lögregla sem fer 

með rannsókn mála og aflar sönnunargagna til undirbúnings málshöfðunar, sbr. 52. og 53. gr. 

sml. og er dómurum því að meginreglu ekki ætlað að koma að málum sem eru til meðferðar 

lögreglu á rannsóknarstigi.
202

  

Skýrslur lögreglu á rannsóknarstigi, sem teknar eru af sakborningi og vitnum, eiga stóran 

þátt í því að upplýsa mál og leggja grunn að ákvörðun um saksókn. Líkt og komið hefur fram 

leiðir eðli kynferðisbrota oft til þess að engin vitni eða áverkar eru til staðar og eftir stendur 

framburður brotaþola sem getur talist ótrúverðugur vegna þess hve brotakenndur og 

samhengislaus hann vill verða og eru brotin því líkleg til niðurfellingar. Ástæðan fyrir því að 
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framburður brotaþola er oft brotakenndur getur bæði verið að minni brotaþola er glopótt 

vegna ölvunar eða svefndrunga, langt er liðið frá atburði eða að áfallið hefur haft áhrif á 

minnið.
203

 

Framburður brotaþola verður að mestu leyti til við skýrslutöku hjá lögreglu og því er 

mikilvægt að rétt sé að þeim staðið. Brotaþolar kynferðisbrota hafa sérstaka stöðu í 

samanburði við þolendur annarra brota þar sem stór hluti þeirra sem verða fyrir kynferðisbroti 

þjást í kjölfar þess af áfallastreituröskun og öðrum erfiðum tilfinningum og eiga því erfitt með 

að sitja almenna skýrslutöku. Vilji brotaþola til að taka þátt í lagaferli byggist einnig að 

miklum hluta á því hvernig þeir upplifa viðhorf í sinn garð frá lögreglunni og dómskerfinu 

almennt.
204

 

Í lögum um meðferð opinberra mála nr. 19/1991 voru fá og dreifð ákvæði um það hvernig 

ætti að haga skýrslutöku en með lögum um meðferð sakamála er nú kveðið á um skýrslutöku 

við rannsókn máls á heildstæðan hátt í VIII. kafla., sem og nýmæli frá eldri lögum, t.d. um 

óformlega skýrslutöku lögreglu af sjónarvottum og öðrum vitnum, sbr. 1. mgr. 60. gr. sml.
205

 

Skýr greinarmunur er gerður á sakborningi annars vegar og vitnum hins vegar hvað varðar 

skyldu til að mæta til formlegrar skýrslutöku hjá lögreglu, sbr. 1. og 2. mgr. 61. gr. sml. 

Sakborningi, sem kvaddur er til skýrslutöku, er skylt að sinna þeirri kvaðningu skv. 1. málsl. 

1. mgr. 61. gr. sml. og er heimilt að handtaka hann og færa til skýrslutöku til að fullnægja 

þeirri skyldu, sbr. b-lið 3. mgr. 90. gr. sml., en aftur á móti getur vitni skorast undan að verða 

við boðun um að gefa skýrslu hjá lögreglu við rannsókn sakamáls, sbr. 2. mgr. 61. gr. sml.  

Ef lögregla telur þörf á því að vitni, þ. á m. brotaþoli, gefi frekari skýrslu en á þann 

óformlega hátt sem kveðið er á um í 2. mgr. 60. gr. sml., skal lögregla boða vitnið til 

formlegrar skýrslutöku skv. 1. málsl. 2. mgr. 61. gr. sml. Getur vitnið skv. 2. málsl. sömu 

greinar skorast undan þessari boðun. Telji lögregla að það sé brýn nauðsyn til að taka 

formlega skýrslu af vitninu getur hún krafist þess að það gefi skýrslu fyrir dómi, sbr. c-lið 1. 

mgr. 58. gr. sml. Sama ákvæði mælir einnig fyrir um að unnt sé að kveða vitni fyrir dóm til að 

svara einstökum spurningum sem það hefur skorast undan að svara við skýrslutöku lögreglu. 

Í 3. mgr. 61. gr. sml. er tekið fram að skylt sé að boða réttargæslumann til formlegrar 

skýrslutöku, enda eigi hann rétt á að vera viðstaddur hana líkt og verjandi sakbornings, sbr. 2. 

mgr. 36. gr. og 1. mgr. 46. gr. sml. og fram kom í kaflanum um réttargæslumenn. Verjandi 
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sem viðstaddur er við skýrslutöku getur beint tilmælum til þess sem skýrslu tekur að 

skýrslugjafi verði spurður um tiltekin atriði. Á sama hátt getur réttargæslumaður, sem 

viðstaddur er skýrsutöku, mælst til þess að skjólstæðingur hans verði spurður um tiltekin 

atriði, sbr. 4. mgr. 63. gr. sml. 

Sá lögreglumaður sem tekur skýrslu skal gæta leiðbeiningarskyldu sinnar gagnvart vitni, 

sbr. 1. mgr. 7. gr. sml. Þegar skýrsla er tekin af brotaþola ber lögreglu að leiðbeina honum um 

réttindi hans samkvæmt lögum, sbr. 1. mgr. 40. gr. sml. en það á t.d. við um rétt brotaþola til 

að vera tilnefndur eða skipaður réttargæslumaður skv. 41. gr. laganna. Þá er í 1. mgr. 5. gr. 

reglugerðar nr. 651/2009 um réttarstöðu handtekinna manna, yfirheyrslur hjá lögreglu o.fl. 

kveðið á um að lögreglu sé skylt, við skýrslutöku, að kynna brotaþola rétt hans til að bera 

fram einkaréttarkröfu í sakamáli, svo og að leiðbeina honum við gerð kröfunnar ásamt því að 

afla gagna um hana.
206

 

Skýrslutaka fyrir dómi fer fram á sama hátt hvort sem um ákærða eða vitni er að ræða. 

Önnur málsgrein 122. gr. sml. heimilar dómara að láta ákæranda og verjanda um að bera fram 

spurningar, fyrst ákæranda og síðan verjanda, en eins og 2. mgr. er orðuð getur dómari 

ákveðið að hafa annan hátt á, t.d. þegar skýrsla er tekin af vitni sem leitt er af verjanda. Þessu 

ákvæði var breytt með tilkomu laga nr. 88/2008 en í eldri lögum, þ.e. lögum um meðferð 

opinberra mála nr. 19/1991 var í 2. mgr. 59. gr. kveðið á um að dómari spyrði vitni um 

sakaratriði, þ.e. dómari lagði fyrir vitni spurningar sem ákærandi og verjandi óskuðu. Slíkt var 

þó ekki talið stangast á við d-lið 3. mgr. 6. gr. MSE en talið var að það samrýmdist ákvæðinu 

betur að ákærandi og verjandi spyrðu vitnið beint.
207

 Þótt ákærði annist vörn sína sjálfur á 

hann hins vegar ekki rétt á að spyrja vitni beint, heldur getur hann farið þess á leit, með vísun 

til d-liðar 3. mgr. 6. gr. MSE, að dómari leggi tilteknar spurningar fyrir vitnið, sbr. niðurlag 2. 

mgr. 122. gr. sml., þar sem segir að hann geti lagt spurningar fyrir vitnið sjálfstætt eða að ósk 

ákærða. Samkvæmt 3. mgr. 46. gr. sml. má réttargæslumaður brotaþola heldur ekki beina 

spurningum til vitna, en getur beint þeim tilmælum til dómara að skjólstæðingur hans verði 

spurður um tiltekin atriði, svo og önnur vitni, þó aðeins um afmörkuð atriði sem varða 

sérstaklega einkaréttarkröfur brotaþola. Gert er ráð fyrir að dómari gefi réttargæslumanni kost 

á að koma á framfæri við sig þeim spurningum sem hann óskar að verði lagðar fyrir vitnið 

áður en skýrslutöku lýkur.
208
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Dómara ber að umorða og skýra spurningar áður en þeim er svarað, metur hann að þess sé 

þörf, sem og að koma í veg fyrir að lagðar séu fram spurningar sem eru óákveðnar, tvíræðar, 

veiðandi, óþarflega móðgandi, særandi, villandi eða bersýnilega tilgangslausar. Dómari hefur 

þar með heimild til að taka skýrslutöku alfarið í sínar hendur. Honum er einnig heimilt að 

óska eftir skýrari svörum eða leggja sjálfstætt fram spurningar til skýrslugjafa, sbr. 2. mgr. 

122. gr. sml.  

Eins og komið hefur fram var meginmarkmið með breytingum, sem gerðar voru á lögum 

um meðferð opinberra mála með lögum nr. 36/1999, að styrkja réttarstöðu brotaþola, ekki síst 

barna sem þolenda kynferðisbrota, frá því sem verið hafði. Í athugasemdum með frumvarpi er 

varð að sakamálalögum nr. 88/2008 er fjallað um skýrslutöku af börnum undir 18 ára. En eitt 

af því sem stefnt var að með lögum nr. 36/1999 var að börn yngri en 18 ára þyrftu ekki að 

gefa formlega skýrslu oftar en einu sinni. Var talið að með því væri verið að hlífa þeim við að 

rifja upp oftar og í smáatriðum atburði sem valdið hefðu miklum andlegum og jafnvel 

líkamlegum þjáningum. Til að hægt væri að uppfylla þetta markmið var mælt fyrir um að þau 

skyldu gefa skýrslu fyrir dómara á rannsóknarstigi. Sú tilhögun hafði verið gagnrýnd þegar 

frumvarp að sakamálalögum var samið og því haldið fram að hún leiddi til fleiri sýknudóma 

en ef formleg skýrslutaka færi fram hjá lögreglu. Það hefði hins vegar í för með sér að barnið 

yrði að gefa skýrslu að nýju fyrir dómi við aðalmeðferð máls vegna sönnunargildis 

lögregluskýrslu, sem ekki er það sama og skýrslu sem gefin er fyrir sjálfstæðum og óháðum 

dómara. Var bent á í athugasemdum með frumvarpinu að þótt sakfellt sé í tiltölulega fáum 

málum, þar sem ákært er fyrir kynferðisbrot gagnvart börnum, vegna skorts á sönnun, væri 

ekki að sjá að framangreindri tilhögun væri um að kenna. Enda er við sams konar vanda að 

etja, hvort sem skýrsla er tekin af brotaþolum í þessum málum á rannsóknarstigi hjá lögreglu, 

eins og í Danmörku og Svíþjóð, eða fyrir dómi, eins og hér á landi og í Noregi. Af þessum 

sökum var ekki gerð tillaga um að horfið væri frá þeirri braut sem lög nr. 36/1999 höfðu 

markað. Hins vegar voru gerðar breytingar sem eiga að stuðla að því að kynferðisbrotamál 

upplýsist og hljóti sem réttlátasta málsmeðferð. Tekið var upp ákvæði um óformlega 

skýrslutöku lögreglu, sbr. 2. mgr. 60. gr. sml. Segir í athugasemdum um ákvæðið að þar með 

sé ekkert því til fyrirstöðu að lögregla ræði óformlega við brotaþola áður en hann gefur 

formlega skýrslu fyrir dómi skv. a-lið 1. mgr. 59. gr. sml. til þess að undirbúa þá skýrslugjöf. 

209
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Samkvæmt 1. mgr. 65. gr. sml. ber vitni, þ. á m. brotaþola, að svara spurningum, segja satt 

og rétt frá fyrir lögreglu og í dómi að viðlagðri refsiábyrgð, sbr. 142. gr., 145. gr. og 146. gr. 

hgl. Sakborningi ber einnig að greina rétt frá fyrir sömu aðilum en honum verður aftur á móti 

ekki refsað fyrir rangan framburð, sbr. 143. gr. og 2. mgr. 146. gr. hgl.  

Þar sem framburður brotaþola er eitt af lykil sönnunargögnum í kynferðisbrotamálum þá er 

mikilvægt að rétt og vel sé staðið að skýrslutöku hjá lögreglu og fyrir dómi. Brotaþoli 

kynferðisbrots er oftast boðaður í eina skýrslutöku eftir brotið, fyrir utan fyrstu skýrslu 

lögreglu sem tekin er af brotaþola við komu á neyðarmóttöku eða á lögreglustöð. Þessi 

skýrslutaka er því í raun eina tækifæri brotaþola til að koma frásögn sinni til skila. Sigrún 

Jóhannsdóttir hdl. réttargæslumaður hefur gagnrýnt þetta fyrirkomulag og leggur til að 

brotaþolum verði gefin kostur á að fara í aðra skýrslutöku. Á brotaþoli að sitja við sama borð 

og sakborningur í málinu að hennar mati, þ.e.a.s. að brotaþoli fái að sjá vitnisburð 

sakbornings og gera við hann athugasemdir. Vitnisburður brotaþola er borinn undir 

sakborning í málinu en því er ekki öfugt farið, hins vegar vill það oft verða að brotaþoli fái 

ekki að sjá vitnisburð sakbornings fyrr en einhverjum árum eftir að máli er lokið.
210

  

Í Noregi hefur dómsmálum verið háttað þannig að brotaþoli fær að hlýða á framburð 

ákærða og vera viðstaddur dómsmálið í heild. Var þessu breytt þar sem brotaþolar höfðu 

aðeins stöðu vitnis í málum sem þeir höfðu mikla persónulega þekkingu á og þar sem 

niðurstaðan snerti þeirra hagi. Þótti ekki sanngjarnt fyrirkomulag að ákærði fengi að hlusta á 

vitnisburð brotaþola og svara fyrir sig í kjölfarið á meðan brotaþoli hafði ekki rétt á að heyra 

framburð ákærða heldur fékk bara að koma og bera vitni án þess að vita hvað ákærði hefði 

sagt. Sama kerfi er í Svíþjóð og Finnlandi.
211

 

Í tilmælum Evrópuráðsins um aðstoð við brotaþola Rec(2006)8 segir að aðildarríki skuli 

tryggja að lögregla fái viðeigandi þjálfun um stöðu brotaþola. Slík þjálfun á að fela í sér 

almenna þekkingu á áhrifum afbrota á viðhorf og hegðun brotaþola, lögregla á að vera upplýst 

um hættuna á því að brotaþolar upplifi sig sem fórnarlömb á ný í réttarkerfinu og á að þjálfa 

lögregluna í því að lágmarka þá hættu. Þá er sérstaklega tekið fram í tilmælunum að sé um 

brotaþola ákveðinna brota að ræða, t.d. kynferðisbrota, þurfi að þjálfa starfsfólk sem að þeim 

kemur sérstaklega.
212

 

Í rannsókn um viðhorf fagaðila til meðferðar nauðgunarmála innan réttarvörslukerfisins 

kom fram í viðtölum að viðhorf til nauðgunar- og kynferðisbrota hafi breyst hjá þeim 
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faghópum sem starfa við meðferð slíkra mála. Sumir viðmælendur tengdu þetta meðal annars 

við kynslóðaskipti hjá lykilembættum í lok síðustu aldar og að þekking og skilningur á eðli og 

afleiðingum brotanna hefði aukist.
213

 

Í skýrslu nefndar um meðferð kynferðisbrota innan réttarvörslukerfisins er lagt til að ráðist 

verði í aðgerðir innan réttarvörslukerfisins. Sem dæmi á að samræma gátlista og verkferla 

með því að útbúa samræmdar leiðbeiningar sem lýsa verklagi hjá lögreglu frá fyrstu stigum 

máls og við framhaldsrannsókn. M.a. verði þá tekið mið af leiðbeiningum um rannsókn 

nauðgunarmála sem fram komu í skýrslu starfshóps ríkissaksóknara um meðferð 

nauðgunarmála hjá lögreglu og ákæruvaldi (2007). Þannig leggur nefndin til að hægt verði að 

tryggja betur gæði rannsóknar frá því rannsókn hefst uns henni lýkur. Með gátlistum og 

verkferlum verði meðal annars leitast við að tryggja að skýrslutökur uppfylli gerðar kröfur, t.d 

að bera skuli framburð sakbornings undir brotaþola að jafnaði. Þannig skipti ekki höfuðmáli 

hvaða lögreglumaður taki fyrstu skýrslu eða komi að rannsókn máls í upphafi. Með 

samræmdum gátlista verði leitast við að girða fyrir mistök við rannsókn og tryggja öflun 

sönnunargagna. Að auki þarf að samræma verkferla á milli lögregluembætta, meðal annars til 

að tryggja samræmi í öflun og greiningu beinna og óbeinna sönnunargagna, t.d. tölvu- og 

símagagna.
214

 

Þá er lagt til í skýrslunni að boðið verði upp á námskeið í samtalstækni fyrir alla 

rannsóknarlögreglumenn svo tryggt verði að þeir hafi öðlast viðeigandi þekkingu og þjálfun 

þegar kemur að fyrstu skýrslutöku í rannsókn kynferðisbrotamála. Þannig verði tryggt að allir 

njóti réttlátrar málsmeðferðar óháð uppruna, þjóðerni, litarhætti, trúarbrögðum, kynferði, 

kynhneigð, kynvitund, kyneinkennum, kyntjáningu, aldri, efnahag, fötlun, heilsufari eða 

annarri stöðu.
215

  

Kristina Jakobsen, sérfræðingur í vitnasálfræði og yfirheyrslutækni, segir mótsagnir 

ríkjandi í skýrslutökum brotaþola. Sem dæmi nefnir hún þörf brotaþola til að honum sé trúað 

og þörf hans fyrir huggun og samúð. Lögregla getur hins vegar ekki tekið afstöðu með 

brotaþola með því að segjast trúa honum þar sem á henni hvílir hlutlægnisskylda. Þá segir 

Kristina mikilvægt að fá öll smáatriði fram í skýrslutökum en það sé algengt að það sé 

erfiðleikum bundið þar sem bæði brotaþoli og sakborningur hafi sjaldan geð í sér til að lýsa 

atvikum í þaula. Þá talar hún um dæmigerð viðbrögð brotaþola meðan á nauðgun stendur, en 

hluti brotaþola veitir mótspyrnu, sumir flýja og aðrir frjósa. Þá bregðast sumir við nauðgun á 
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þann hátt að aftengja sig eða „fara út úr líkamanum“. Eftir nauðgunina er ástandið oft þannig 

að brotaþolar hafa takmarkaða vitræna getu og muna oft ekki hvað gerðist nákvæmlega auk 

þess sem þeir líta oft svo á að verknaðurinn sé þeim að kenna.
216

  

Danska lögreglan styðst við ákveðna yfirheyrslutækni. Áhersla er á að undirbúa brotaþola 

vel fyrir skýrslutöku og byggja upp traust milli hans og þess sem skýrsluna tekur. Lýsti 

Kristina því að þótt lögregla geti ekki tekið aftstöðu með brotaþola sökum hlutlægnisskyldu 

þá sé unnt að sýna „faglega“ samúð með því að láta í ljós að málið sé tekið alvarlega, að 

brotaþoli finni að á hann sé hlustað og áhugi sé fyrir hendi á því sem hann hefur að segja. 

Lagði Kristina ríka áherslu á að gefa þurfi brotaþola tíma og svigrúm til að rifja upp 

verknaðinn, ennfremur að yfirvöld verði að sýna því skilning að slíkt geti tekið tíma og oft 

þurfi fleiri en eina skýrslutöku og jafnvel sviðsetningu á broti.
217

 

Við meðferð sakamála fyrir íslenskum dómstólum er almennt þrýst á málflytjendur að 

nota sem stystan tíma fyrir aðalmeðferð máls og þá bæði varðandi skýrslutökur og 

málflutning. Óhjákvæmilegt er að þetta hafi áhrif á málflytjendur sem reyna að verða við 

slíkum kröfum. Þetta má oft á tíðum greina þegar skoðuð eru endurrit af skýrslum sem hafa 

verið hljóðritaðar við aðalmeðferð mála. Vitni eru jafnvel spurð næstu spurninga áður en þau 

hafa klára að svara þeirri fyrri. Verið getur að í tilvikum sem þessum segi vitni ekki allt það 

sem það hefur að segja um atvik.
218

 

 

7.3 Sönnun byggð á framburði brotaþola   

Sönnunargögn eru þau gögn sem nota má til að sanna eitthvað fyrir rétti.
219

 Í XVII. – XX. 

kafla sakamálalaga eru sönnunargögn flokkuð í framburð ákærða, framburð vitna og 

brotaþola, matsgerðir dómkvaddra matsmanna og framburð þeirra og svo skjöl og önnur 

sýnileg sönnunargögn. Vegna eðlis sakamála er almennt talið að ríkari kröfur séu gerðar til 

sönnunar í þeim en í einkamálum.
220

 

Vitnisburður í lögregluskýrslu hefur að jafnaði ekkert sönnunargildi, jafnvel þótt um hafi 

verið að ræða formlega skýrslutöku, nema vitnið staðfesti framburð sinn fyrir dómi skv. 3. 

mgr. 122. gr. sml. Heimilt er að víkja frá þessari reglu í undantekningartilvikum, sbr. 3. mgr. 

111. gr. sml. Ef framburður vitnis eða sakbornings breytist fyrir dómi frá því sem kom fram í 
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skýrslutöku hjá lögreglu getur það kallað á skýringar frá þeim sem skýrslu gefur og geta þær 

skýringar haft áhrif þegar dómari leggur mat á trúverðugleika þeirra við úrlausn máls.
221

  

Munnlegur framburður vitna og ákærða getur verið óáreiðanlegur vegna þeirra milliliða 

sem eru frá skynjun vitnis af atburði og þar til dómari beitir þeim upplýsingum sem hann fékk 

frá vitni eða ákærða um atburðinn. Stefán Már Stefánsson telur að líklega sé það hvorki í 

andstöðu við meginregluna um sönnunarbyrði né þær sönnunarkröfur sem beri að gera í 

sakamálum að útiloka að unnt sé að styðja áfellisdóm aðallega eða eingöngu við eina 

munnlega skýrslu. En vegna reglunnar um ríkar sönnunarkröfur í sakamálum sé þó aldrei unnt 

að láta þar við sitja að meta hvor skýrslan sé trúverðugri, skýrsla brotaþola eða ákærða.
222

  

Ef áfellisdómur í sakamáli er aðeins byggður á framburði eins vitnis, gegn neitun ákærða, 

er hægt að halda því fram að í raun sé einungis um mat á trúverðugleika framburða aðilanna 

að ræða. Slíkur dómur er í raun felldur á þeim huglæga grunni hvorum aðilanum dómari trúir 

betur. Ef sú staða er uppi þá er full sönnun engu að síður ófrávíkjanleg. Sé dómur í 

aðalatriðum eða eingöngu byggður á framburði eins vitnis felst óhjákvæmilega í því að í 

sumum tilvikum hafi framburður vitnis mjög ríkt sönnunargildi. Sem dæmi má nefna ef barn 

ber um atvik sem það gat ekki þekkt nema af eigin raun og engin ytri atvik veikja framburð 

þess. Fræðilega séð nægir slíkt sem full sönnun jafnvel þó framburður ákærða sé þessu 

ósamrýmanlegur. Á hinn bóginn getur slíkur dómsgrundvöllur verið ótraustur og þessi tilvik 

því ekki algeng.
223

 Sem dæmi má sjá Hrd. 22. október 2009 (259/2009). Þar var ákærða gefið 

að sök kynferðisbrot gegn dóttur sinni með því að hafa haft samræði og önnur kynferðismök 

við hana í mörg skipti. Í viðtölum í Barnahúsi lýsti þriggja ára stúlkan kynferðislegum 

stellingum og athöfnum og sagðist sálfræðingur ekki áður hafa séð svo sterka kynferðislega 

hegðun hjá svona ungu barni Var ákærði, þrátt fyrir neitun hans, fundinn sekur um að hafa 

haft önnur kynferðismök en samræði við dóttur sína og töldust brot hans varða við 1. mgr. 

200. gr. og 1. mgr. 202. gr. hgl.  

Meginsjónarmiðið er að gegn neitun ákærða nægi ekki framburður eins vitnis, nema 

annað og meira komi til. Venjulega verður framburður vitnis að styðjast við önnur gögn máls 

til þess að nægja til sönnunar í því. Dómaframkvæmd á Íslandi er að mestu leyti í samræmi 

við þetta sjónarmið.
224

 Sem dæmi má sjá Hrd. 2. mars 2017 (252/2016). Þar var ákærða gefið 

að sök kynferðisbrot með því að hafa haft samræði við brotaþola sem ekki gat spornað við 

verknaðinum sökun ölvunar og svefndrunga. Í málinu lágu ekki fyrir nein líkamleg 
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sönnunargögn heldur aðeins framburður brotaþola og ákærða ásamt vitnum sem gátu óbeint 

vitnað um atvikið. Í niðurstöðu héraðsdóms, sem staðfest var í Hæstarétti, segir:  

 

Er framburður brotaþola að mati dómsins trúverðugur og í góðu samræmi við framburð annarra 

vitna og framlögð gögn í málinu. 

 

Taldi héraðsdómur ákærða hlotið að hafa gert sér grein fyrir ölvun brotaþola og hann ekki 

haft neina réttmæta ástæðu til að ætla að hún væri samþykk því að hann hefði við hana 

samræði. Var ákærði því sakfelldur fyrir brot samkvæmt 2. mgr. 194. gr. hgl. 

Annar dómur þar sem önnur gögn studdu framburð brotaþola var í máli Hæstaréttar 15. 

september 2016 (644/2015). Ákærða var gefið að sök kynferðisbrot með því að hafa haft 

samræði og önnur kynferðismök við brotaþola sem gat ekki spornað við verknaðinum sökum 

ölvunar og svefndrunga þannig að hann hafði við hana samræði, munnmök, setti fingur í 

leggöng og káfað á brjóstum hennar. Héraðsdómur taldi framburð brotaþola trúverðugan og 

að sama skapi framburð ákærða ótrúverðugan um tiltekin atriði og í ósamræmi við önnur 

gögn málsins sem voru áverkar í leggöngum ásamt DNA frá ákærða í nærbuxum brotaþola. 

Var frásögn brotaþola lögð til grundvallar í málinu og ákærði sakfelldur í héraði og það 

staðfest í Hæstarétti.  

Í Hrd. 10. maí 2012 (650/2011) var ákærða gefið að sök að hafa framið kynferðisbrot 

gegn dóttur fyrrum sambýliskonu sinnar með því að hafa einu sinni til tvisvar í viku nuddað 

getnaðarlim sínum upp við kynfæri stúlkunnar, látið hana fróa sér og hafa við sig munnmök. 

Dómstóllinn skoðaði myndband af yfirheyrslu stúlkunnar og mat svo að hún hefði gefið 

trúverðuga skýrslu. Hins vegar leit dómstóllinn til þess að framburður ákærða, sem neitaði 

staðfastlega sök, væri ekki ótrúverðugur. Dómstóllinn mat það svo að önnur gögn yrðu að 

styðja við frásögn brotaþola þannig að á henni yrði byggt en engum slíkum gögnum var til að 

dreifa og var ákærði sýknaður. 

Í einhverjum tilvikum hefur verið sakfellt þar sem segja má að trúverðugleiki framburðar 

brotaþola hafi verið helsta sönnunargagnið. Í Hrd. 2002, 1065 (545/2001) var um að ræða 

ætluð kynmök ákærða gagnvart stjúpdóttur sinni á aldrinum 9-14 ára en hún lagði fram kæru 

27 ára gömul. Ákærði neitaði allri sök í málinu. Framburður brotaþola þótti „einkar 

trúverðugur“. Önnur helstu sönnunargögnin í málinu voru upplýsingar sem staðfestu 

framburð brotaþola um ferð til læknis vegna gruns um þungun þegar hún var 14 ára gömul. 

Samkvæmt framburði móður stúlkunnar fór hún þá ferð með ákærða og vissi móðirin ekki um 
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hana fyrr en eftir á. Stúlkan hafði einnig greint tveimur vitnum frá kynferðislegri misneytingu 

af hálfu ákærða. Var ákærði sakfelldur.  

Í Hrd. 24. maí 2012 (649/2011) var ákærði sakaður um kynferðisbrot gagnvart dóttur 

vinkonu sinnar. Héraðsdómur tók fram, varðandi þennan ákærulið, að ákærði og brotaþoli 

væru ein til frásagnar um atvik og bæri mikið í milli í framburði þeirra. Í forsendum 

héraðsdóms, sam staðfestur var í Hæstarétti, kom fram að það rýrði ekki trúverðugleika 

framburðar brotaþola í heild þótt hún hefði ekki lýst háttsemi ákærða gagnvart henni með 

nákvæmlega sama hætti í sjálfstæðri frásögn við aðalmeðferð málsins og hún gerði í 

skýrslutöku í Barnahúsi. Í því sambandi var haft í huga að þá voru tæpir sautján mánuðir 

liðnir frá umræddum atburði. Framburður brotaþola var einnig studdur af skýrslu uppeldis- og 

afbrotafræðings Barnahúss um mikla vanlíðan brotaþola og tilfinningalega togstreitu sem hún 

var talin hafa glímt við í kjölfar atburðarins. Sama var að segja um framburð vitna, m.a. 

vinkonu brotaþola, sem báru fyrir dómi um líðan brotaþola þegar hún greindi þeim frá 

atvikum málsins. Taldi því héraðsdómur að fram væri komin sönnun, sem yrði ekki vefengd 

með skynsamlegum rökum þrátt fyrir neitun ákærða.  

Í rannsókn um viðhorf fagaðila til meðferðar nauðgunarmála innan réttarvörslukerfisins 

sem unnin var í samvinnu við innanríkisráðuneytið árið 2014 kom fram að vottorð 

sálfræðinga um afleiðingar kynferðisbrots fyrir brotaþola væru orðin ítarlegri en áður og 

margir viðmælenda rannsóknarinnar voru sammála um að óbein sönnunargögn almennt, 

ásamt framburði brotaþola, hefðu öðlast aukið vægi við málsmeðferð fyrir dómi. Þetta þótti 

hafa leitt til fleiri sakfellinga. Hins vegar voru uppi skiptar skoðanir um ágæti þessarar 

þróunar, einhverjir töldu að slakað hefði verið um of á sönnunarkröfum í 

kynferðisbrotamálum en aðrir töldu þetta jákvæða þróun.
225

 

Að ofangreindu virtu er það ekki óeðlilegt að sakfellt sé í málum þar sem framburður 

brotaþola er eitt aðal sönnunargagnið, þá sérstaklega ef önnur gögn í málinu styðja við 

framburð brotaþola, t.d. skýrsla sálfræðings eða vitnisburður annarra vitna sem geta mælt 

óbeint fyrir um atvik máls.  

 

  

                                                 
225

 Hildur Fjóla Antonsdóttir: „Viðhorf fagaðila til meðferðar nauðgunarmála innan réttarvörslukerfisins og 

tillögur að úrbótum“, bls. 81.  



 70 

8 Þinghald í kynferðisbrotamálum 

8.1 Jafnræði málsaðila fyrir dómi 

Meginreglan um jafnræði málsaðila fyrir dómi er ein af grundvallarreglum íslensks 

sakamálaréttarfars sem leiðir af 1. mgr. 70. gr. stjskr., sbr. 1. og 3. mgr. 6. gr. MSE.
226

 Þrátt 

fyrir að reglan sé ekki nefnd berum orðum í stjórnarskrá telst hún einn mikilvægasti þáttur 

reglunnar um réttláta málsmeðferð. Jafnræði málsaðila fyrir dómi felur í sér kröfu um að 

málsaðilar séu jafn réttháir fyrir dómara, en það er aðeins unnt komi þeir báðir kröfum sínum, 

rökum og sönnunargögnum jafnt að í málinu og hafi jafnan aðgang að málsgögnum sem lögð 

eru fram og eigi þá jafnan kost á að veita andsvör við þeim.
227

  

 

8.2 Munur á réttarstöðu brotaþola og sakbornings 

Eins og komið hefur fram hefur brotaþoli stöðu vitnis bæði hjá lögreglu og fyrir dómi og 

gefur því vitnaskýrslu við aðalmeðferð sakamáls. Í 1. mgr. 27. gr. sml. er mælt fyrir um það, 

hvenær maður telst vera sakborningur í skilningi laganna, en þar segir að sakborningur sé sá 

maður sem borinn er sökum eða grunaður um refsiverða háttsemi.  

Munurinn á réttarstöðu sakbornings og vitnis er í fyrsta lagi fólginn í því að lögum 

samkvæmt hvíla ólíkar skyldur á sökuðum manni og þeim sem bera vitni í sakamáli. Dæmi 

um þetta er að finna í 1. mgr. 61. gr. sml. en þar er sakborningi, sem ekki hefur verið 

handtekinn, gert skylt að sinna kvaðningu til skýrslutöku hjá lögreglu á meðan rannsókn máls 

stendur og má knýja hann til þess með valdi ef þörf krefur, sbr. b-lið 3. mgr. 90. gr. sml. en 

eins og áður segir þá geta vitni skorast undan því að verða við boðun til skýrslutöku skv. 2. 

mgr. 61. gr. sml. 

Sakborningur nýtur einnig margvíslegra réttinda sem varnaraðili sakamáls. Má sem dæmi 

nefna rétt hans til að neita að tjá sig um þá refsiverðu háttsemi, sem honum er gefin að sök, á 

öllum stigum málsmeðferðar, þ. á m. fyrir dómi, sbr. 2. mgr. 64. gr. og 2. mgr. 113. gr. sml. 

Með örfáum undantekningum er vitnum aftur á móti skylt að svara spurningum um atvik máls 

fyrir dómi, sbr. 1. mgr. 116. gr. sml.
228

 Ef vitni skýra rangt frá, hjá lögreglu eða fyrir dómi, 
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 1. mgr. 70. gr. stjskr. er svohljóðandi: „Öllum ber réttur til að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur eða um 

ákæru á hendur sér um refsiverða háttsemi með réttlátri málsmeðferð innan hæfilegs tíma fyrir óháðum og 

óhlutdrægum dómstóli. Dómþing skal háð í heyranda hljóði nema dómari ákveði annað lögum samkvæmt til að 

gæta velsæmis, allsherjarreglu, öryggis ríkisins eða hagsmuna málsaðila“.  
227

 Björg Thorarenssen: Stjórnskipunarréttur – mannréttindi, bls. 240.  
228

 Undartekning er t.d. í 1. mgr. 118. gr. sml. þar sem segir að vitni geti skorast undan því að svara spurningu ef 

ætla má að í svari þess geti falist játning eða bending um að það hafi framið refsiverðan verknað eða atriði sem 

valdi því siðferðislegum hnekki eða tilfinnanlegu fjárhagstjóni. Það sama á við ef ætla má að svar hefði sömu 

afleiðingar fyrir einhvern þann sem tengist vitni með þeim hætti sem segir í 1. eða 2. mgr. 117. gr. sml.  
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varðar það refsingu skv. XV. kafla hgl. Á hinn bóginn er það refsilaust þó að sakborningur 

skýri rangt frá málavöxtum skv. 1. mrg. 143. gr., sbr. 2. mgr. 146. gr. hgl.
229

 

Vitni njóta almennt ekki þeirra réttinda, sem sakborningur öðlast sem aðili máls, t.d. þess 

réttar að fá aðgang að gögnum og öðrum skjölum máls.
230

 En þó litið sé á brotaþola sem vitni 

í sakamáli, sbr. 5. mgr. 39. gr. sml., nýtur hann aftur á móti sérstöðu í samanburði við önnur 

vitni, t.d. er tekið fram í síðari málslið 5. mgr. 39. gr. sml. að hafi hann uppi bótakröfu í 

málinu njóti hann, að því er þann þátt málsins varðar, sömu réttarstöðu og aðili að 

einkamáli.
231

 

 

8.3 Krafa um lokað þinghald 

Dómþing skal háð í heyranda hljóði. Mælt er fyrir um þessa meginreglu íslensks réttarfars í 1. 

mgr. 70. gr. stjskr. sbr. 8. gr. stjórnskipunarlaga, nr. 97/1995. Þá er í upphafi 10. gr. sml 

kveðið á um þessa reglu. Þetta er ekki fortakslaus regla því að samkvæmt tilvitnuðu ákvæði 

stjórnarskrárinnar er dómara heimilt „lögum samkvæmt“ að takmarka aðgang að dómþingi til 

að „gæta velsæmis, allsherjarreglu, öryggis ríkisins eða hagsmuna málsaðila“. Sú staða 

getur komið upp að umfjöllunarefni dóms getur haft skaðleg áhrif fyrir aðila, vandamenn 

aðila, vitni eða aðra sem að máli koma, fái almenningur að fylgjast með málinu. Dómarar hafa 

því heimild í sakamálalögum til að loka réttarhöldum að hluta eða öllu leyti. Þinghöld í 

kynferðisbrotamálum eru t.d. almennt lokuð. Í skýrslu dómsmálaráðherra til Alþingis árið 

1995 kom fram að heimildir til að hlífa fórnarlömbum kynferðisbrota við dómstólameðferð 

væru nýttar eins og kostur væri.
232

  

Þær ástæður, sem réttlæta það að dómþing fari fram fyrir luktum dyrum, eru tæmandi 

taldar í 1. mgr. 10. gr. sml. sem er sama efnis og eldra ákvæði 1. mgr. 8. gr. opl. Í 1. mgr. 10. 

gr. sml. segir:  
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 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 2.  

Sjaldan er dæmt fyrir rangar sakagiftir þó að sýknað hafi verið í kynferðisbrotamáli. En sakfellt var í Hrd. 10. 

nóvember 2016 (558/2015) þar sem kona með rangri kæru og röngum framburði hjá lögreglu leitaðist við að átta 

manns yrðu sakaðir um kynferðisbrot, líkamsárás, hótanir og ólögmæta nauðung en ákærða hafði greint frá því 

að þau hefðu í sameiningu veist að henni með ofbeldi og hótað henni og fjölskyldu hennar. Var framburður 

ákærðu talinn mjög ótrúverðugur og sundurslitinn.  
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 Nánar er fjallað um aðgang brotaþola að gögnum máls í 6. kafla. 
231

 Eiríkur tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 2-3. 

Væri krafa brotaþola tekin fyrir í einkamáli, sem höfðað væri sjálfstætt, hefði brotaþoli forræði á því hvaða vitni 

yrðu kölluð til og hvaða spurningar væru lagðar fyrir. Jafnframt hefði brotaþoli tök á að tjá sig efnislega um allt 

sem fram færi í réttarhöldunum. Aftur á móti eru hendur brotaþola bundnar við störf ákæranda þegar krafa hans 

er sett fram með þessum hætti í sakamáli. Brotaþoli hefur því í raun ekki öll þau réttindi sem hann hefði væri 

hann aðili að aðskildu einkamáli. 
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 Alþt. 1995–96, A-deild, bls. 4924-4925. 
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Þinghöld skulu háð í heyranda hljóði. Dómari getur þó ákveðið, að eigin frumkvæði eða eftir 

kröfu ákæranda, sakbornings eða brotaþola, að þinghald fari fram fyrir luktum dyrum, að öllu 

leyti eða að hluta, ef það er háð utan reglulegs þingstaðar, sakborningur er yngri en 18 ára eða 

hann telur það annars nauðsynlegt: 

 

Í kjölfarið eru taldar upp ástæður í sjö stafliðum. A-liður mælir fyrir um heimild til að 

loka þinghaldi ef það telst nauðsynlegt til hlífðar sakborningi, brotaþola, vandamanni þeirra, 

vitnis eða öðrum sem málið varðar. Hér er um undantekningu frá meginreglunni um opinbera 

málsmeðferð að ræða og því leiðir ekki sjálfkrafa af tilgreindum aðstæðum 1. mgr. 10. gr. 

sml. að loka skuli þinghaldi. Dómara ber að vega og meta aðstæður í hverju tilviki fyrir sig og 

vera reiðubúinn að rökstyðja það sérstaklega ef hann telur ástæður til að hafa lokað 

þinghald.
233

 

Í 2. mgr. 10. gr. sml. er að finna nýmæli þar sem dómara er veitt heimild til að ákveða í 

eitt skipti fyrir öll, t.d. við þingfestingu, að öll þinghöld í málinu skuli vera lokuð. Í 

greinargerð með frumvarpi segir að ástæðan fyrir þessu sé hagræðing vegna þess að sum 

sakamál séu þess eðlis að þinghöld í þeim eru að jafnaði háð fyrir luktum dyrum, t.d. ef um er 

að ræða kynferðisbrotamál þar sem börn eru brotaþolar. Það er sett sem skilyðri fyrir slíkri 

ákvörðun að hún sé færð til bókar þar sem greina skal frá því af hvaða ástæðu þetta er gert.
234

 

Með lögum nr. 36/1999 voru gerðar nokkrar breytingar á 8. gr. opl., sem mælti fyrir um 

heimild dómara til að loka þinghaldi, til að styrkja réttarstöðu brotaþola. Ein þessara breytinga 

var á þann veg að sá, sem ekki sættir sig við þá ákvörðun dómara að þinghald skuli eftir 

atvikum vera opið eða lokað, geti krafist þess að dómarinn kveði upp úrskurð um það hvort 

þinghald skuli háð fyrir luktum dyrum. Þá var heimilt að kæra slíkan úrskurð til Hæstaréttar, 

sbr. 145. gr. opl. Í dag er kæruheimild í b-lið 1. mgr. 192. gr. sml. þar sem segir að úrskurðir 

héraðsdómara um hvort loka eigi þinghaldi sæti kæru til Landsréttar. Almenningur og 

fjölmiðlafólk hefur oft sett sig á móti því að þinghald sé lokað í dómsmálum og hafa þó 

nokkrir dómar fallið um það.
235
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 Þskj. 252, 135. lögþ. 2007-08, bls. 99.  
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 Þskj. 252, 135. lögþ. 2007-08, bls. 99. 
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 Þskj. 252, 135. lögþ. 2007-08, bls. 100.  

Í Hrd. 18. janúar 2010 (32/2010) vísaði Hæstiréttur kröfu fréttamanns frá dómi um að hnekkt yrði ákvörðun 

héraðsdóms um lokuð þinghöld að öllu eða að hluta í máli þar sem sex menn voru ákærðir fyrir mansal. 

Héraðsdómur hafði að kröfu réttargæslumanns brotaþola úrskurðað að réttarhöldin færu lokuð fram á grundvelli 

rökstuðnings þess að brotaþoli væri í hættu og búast mætti við að fjölmiðlafólk og jafnvel almenningur sýndi 

málinu áhuga. Þinghöld í kynferðisbrotamálum væru almennt lokuð og ekki ætti að gera minni kröfur til 

þinghalds í mansalsmáli. Fréttamaður skaut málinu til Hæstaréttar en skorti heimild til þess og var henni því 

vísað frá dómi.  
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8.4 Krafa um að ákærði víki á meðan skýrslutaka brotaþola fer fram 

Liður í réttlátri málsmeðferð skv. 1. mgr. 70. gr. stjskr., sbr. 1. og 3. mgr. 6. gr. MSE, er réttur 

ákærða til að vera viðstaddur skýrslutökur við aðalmeðferð máls skv. 1. mgr. 166. gr. sml. Frá 

þessari meginreglu má finna undantekningar en slík frávik verður að skýra þröngt. Ein þessara 

undantekninga er heimild dómara skv. 1. mgr. 123. gr. sml. sbr. niðurlag 1. mgr. 166. gr. sml., 

að ákveðnum skilyrðum uppfylltum, til að ákveða að sakborningur víki úr þingsal á meðan 

skýrslutökur fara fram við aðalmeðferð máls. Við þessa undantekningu skal þó dómari sjá til 

þess að málsaðilar geti fylgst með skýrslutöku um leið og hún fer fram, sbr. 3. mgr. 123. gr. 

sml. og leggja fyrir vitni spurningar sé þess óskað.
236

 

Ákvæði sem fela í sér heimild til að víkja ákærða úr þinghaldi á meðan vitnaleiðslur fara 

fram við aðalmeðferð máls komu fyrst fram í löggjöf með gildistöku laga nr. 27/1951 um 

meðferð opinberra mála en í 77. gr. þeirra sagði:  

 

þó er dómara rétt að láta sökunaut hlýða á prófun vitnis eða matmanns og gæta þar réttar síns, 

enda sé ekki ástæða til að ætla, að sökunautur kunni að hafa þau áhrif á vitni eða matsmann, að 

það eða hann segi ekki afdráttarlaust sannleikann, svo sem vegna færis sökunauta til undanskots 

sakargagna eða til þess að dylja sannleikann með öðrum hætti. 

 

Í þessu fólst heimild fyrir dómara að víkja ákærða úr þinghaldi á meðan skýrslutökur vitna 

færu fram, gegn því skilyrði að nærvera ákærða gæti haft áhrif á sannleiksgildi framburðar 

vitna. Ekki var gerð nánari grein fyrir þessu skilyrði í greinargerð með frumvarpi sem fylgdi 

lögunum.  

Lögum um meðferð opinberra mála var breytt í þrígang, þar sem þetta hélst óbreytt, en 

með nýjum heildarlögum nr. 19/1991 var orðalagi ákvæðisins breytt og ný áhersla lögð á 

skilyrðin fyrir beytingu ákvæðisins. Þá varð 6. mgr. 59. gr. opl. svohljóðandi:  

 

Dómari getur ákveðið að sakborningi verði vikið úr þinghaldi á meðan skýrsla vitnis er tekin, ef 

þess er krafist, og dómari telur að nærvera sakbornings geti orðið vitninu sérstaklega til 

íþyngingar eða geti haft áhrif á framburð þess. 

 

Með ákvæði þessu var frumkvæði þess, að ákærða verði gert að víkja úr þingsal, fært frá 

dómara yfir á málsaðila, sbr. orðalagið: „ef þess er krafist“. Þá varð skilyrðunum breytt úr því 

að nærvera gæti haft áhrif á sannleiksgildi framburðar í að nærvera ákærða geti orðið vitninu 

sérstaklega til íþyngingar eða haft áhrif á framburð þess. Samkvæmt orðanna hljóðan var ekki 
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 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi - Íslensk lög og lagaframkvæmd í ljósi 

Mannréttindasáttmála Evrópu, bls. 73. 
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gerð krafa um að bæði skilyrðin þyrftu að vera uppfyllt, heldur nægði að annað þeirra ætti 

við.
237

 

Með núgildandi sakamálalögum var ákvæðinu breytt á ný og er heimildin í 1. mgr. 123. 

gr. laganna svohljóðandi:  

 

Dómari getur samkvæmt kröfu ákæranda eða vitnis ákveðið að ákærða verði vikið úr þinghaldi 

á meðan það gefur skýrslu ef dómari telur að nærvera ákærða geti orðið vitninu sérstaklega til 

íþyngingar og haft áhrif á framburð þess. 
 

Þessi breyting heldur skilyrðunum en undirstrikar að einungis ákærandi eða það vitni, sem 

á að gefa skýrslu, geti gert kröfu um að ákærða verði gert að víkja. Ákvæðið er því skýrara og 

nákvæmara og setur loku fyrir að dómari taki sjálfstæða ákvörðun um að víkja ákærða úr 

þinghaldi. Önnur breyting er að nú verða bæði skilyrðin að vera fyrir hendi, annað nægir ekki, 

til að það komi til greina að víkja ákærða úr þingsal, að því leyti hefur ákvæðið verið þrengt. 

Þá var gildissvið ákvæðisins á sama tíma rýmkað og tekur nú bæði til verjanda og ákærða. 

Áður var skýlaust skilyrði að verjandi væri viðstaddur skýrslutökuna.
238

  

Sé ákærða vikið úr þinghaldi á grundvelli 1. mgr. 123. gr. sml. ber dómara, skv. 3. mgr. 

123. gr. sml. að sjá til þess að hægt sé að fylgjast með skýrslutöku um leið og hún fer fram. 

Jafnframt helst sú skylda á dómara að leggja spurningar fyrir vitnið sem ákærði óskar. 

Af dómaframkvæmd að dæma virðist þessu ákvæði einkum hafa verið beitt í 

kynferðisbrotamálum þegar tekin hefur verið skýrsla af brotaþola.
239

 Í dómum þar sem 

íslenskir dómstólar hafa túlkað og beitt ákvæðum um rétt ákærða til að vera viðstaddur 

skýrslutöku við aðalmeðferð máls hefur Hæstiréttur hafnað því að undantekningarheimildir 

frá þeirri meginreglu um jafnræði málsaðila, séu andstæðar 1. mgr. 70. gr. stjskr., sbr. 1. og 3. 

mgr. 6. gr. MSE.
240

 

Í n-lið 1. mgr. 192. gr. sml. er heimild til að kæra úrskurð héraðsdómara um atriði 

varðandi skýrslugjöf ákærða eða vitnis fyrir dómi til Landsréttar. Var kæruheimildinni breytt 

með lögum um millidómstig árið 2016 en áður gilti heimildin um kæru til Hæstaréttar. Hér 

verða tekin dæmi um dóma Landsréttar og Hæstaréttar þar sem reynt hefur á kæruheimildina.  

 

Hrd. 27. júní 2012 (447/2012). Í málinu fyrir héraðsdómi var ákærða gefið að sök kynferðisbrot 

gagnvart tveimur brotaþolum. Brotaþolar kröfðust þess að ákærða yrði gert að víkja úr þingsal 
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 Þskj. 252, 135. lögþ. 2007-08, bls. 158-159.  
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 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 16-17.  
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 Sjá t.d. Hrd. 2000, bls. 63 (499/1999) og Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi - Íslensk lög og 

lagaframkvæmd í ljósi Mannréttindasáttmála Evrópu. 73. 
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meðan þeir gæfu skýrslu við aðalmeðferð málsins og tók ákæruvaldið undir þá kröfu. Voru 

vottorð sálfræðinga lögð fram því til stuðnings. Var það niðurstaða héraðsdóms að hagsmunir 

ákærða af því að vera viðstaddur skýrslugjöf brotaþola vegi þyngra en hagsmunir brotaþola af 

því að geta gefið skýrslu sína án nærveru hans. Sóknaraðili skaut málinu til Hæstaréttar þar sem 

kærður var úrskurður héraðsdóms, þar sem hafnað var kröfu um að ákærði víki úr þinghaldi 

meðan brotaþolar gæfu skýrslu. Hæstiréttur felldi ákvörðun héraðsdóms úr gildi með vísan í 

vottorð sálfræðinga um andlega hagi brotaþola og ákærða var gert að víkja á meðan brotaþolar 

gæfu skýrslu við aðalmeðferð. 

 

Hrd. 17. mars 2015 (205/2015). Í þessu máli staðfesti Hæstiréttur úrskurð héraðsdóms um að 

ákærða yrði gert að víkja úr þinghaldi á meðan brotaþoli gæfi skýrslu þar sem talið var að 

nærvera hans við skýrslugjöfina gæti orðið brotaþola sérstaklega íþyngjandi og haft áhrif á 

framburð hans. Málsatvik í héraðsdómi voru þau að ákærði var sakaður um nauðgun og 

líkamsárás með því að notfæra sér svefndrunga og ölvun brotaþola. Taldist brot þetta varða við 

2. mgr. 194. gr. og 1. mgr. 217. gr. hgl. Sagði héraðsdómur í ákvörðun sinni að ákærði væri 

borinn alvarlegum sökum af brotaþola og samkvæmt vottorði sálfræðings um andlega hagi 

brotaþola þótti ljóst að nærvera ákærða við skýrslugjöf gæti orðið brotaþola sérstaklega 

íþyngjandi og einnig haft áhrif á framburð hans.  

 

Hrd. 8. september 2016 (616/2016). Hæstiréttur staðfesti í máli þessu úrskurð héraðsdóms þar 

sem fallist var á að ákærða yrði gert að víkja úr þinghaldi á meðan brotaþolar gæfu skýrslu við 

aðalmeðferð málsins. Málið snerist um brot ákærða gagnvart eiginkonu sinni og stjúpdætrum 

sem varðaði við 1. mgr. 194. gr. hgl. um nauðgun,  233. gr. og 199. gr. hgl. um hótun og 

kynferðislega áreitni, 232. gr. hgl. um brot á nálgunnarbanni og 233. gr. b. hgl. um 

ærumeiðingar. Við ákvörðun sína leit héraðsdómur til þess að ákærði sætti nálgunarbanni og 

brottvísun af heimili. Þá lá fyrir hótun um líflát gagnvart eiginkonu ákærða ef hún vitnaði gegn 

honum og þótti sýnt fram á að nærvera ákærða við skýrslugjöf gæti orðið eiginkonu hans 

sérstaklega til íþyngingar og haft áhrif á framburð hennar. Hvað varðaði framburð stjúpdætra 

ákærða var litið til læknisvottorða lækna þeirra og einnig talið að nærvera ákærða gæti orðið 

þeim til íþyngingar og haft áhrif á framburð þeirra.  

 

Hrd. 9. febrúar 2017 (79/2017). Hæstiréttur staðfesti í máli þessu kærðan úrskurð héraðsdóms 

um að ákærða yrði gert að víkja úr þinghaldi á meðan brotaþoli gæfi skýrslu við aðalmeðferð 

máls. Var ákærði kærður fyrir nauðgun sem varðar við 1. mgr. 194. gr. hgl. með því að hafa í 

aftursæti bifreiðar beitt brotaþola ólögmætri nauðung og haft við hana samræði í leggöng gegn 

vilja hennar. Var í niðurstöðu héraðsdóms sem staðfest var í Hæstarétti vísað til þess að ákærða 

væri gefið að sök að hafa nauðgað brotaþola þegar hún var 17 ára að aldri og að fyrir lægi 

vottorð sálfræðings sem greindi brotaþola með áfallastreituröskun og alvarlega geðlægð og taldi 

dómurinn að nærvera ákærða við skýrslugjöf gæti orðið brotaþola sérstaklega til íþyngingar og 

haft áhrif á framburð hennar.  

 

Hrd. 19. maí 2016 (36/2016). Tveir ákærðu voru sakaðir um kynferðisbrot gegn 1. mgr. 194. gr. 

hgl. með því að hafa með ofbeldi og annars konar ólögmætri nauðung haft samræði við 

brotaþola. Kröfðust ákærðu ómerkingar dóms fyrir Hæstarétti og byggðu þá kröfu m.a. á því að 

þeim hafði verið vikið úr dómsal á meðan brotaþoli gaf skýrslu og þegar þeir gáfu skýrslu hvor 

um sig. Ákærðu bauðst að hlusta á framburð brotaþola úr hliðarsal með túlki. Ekki taldi 

Hæstiréttur að þessi framkvæmd skýrslutöku gæti leitt til ómerkingar héraðsdóms.  

 

Úrskurður Landsréttar 4. júní 2018 (460/2018). Kærður var úrskurður héraðsdóms þar sem 

ákærða var gert að víkja úr þingsal á meðan brotaþoli gæfi skýrslu fyrir dómi. Í málinu var 

ákærða gefið að sök kynferðisbrot gegn barni, með því að hafa í tvígang hitt brotaþola, sem þá 

var 14 ára, farið með hana heim til sín þar sem brotaþoli veitti ákærða munnmök og þau höfðu 
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samræði. Voru brotin talin varða við 1. mgr. 202. gr. hgl. Í málinu lá fyrir vottorð sálfræðings 

sem mat það svo að brotaþoli myndi eiga erfitt með að greina frá líðan sinni og ætluðu 

kynferðisbroti í dómsal, sér í lagi ef ætlaður gerandi yrði í salnum. Taldi sálfræðingurinn að 

nærvera ákærða gæti orðið brotaþola sérstaklega til íþyngingar og raunverulegar líkur væri á að 

hún upplifði sterkar neikvæðar tilfinningar og hugsanlega endurupplifanir sem skert gætu getu 

hennar til að greina frá reynslu sinni. Staðfesti Landsréttur úrskurðinn með vísan til forsendna 

héraðsdóms.  

 

Það sem öll þessi mál eiga sameiginlegt er að hagsmunir brotaþola af því að geta gefið 

skýrslu án nærveru ákærða voru taldir vega þyngra en hagsmunir ákærða af því að vera 

viðstaddur skýrslugjöf brotaþola. Þá var í öllum þessum málum tryggt að ákærði fengi að 

fylgjast með skýrslutökunni um leið og hún færi fram og jafnframt að lagðar væru fyrir 

brotaþola þær spurningar sem ákærði óskaði eftir, sbr. 3. mgr. 123. gr. sml. Í öllum málunum 

var stuðst við vottorð læknis eða sálfræðings til stuðnings kröfu skv. 123. gr. sml. Þá er í 

öllum málunum í rökum ákærða gegn brottvísun úr dómsal vísað til 1. mgr. 166. gr. sml., 1. 

mgr. 70. gr. stjskr. og 1. mgr. og d-liðar 3. mgr. 6. gr. MSE.  

Í nýlegum dómi Hæstaréttar er varðar kröfu skv. 1. mgr. 123. gr. sml. er niðurstaðan 

önnur. Þetta er eitt af fáum málum frá því að sakamálalögin tóku gildi þar sem Hæstiréttur 

fellir ákvörðun héraðsdóms, um að ákærða beri að víkja úr þinghaldi, úr gildi, sbr. Hrd. 13. 

september 2017 (569/2017). Í málinu var ákærða gefin að sök nauðgun og brot í nánu 

sambandi með því að hafa á alvarlegan hátt ógnað lífi, heilsu og velferð sambýliskonu sinnar 

með ofbeldi, frelsissviptingu og hótunum, þar sem ákærði hafði rifið brotaþola úr náttbuxum, 

lagst ofan á hana og haft við hana samræði í leggöng þrátt fyrir hún hafi sagst ekki vilja það, 

haldið henni niðri, þvingað hana seinna um kvöldið aftur til kynmaka og til að hafa við sig 

munnmök, slegið hana ítrekað í höfuðið, rifið í hár hennar, hrint henni í gólfið og hótað henni 

lífláti. Hlaut brotaþoli áverka víða um andlit og líkama, heilahristing, rof á hljóðhimnu, skurð 

á vör og mar víða á líkama og andliti. Var háttsemin talin varða við 1. mgr. 194. gr. og 1. mgr. 

218. gr. b. hgl. Féllst héraðsdómur á það að vísa ætti ákærða úr þingsal við skýrslugjöf 

brotaþola með vísan til atvika málsins, aðstæðna og tengsla ákærða og brotaþola sem þóttu 

geta orðið brotaþola sérstaklega íþyngjandi og haft áhrif á framburð hennar. Sagði í dómi 

Hæstaréttar:  

 

Samkvæmt framansögðu gildir sú meginregla í sakamálaréttarfari að ákærði eigi þess kost að 

vera viðstaddur aðalmeðferð og önnur þinghöld í máli sem höfðað hefur verið gegn honum. 

Undantekningar frá þeirri reglu ber að skýra þröngt og þarf ríka ástæðu til að vikið verði frá 

henni. Í málinu liggja hvorki fyrir vottorð læknis eða sálfræðings til stuðnings kröfu sóknaraðila 

né er sýnt fram á að aðstæður séu með þeim sérstaka hætti vegna aldurs vitnis og 

fjölskyldutengsla, sbr. til hliðsjónar dóm Hæstaréttar frá 23. mars 2015 í málinu nr. 216/2015, 

að unnt sé að fallast á kröfu sóknaraðila. Verður hinn kærði úrskurður því felldur úr gildi. 
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Að ofangreindu virtu má álykta út frá þessum niðurstöðum að til staðar verði að vera 

önnur gögn en aðeins framburður brotaþola til að styðja það að nærvera ákærða geti verið 

brotaþola til sérstakrar íþyngingar og haft áhrif á framburð hans.  

Þá er einnig áhugavert að skoða úrskurð Landsréttar 24. apríl 2018 (366/2018). Í því máli 

var kærður úrskurður Héraðsdóms Norðurlands eystra þar sem fallist var á kröfu brotaþola um 

að ákærða yrði gert að víkja úr þingsal á meðan hún gæfi skýrslu við aðalmeðferð málsins. Í 

málinu var ákærða gefin að sök kynferðisleg áreitni gegn 18 ára stúlku. Í málinu lá fyrir 

vottorð sálfræðings þar sem fram kom að brotaþoli hafi sýnt algeng viðbrögð við alvarlegu 

áfalli þar sem komi fram greinileg breyting á skapi og atferli, ásamt forðun. Taldi 

héraðsdómur fullnægjandi ástæður fram komnar í málinu til að víkja frá meginreglu 1. mgr. 

166. gr. sml. með því að láta ákærða víkja á meðan brotaþoli gæfi skýrslu sína. Landsréttur 

felldi úrskurð héraðsdóms úr gildi og sagði í úrskurðinum: 

 

Af vottorði sálfræðings, sem liggur frammi í málinu og gerð er grein fyrir í hinum kærða 

úrskurði, verður ekki skýrlega ráðið að nærvera varnaraðila geti orðið brotaþola sérstaklega til 

íþyngingar þegar hún gefur skýrslu fyrir dómi, svo sem áskilið er samkvæmt 123. gr. laga nr. 

88/2008. Þá eru ekki efni til að líta svo á að aðstæður séu með þeim sérstaka hætti vegna aldurs 

vitnis og málsatvika að unnt sé að fallast á kröfu brotaþola. Verður hinn kærði úrskurður því 

felldur úr gildi. 

 

Það sem er áhugavert við þennan úrskurð er að þarna var úrskurði héraðsdóms snúið við í 

Landsrétti á þeim rökum að ekki hafi verið nægilega skýrt í vottorði sálfræðings að nærvera 

ákærða gæti orðið brotaþola til íþyngingar, þrátt fyrir að þar hafi komið fram að brotaþoli 

sýndi algeng viðbrögð við áfalli þar sem komi fram breyting á skapi og atferli, ásamt 

greinilegri forðun. Atburður sem minni á áfallið svo sem nærvera ákærða var talin af 

sálfræðingi geta haft íþyngjandi áhrif á brotaþola og framburð hennar. 

Í dönskum rétti er að finna ákvæði sem tryggir ákærða rétt til að vera viðstaddur 

skýrslutökur við aðalmeðferð máls, sbr. 853. gr. retsplejeloven nr. 1237/2010
241

. Það ákvæði 

er sambærilegt 1. mgr. 166. gr. sml. Í retsplejeloven er einnig að finna undantekningarheimild 

frá þessari reglu, en í 4. tl. 1. mgr. 845. gr. rpl. segir:  

 

Retten kan efter anmodning fra anklagemyndigheden, forsvareren eller et vidne forud for 

hovedforhandlingen træffe afgørelse om at tiltalte skal forlade retslokalet, mens et vidne 

afhøres, jf. § 856, stk. 1, 3 eller 6. 

 

                                                 
241

 Hér eftir rpl.  
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Felur ákvæðið í sér að dómari getur ákveðið að víkja ákærða úr þinghaldi á meðan 

skýrslutökur fara fram geri ákærandi, verjandi eða vitni kröfu um það. Þarna er um 

sambærilega framkvæmd að ræða þar sem að dómari ákveður ekki að eigin frumkvæði að 

víkja ákærða úr þinghaldi, heldur verður að berast til hans krafa þess efnis. Í ákvæðinu kemur 

fram að nánari útfærslu heimildarinnar sé að finna í 1., 3. og 6. mgr. 856. gr. rpl. og er það 1. 

mgr. sem felur í sér hina almennu undantekningarheimild. Skv. 1. mgr. er dómara heimilt að 

vísa ákærða úr þinghaldi á meðan skýrslur er teknar af vitnum eða meðákærðum, telji hann 

sérstaka ástæðu til að ætla að nærvera ákærða hafi áhrif á sannleiksgildi framburðar vitnisins.  

Í dönsku lögunum er einungis sett fram eitt skilyrði fyrir því að unnt sé að beita þessari 

heimild, en það er að dómari telji sérstaka ástæðu til að ætla að nærvera ákærða hafi áhrif á 

sannleiksgildi framburðar. Í íslenska ákvæðinu eru skilyrðin tvö, þ.e. annars vegar að nærvera 

ákærða geti verið sérstaklega íþyngjandi fyrir vitni og hins vegar að dómari telji að nærvera 

ákærða hafi áhrif á framburð vitnis. Íslenskur réttur setur því strangari kröfur um þau skilyrði 

sem þurfa að vera uppfyllt svo heimilt sé að víkja sakborningi úr þinghaldi á meðan 

skýrslutökur standa yfir. 

Í norskum rétti er að finna ákvæði sem tryggja rétt ákærða til að vera viðstaddur 

skýrslutökur við aðalmeðferð máls, í lov om rettergangsmåten i straffesaker nr. 25. frá 22. maí 

1981, eða straffeprosessloven. Í 280. gr. þeirra er sambærilegt ákvæði og í 1. mgr. 166. gr. 

sml. en orðalagið er að vísu frábrugðið. Í 1. mgr. 284. gr. straffeprosessloven segir:  

 

Retten kan beslutte at en tiltalt skal forlate rettssalen mens en annen tiltalt eller et vitne blir 

avhørt, såfremt det er særlig grunn til å frykte for at en uforbeholden forklaring ellers ikke vil 

bli gitt.(...). 

 

 Felur ákvæðið í sér heimild fyrir dómara að víkja ákærða úr þinghaldi á meðan 

meðákærði eða vitni gefa skýrslu fyrir dómi, ef sérstök ástæða er til að ætla að nærvera 

ákærða hafi áhrif á sannleiksgildi framburðar. Þegar þetta ákvæði er borið saman við almennu 

undantekningarheimildina í 1. mgr. 123. gr. sml. má sjá að íslenska ákvæðið gerir áskilnað 

um að dómara berist krafa um það frá ákæranda eða vitni að ákærða sé gert að víkja. Ekki er 

slíka kröfu að finna í ákvæði norsku laganna. Hvað varðar skilyrðin til að unnt sé að beita 

undantekningarheimildinni setur norska ákvæðið aðeins eitt skilyrði, þ.e. ef dómari telur 

sérstaka ástæðu til að ætla að nærvera ákærða hafi áhrif á sannleiksgildi framburðar. Í ljósi 

þessa gerir íslenskur réttur strangari kröfur en sá danski og sá norski fyrir brottvikningu 

ákærða úr þinghaldi. 
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Mannréttindanefnd Evrópu hefur ekki talið að 1. mgr. og d-liður 3. mgr. 6. gr. MSE standi 

í vegi fyrir því að sökuðum manni verði, af sérstökum ástæðum, aftrað að sækja dómþing eða 

gert að víkja úr réttarhaldi um stundarsakir, svo framarlega sem verjandi hans sé viðstaddur til 

að gæta réttar hans, sbr. mál Mannréttindanefndar Evrópu Kurup gegn Danmörku.
242

 

 

  

                                                 
242

 Kurup gegn Danmörku Commission decision 10. júlí 1985, (11219/84) 287. Þar var ákærða gefið að sök 

stórfellt fíkniefnabrot. Vitni í málinu fékk heimild til að gefa skýrslu nafnleynt fyrir rétti. Skýrslan var tekin fyrir 

luktum dyrum og ákærða gert að víkja í úr réttarsal á meðan. Verjandi hans var viðstaddur skýrslutökuna og 

gafst færi á að spyrja vitnið, sbr. d-lið 3. mgr. 6. gr. MSE. Ákærði fékk ekki að fylgjast með en var upplýstur að 

skýrslutökunni lokinni hvað hefði farið fram. Í áliti MNE kom fram að víkja mætti frá meginreglunni við 

sérstakar aðstæður að því tilskildu að verjandi ákærða væri viðstaddur. Ekki var talið brot gegn ákvæðinu þar 

sem skilyrði um að verjandi hafi átt þess kost að gæta hagsmuna ákærða var uppfyllt.  
og Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi - Íslensk lög og lagaframkvæmd í ljósi 

Mannréttindasáttmála Evrópu, bls. 212-213. 
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9 Einkaréttarkrafa í sakamáli 

Meginreglan sem gengið er út frá í íslensku sakamálaréttarfari, og orðuð er í 5. mgr. 39. gr. 

sml., er að brotaþoli teljist ekki aðili að sakamáli með sama hætti og sakborningur. Frá henni 

er aðeins ein undantekning en hún er að sé einkaréttarkrafa höfð uppi í máli hefur sá sem hana 

gerir, þ.e. brotaþoli, sömu réttarstöðu og aðili að einkamáli.
243

 

Kafli XXVI. sml. fjallar um einkaréttarkröfur o.fl. Í 1. mgr. 172. gr. sml. segir: 

 

Brotaþoli og hver sá annar sem telur sig hafa öðlast kröfu að einkarétti á hendur sakborningi 

vegna refsiverðrar háttsemi hans getur leitað dóms um hana í sakamáli eftir því sem nánar er 

ákveðið í þessum kafla. 

 

Þá er tekið fram í 2. mgr. 172. gr. sml. að sá sem neytir heimildar skv. 1. mgr. verður ekki 

aðili að sakamáli nema að því leyti einu sem varðar kröfu hans. 

Dæmdar bætur vegna kynferðisbrota byggja í nánast öllum tilvikum á 26. gr. 

skaðabótalaga nr. 50/1993
244

 og eru þær nær alltaf ákvarðaðar samfara sakfellingu í sakamáli. 

Í grein sinni „Skaðabætur vegna kynferðisbrota – er réttur brotaþola ekki að fullu sóttur?“ 

fjallar Eiríkur Jónsson prófessor um þau úrræði sem skaðabótarétturinn getur veitt þolendum 

kynferðisbrota og kemst að niðurstöðu um að brotaþolar eigi víðtækari rétt til bóta en ráða 

megi af fyrirliggjandi dómaframkvæmd, sérstaklega í tilvikum þar sem afleiðingar brotsins 

eru langvarandi. Í greininni eru þeir sem aðstoða brotaþola, t.d. réttargæslumenn, hvattir til að 

kanna hvort brotaþoli geti átt rétt til bóta samkvæmt I. kafla skaðabótalaga.
245

 

Algengt er að ákvörðun dóms um að ákærða beri að greiða þolanda bætur sé rökstudd með 

þeim almennu orðum að slíkur verknaður sé til þess fallinn að valda brotaþola sálrænum 

erfiðleikum. Því hefur verið haldið fram að dómstólar hafi slakað á kröfum til sönnunar á 

umfangi miska og að dómvenja hafi skapast um að þolendur kynferðisofbeldis fái dæmdar 

miskabætur með vísan til 26. gr. skbl. þrátt fyrir að takmörkuð eða engin gögn liggi fyrir um 

afleiðingar brotsins á viðkomandi brotaþola.
246

 Þrátt fyrir að dómstólar dæmi í fjölmörgum 

tilfellum bætur þó svo að engin sérfræðigögn hafi verið lögð fram um líðan brotaþola og þær 

afleiðingar sem brotið hefur haft á hann er algengt að sérfræðigögn séu til staðar í máli, svo 

                                                 
243

 Þskj. 252, 135. lögþ. 2007-08, bls. 114. 
244

 Hér eftir skbl.  
245

 Eiríkur Jónsson: „Skaðabætur vegna kynferðisbrota. Er réttur brotaþola ekki að fullu sóttur?“, bls. 110. 
246

 Ása Ólafsdóttir: „Kynferðisbrot og ákvörðun miskabóta“, bls. 36 og Snædís Ósk Sigurjónsdóttir og Svala 

Ísfeld Ólafsdóttir: „Áhrif sérfræðigagna á fjárhæð miskabóta til þolenda kynferðisbrota í æsku“, bls. 93-94. 
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sem skýrslur sálfræðinga, geðlækna, félagsfræðinga eða sérfræðinga á neyðarmóttöku, þar 

sem leitast er við að sýna fram á afleiðingar brotanna á líf og heilsu brotaþola.
247

  

Í viðtölum við réttargæslumenn í rannsókn um viðhorf fagaðila til meðferðar 

nauðgunarmála innan réttarvörslukerfisins kom fram að brotaþolar líti oft neikvæðum augum 

á fjárhagslegar bætur. Sumir brotaþolar vilja jafnvel ekki að bótakrafan sé lögð fram fyrr en 

það liggur fyrir að ákært verði í málinu því þeir vilja ekki gefa gerandanum kost á að saka þær 

um að vera að sækja sér peninga með ásökunum um kynferðisofbeldi.
248

 

 

9.1 Einkaréttarkrafan og hlutverk réttargæslumanns 

Helsta hlutverk réttargæslumanns er að leggja fram einkaréttarkröfu í máli sbr. 1. mgr. 45. gr. 

sml. Fyrir dómi er réttargæslumanni ekki heimilt að beina spurningum til þeirra sem gefa 

skýrslu skv. 3. mgr. 46. gr. sml. en getur þó óskað þess að dómari spyrji brotaþola tiltekinna 

spurninga og að dómari spyrji ákærða eða vitni um afmörkuð atriði er varða einkaréttarlega 

kröfu brotaþola. Réttargæslumaður má eingöngu tjá sig munnlega fyrir dómi um 

réttarfarsatriði sem snúa sérstaklega að brotaþola og um einkaréttarkröfu hans en ekki um 

kröfur ákæruvaldsins að öðru leyti, sbr. 4. mgr. 46. gr. sml.  

Vegna hlutverks réttargæslumanns hefur hann heimild til að afla skjala og annarra 

sýnilegra sönnunargagna til að móta og rökstyðja bótakröfu af hans hálfu. Afhendir hann 

ákæranda þau gögn til framlagningar í málinu. Mikilvægt er að réttargæslumenn vandi 

rökstuðning fyrir bótakröfum.
249

 Í Hrd. 14. apríl 2016 (249/2015) var ákærði sakfelldur fyrir 

kynferðisbrot skv. 199. og 209. gr. hgl. með því að hafa farið óboðinn inn í svefnherbergi, þar 

sem brotaþoli lá á rúmi sínu, lagst upp í rúm til hennar nakinn og strokið handleggi hennar, 

bak, brjóst, læri og rass utan- og innanklæða og snert getnaðarlim sinn á meðan. Í niðurstöðu 

Hæstaréttar segir:  

 

Brot þau sem ákærði er sakfelldur fyrir eru til þess fallin að valda brotaþola miska. Á hinn 

bóginn skortir mjög á gögn til stuðnings bótakröfu hennar. Samkvæmt þessu verða miskabætur 

ákveðnar 600.000 krónur með vöxtum eins og dæmdir voru í héraði. 

 

Í héraði höfðu aftur á móti verið dæmdar miskabætur upp á 1.000.000 króna með hliðsjón 

af atvikum máls, vætti brotaþola og vottorði ráðgjafa hjá Stígamótum, sem brotaþoli leitaði til 

í kjölfar brotsins.  
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 Hjörtur O. Aðalsteinsson: „Miskabætur fyrir kynferðisbrot gegn börnum“, bls. 194.   
248

 Hildur Fjóla Antonsdóttir: „Viðhorf fagaðila til meðferðar nauðgunarmála innan réttarvörslukerfisins og 

tillögur að úrbótum“, bls. 35. 
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Í dómi Landsréttar 15. júní 2018 (86/2018) var ákærði sakfelldur fyrir kynferðisbrot gegn 

stjúpdóttur sinni, þegar hún var 10 ára gömul, með því að hafa káfað á kynfærum hennar og 

rassi og kysst hana á maga, bak og munn. Var háttsemin talin varða við 2. mgr. 202. gr. hgl. 

og staðfesti Landsréttur dóm héraðsdóms fyrir utan miskabætur. Sagði í dómi Landsréttar að 

brot það sem ákærði væri sakfelldur fyrir væri til þess fallið að valda brotaþola miska. Í 

vottorði sálfræðings var rakið að brotaþoli hefði upplifað áfallastreitu- og vanlíðunareinkenni 

vegna brotsins. Þótti það vera í samræmi við framburð móður og föður brotaþola. Í framburði 

móður brotaþola fyrir héraðsdómi kom fram að brotaþoli hefði náð sér að fullu eftir atvikið og 

vísað hún til samtals við sálfræðing. Landsréttur taldi að öllu fram komnu að miskabætur 

væru hæfilega ákvarðaðar 600.000 krónur en ekki 800.000 krónur eins og í áfrýjuðum dómi 

héraðsdóms. 

 

9.2 Lög nr. 69/1995 um greiðslu ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota og norrænn 

réttur 

Fari mál fyrir dómstóla og ákærði er fundinn sekur og dæmdur til greiðslu einkaréttarkröfu er 

ekki þar með sagt að dómþoli sé borgunarmaður fyrir þeirri fjárhæð. Af þeim sökum var 

settur á fót sérstakur bótasjóður sem ábyrgist greiðslu bóta til handa tjónþola upp að 

ákveðinni fjárhæð. Um bótasjóð gilda lög nr. 69/1995 um greiðslu ríkissjóðs á bótum til 

þolenda afbrota. Sækja þarf sérstaklega um greiðslu á bótum úr bótasjóði. 

Hugmyndin um bætur til brotaþola ofbeldisbrota frá ríkinu kom fyrst fram í Nýja-Sjálandi 

þar sem regla um það var lögfest árið 1963. Ári síðar fylgdi Bretland fordæmi þeirra. Fyrst 

Norðurlandanna til að lögfesta slíka reglu var Svíþjóð árið 1971 og því næst Danmörk 1976. 

Árið 1983 samþykkti Evrópuráðið samning um bætur ríkja til brotaþola ofbeldisbrota
250

 sem 

mælti fyrir um bætur ríkisins til þolenda sem höfðu þolað alvarlega líkamlega áverka í kjölfar 

ofbeldis. Ísland undirritaði samninginn þann 30. nóvember 2001.
251

  

Þann 6. maí 1993 var samþykkt á Alþingi þingsályktun um ríkisábyrgð á bótagreiðslum 

vegna ofbeldisbrota. Þetta sama ár var lögð fram á Alþingi tillaga til þingsályktunar um að 

styrkja stöðu brotaþola við meðferð kynferðisbrotamála. Þann 2. desember sama ár skipaði 

síðan dómsmálaráðherra nefnd „til þess að athuga hvort taka eigi upp það fyrirkomulag að 

ríkissjóður ábyrgist greiðslur dæmdra bóta vegna kynferðisbrota eða annarra grófra 

ofbeldisbrota. Jafnframt verður nefndinni falið að athuga hvort setja eigi í lög reglur um 
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 Heimasíða Evrópuráðsins, http://www.coe.int.  
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nálgunarbann og enn fremur athuga hvort fórnarlamb geti átt betri aðgang að 

rannsóknarferlinu“.
252

  

Í greinargerð með frumvarpi sem nefndin samdi í kjölfarið og varð að lögum nr. 69/1995 

kom fram að meginákvæði frumvarpsins væri að ríkið greiði bætur vegna líkamstjóns og 

miska sem leiðir af broti á almennum hegningarlögum. Einnig að almenn forsenda þess að 

bætur yrðu greiddar samkvæmt ákvæðum frumvarpsins væri að brotið hefði verið kært til 

lögreglu og að tjónþoli hafi gert kröfu um greiðslu bóta úr hendi tjónvalds. Ákvæðin voru þó 

einnig látin gilda þótt ekki væri vitað hver tjónvaldur væri, hann ósakhæfur eða fyndist ekki. 

Þá var meginreglan að tjónþoli ætti lögvarða kröfu til greiðslu bóta úr ríkissjóði. Einnig lagði 

nefndin til að ákvörðun um greiðslu bóta væri tekin af sérstakri nefnd, bótanefnd, sem metur 

hvort skilyrði bótagreiðslu séu til staðar og ákveður fjárhæð bóta, ef hún er ekki ákveðin með 

dómi.
253

 

Meginreglan er sú að umsókn um bætur verði að berast bótanefnd inann tveggja ára frá 

því að brot var framið. Unnt er að víkja frá frestinum ef veigamikil rök eru fyrir því. Þessu 

undanþáguákvæði var bætt í lögin árið 1999 og tilgangur þess einkum að bæta stöðu barna og 

ungmenna sem höfðu orðið þolendur alvarlegra afbrota eins og t.d. kynferðisbrota en ekki 

haft aldur, þroska eða aðstæður til að gera uppvíst um brotið eða kæra það. 

Undanþáguákvæðinu hefur einkum verið beitt þegar um er að ræða kynferðisbrot gegn 

börnum og langt um liðið frá brotunum er upp um þau kemst.
254

 

Í dönsku réttarkerfi eiga brotaþolar rétt á bótum frá ríkinu fyrir persónulegt tjón sem leiðir 

af refsiverðri háttsemi samkvæmt dönsku hegningarlögunum (Straffeloven), jafnvel þó 

gerandi sé óþekktur eða ekki hægt að sakfella hann fyrir dómstólum vegna aldurs eða annarra 

aðstæðna. Þá er ekki skilyrði að mál hafi verið höfðað eða sakfellt hafi verið í máli. Í 

Danmörku starfar bótanefnd (Erstatningsnævnet) sem tekur ákvörðun í máli hverju.
255

 Í 

ofbeldis- og nauðgunarmálum eru brotaþolum t.d. dæmdar bætur fyrir ónýt föt og aðrar 

afleiðingar ofbeldis. Þá getur brotaþoli fengið dæmdar bætur fyrir útlagðan kostnað, launatap, 

þjáningabætur, örorkubætur og bætur fyrir varanlega örorku og skerta möguleika til 

tekjuöflunar í framtíðinni.
256

 

Í Noregi starfar undir dómsmálaráðuneytinu stofnun sem sér um bætur ríkisins til 

brotaþola ofbeldisbrota (Kontoret for voldsoffererstatning). Þar er hægt að sækja um bætur frá 
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ríkinu vegna ofbeldisbrots. Þar er boðið upp á lögfræðilega aðstoð við að senda inn kröfu um 

bætur. Bætur eru veittar fyrir áverka, líkamlega jafnt sem andlega, sem leiða af broti á 

hegningarlögum (Straffeloven). Það er ekki skilyrði að sakfellt hafi verið í máli, því fyrir 

dómi getur ákærði verið sýknaður en samt látinn greiða brotaþola bætur ef rök eru fyrir því. 

Þá stendur heldur ekki í vegi fyrir bótum að mál hafi verið fellt niður hjá lögreglu. 

Bótanefndin skal meta sjálfstætt hvert og eitt mál og hvort hún telji brotaþola eiga rétt á 

bótum, sbr. lög um bætur ríkisins til brotaþola ofbeldisbrota (Voldsoffererstatningsloven
257

). 

Bætur eru aðeins veittar þegar búið er að kæra brot til lögreglu og brotaþoli hefur lagt fram 

kröfu til bóta úr hendi geranda í mögulegri saksókn. Aðeins í undantekningartilvikum veitir 

nefndin bætur þó að brot hafi ekki verið tilkynnt til lögreglu, t.d. þegar gerandi er látinn. Þá 

eru bætur frá ríkinu aðeins veittar eftir að reynt hefur verið til hlítar að fá bætur með öðrum 

hætti, t.d. frá tryggingastofnunum.
258

 Eins og sjá má eru norskar og danskar reglur áþekkar 

þeim íslensku þegar kemur að greiðslu bóta til brotaþola ofbeldisbrota frá ríkinu. 

Rökin að baki bótum ríkisins til brotaþola ofbeldisbrota en ekki þolenda 

umferðarlagabrota sem dæmi eru fyrst og fremst að það er hlutverk ríkisins að verja fólk gegn 

ofbeldi. Þegar ofbeldi á sér samt sem áður stað, fellur það í hlut ríkisins að bæta brotaþola það 

upp fjárhagslega. Á það sérstaklega við þegar einhver hefur orðið fyrir líkamlegum eða 

andlegum áverkum, en síður þegar um eignatjón er að ræða. Þrátt fyrir að brotaþoli hafi rétt á 

að sækja bætur til geranda fyrir rétti þá getur verið áreiðanlegra að fá bætur frá ríkinu í 

gegnum bótanefnd, en dómþoli er sjaldan borgunarmaður. Þá getur einnig verið uppi sú staða 

að gerandi sé óþekktur.
259
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10 Málsmeðferðartími 

Málshraðareglan, ein af grundvallarreglum réttarfars, kemur fram víða í lögum og er tryggð 

sérstaklega í 1. mgr. 70. gr. stjskr. og 1. mgr. 6. gr. MSE
260

 sbr. lög. nr. 62/1994. Vægi 

reglunnar hefur sífellt aukist eins og fjölmörg dómafordæmi gefa til kynna. Markmið ákvæða 

um málshraða eru til þess fallin að bæta réttarstöðu brotaþola og sakborninga auk þess að 

styrkja réttaröryggi borgaranna.
261

  

Í sakamálalögum er mælt fyrir um málshraðaregluna í 3. mgr. 18. gr. þar segir: 

 

Ákærendur skulu vinna að því að hið sanna og rétta komi í ljós og gæta jafnt að þeim atriðum 

sem horfa til sýknu og sektar. Þeim ber jafnframt að hraða meðferð mála eftir því sem kostur er. 

 

Álíka ákvæði gildir einnig um rannsókn mála hjá lögreglu þar sem mælt er fyrir um 

málshraðaregluna í 2. mgr. 53. gr. sml. þar sem segir:  

 

Þeir sem rannsaka sakamál skulu vinna að því að hið sanna og rétta komi í ljós og gæta jafnt að 

þeim atriðum sem horfa til sýknu og sektar. Þeim ber jafnframt að hraða meðferð mála eftir því 

sem kostur er. 

 

Vegna sérstaks eðlis kynferðisbrotamála er nauðsynlegt að skýrslur séu teknar af vitnum 

eins fljótt og hægt er eftir að atvik gerast þar sem niðurstaðan ræðst oft af framburði vitna, líkt 

og kom fram í 7. kafla. Á sama hátt er nauðsynlegt að þessum málum sé fylgt eftir með útgáfu 

ákæru, eigi það við, eins fljótt og auðið er.
262

 Það telst afar mikilvægt að rannsókn 

nauðgunarmála sé markviss og henni sé hraðað eins og kostur er. Það er óviðunandi að 

rannsókn slíkra mála tefjist, enda ríkir mikið óvissuástand og kvíði hjá þolendum þar til 

endanlegur dómur gengur.
263

 Með auknum málafjölda má ekki slaka á kröfum um málshraða 

heldur er nauðsynlegt að mæta auknum málafjölda með skilvirkari vinnuaðferðum og auknum 

fjölda starfsmanna bæði hjá lögreglu og ákæruvaldi.
264
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Meðaltími málsmeðferðar lögreglu árin 2012-2015 í nauðgunarmálum var 171 dagur frá 

fyrstu skráningu til ákærumeðferðar. Í skýrslu samráðshóps um meðferð kynferðisbrota innan 

réttarvörslukerfisins kemur fram að til lengri tíma þurfi að ferlagreina framkvæmd 

lögreglurannsóknar ítarlega og skoða hvernig hægt sé að stytta málsmeðferðartíma svo hann 

verði viðunandi og í samræmi við tilmæli ríkissaksóknara eins og þau eru á hverjum tíma. Þá 

var lagt til að nýta straumlínustjórnun og að verkbókhald verði innleitt hjá ríkissaksóknara.
265

 

Í fyrirmælum ríkissaksóknara nr. 4/2017 kemur fram að hraða skuli málum þar sem 

sakarefni tekur til líkamlegs og kynferðislegs ofbeldis. Í sérstökum forgangi skulu vera 

nauðgunarmál, mál sem varða ofbeldi gagnvart börnum og ofbeldi í nánum samböndum en 

einnig mál þar sem gerendur eru yngri en 18 ára. Er í fyrirmælunum tekið fram að ráðstafanir 

til að stytta meðferðartíma mála megi aldrei vera á kostnað gæða og réttaröryggis.
266

  

Í rannsókn á viðhorfum fagaðila til meðferðar nauðgunarmála innan réttarvörslukerfisins 

töldu flestir að málsmeðferðartími hjá lögreglu og ríkissaksóknara væri of langur og það ætti 

einnig við um dómstóla. Þótti það helst skýrast af fjárskorti og undirmönnun stofnananna. 

Langur málsmeðferðartími getur haft slæm áhrif á líðan bæði brotaþola og sakborninga og 

stuðlað að neikvæðri upplifun á réttarvörslukerfinu.
267

  

Liður í aðgerðaráætlun innanríkisráðuneytisins, sem gerð var árið 2017 og sett í 

framkvæmd í byrjun árs 2018, var að stytta málsmeðferðartíma hjá lögreglu og ákæruvaldi. 

Var það gert með aukinni fjárveitingu til meðferðar kynferðisbrota hjá lögreglu og 

héraðssaksóknara. Enn sem komið er liggja ekki fyrir nein gögn til að segja til um hvort sú 

fjárveiting sé að skila sér í styttri málsmeðferðartíma eða ekki.
268

 

Ef brotið er gegn ákvæðum sem tryggja eðlilegan málshraða eru mögulegar afleiðingar 

gagnrýni á ákæruvaldið, mildun refsinga sakborninga og jafnvel niðurfelling mála, sbr. Hrd. 

13. október 2016 í máli nr. 207/2015 en um einstaka dómsniðurstöðu er að ræða.
269

 Í dómi 

Landsréttar 15. júní 2018 (86/2018), sem reifaður er í 9. kafla, var við ákvörðun refsingar 

litið til þess að talsverður dráttur hafði orðið á rannsókn og saksókn í málinu í andstöðu við 3. 

mgr. 18. gr. og 2. mgr. 53. gr. sml. sem ekki hefði verið útskýrður. Málið var tilkynnt til 

lögreglu árið 2015 en ekki ákært í því fyrr en tveimur árum síðar. Athyglisvert er að í 
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héraðsdómi er við ákvörðun refsingar ekki talað um að dráttur á málsmeðferð hafi komið þar 

til lækkunar en í Landsrétti segir:  

 

Talsverður dráttur varð á rannsókn og saksókn í málinu og hefur hann ekki verið skýrður. Er 

hann í andstöðu við 3. mgr. 18. gr. og 2. mgr. 53. gr. sml. Að teknu tilliti til þessa og með vísan 

til refsiforsendna héraðsdóms er staðfest niðurstaða hans um fangelsisrefsingu ákærða og að frá 

henni dragist gæsluvarðhald sem hann sætti í tengslum við rannsókn málsins. 

 

Var refsing ákveðin fangelsi í tíu mánuði. Í dómi Landsréttar 16. nóvember 2018 

(165/2018) var ákærði sakfelldur fyrir kynferðisbrot með því að hafa haft önnur kynferðismök 

en samræði við brotaþola sem ekki gat spornað við verknaðinum sökum svefndrunga og 

ölvunar. Við ákvörðun refsingar var litið til 1., 2., 4. og 5. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. og refsing 

ákveðin skilorðsbundið fangelsi í 18 mánuði. Í niðurstöðu Landsréttar sagði: 

 

Tilkynnt var um brot ákærða til lögreglu með bréfi félagsráðgjafa 27. febrúar 2015. Móðir 

brotaþola gaf kæruskýrslu fyrir hennar hönd 3. mars sama ár, en þá var brotaþoli 17 ára. 

Brotaþoli gaf skýrslu hjá lögreglu 6. mars sama ár. Mánuði síðar gaf ákærði skýrslu hjá lögreglu 

eins og rakið hefur verið. Rannsókn málsins virðist hafa lokið í septemberlok 2015 en þá voru 

teknar skýrslur af vitnum. Afstaða ákærða til bótakröfu lá fyrir 2. október sama ár. Ákæra var 

hins vegar ekki gefin út fyrr en 26. maí 2017. Þá voru tæplega 27 mánuðir liðnir frá því að 

brotið var kært og tæpir 20 mánuðir frá lokum rannsóknar. Ekki hafa komið fram neinar 

skýringar á þessum drætti málsins. Í þessu ljósi og að teknu tilliti til þess að ákærði var ungur að 

árum þegar hann braut af sér og hefur aldrei áður verið fundinn sekur um refsiverða háttsemi 

verður fullnustu refsingar hans frestað skilorðsbundið að öllu leyti samkvæmt 57. gr. almennra 

hegningarlaga [...] 

 

Hér er verið að skilorðsbinda dóm að öllu leyti vegna tafa á málsmeðferð. Það má velta 

því upp hvort að skilorðsbinding sé of mikil ívilnun þar sem um mjög alvarlegt brot gegn 

kynfrelsi einstaklings er að ræða. Líklega væri réttara að stytta dóminn, sérstaklega ef horft er 

til þeirra afdrifaríku andlegu áhrifa sem kynferðisbrot hefur á brotaþola.  

Í Danmörku setur ríkissaksóknari leiðbeinandi reglur um hámarksmálsmeðferðartíma í 

kynferðisbrotamálum. Miðað er við að málsmeðferðartími frá því að rannsókn hefst þar til 

ákæra er gefin út sé ekki lengri en 60 dagar (2011). Málsmeðferðartími flóknari mála sé 

almennt ekki lengri en fjórir mánuðir. Ríkissaksóknari hefur eftirlit með því hvernig gengur 

að halda málstíma innan þessara marka. Er það gert með því að kanna með jöfnu millibili 

hver málsmeðferðarhraðinn er að meðaltali í réttarkerfinu. Þær kannanir benda til þess að á 

heildina litið gangi nokkuð vel að ljúka rannsókn og gefa út ákæru innan tímarammans.
270
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Langur málsmeðferðartími bitnar á gæðum rannsóknar og þar með gæðum réttarfars. Í 

Danmörku virðist viðmið um málsmeðferðartíma og reglulegt eftirlit vel til þess fallið að 

halda málsmeðferðartíma í og við 60 daga. Hér á landi er meðaltalið töluvert hærra eða um 

171 dagur. Verkbókhald og stjórnun er ábótavant samkvæmt skýrslu samráðshóps og því af 

nógu að taka til að stytta tímann á milli tilkynningar brots og ákæru. 
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11 Áfrýjunarréttur 

Ríkissaksóknari tekur ákvörðun um áfrýjun héraðsdóms til Landsréttar og um að óska eftir 

leyfi til að áfrýja dómi Landsréttar til Hæstaréttar, skv. 4. mgr. 21. gr. sml. Í 1. mgr. 197. gr. 

sml. segir að Ríkissaksóknari geti áfrýjað héraðsdómi ef hann telur ákærða hafa ranglega 

verið sýknaðan eða refsingu eða önnur viðurlög ákveðin of væg. Ríkissaskóknari getur þó 

einnig áfrýjað dómi ákærða til hagsbóta. Ákærði, sem sakfelldur hefur verið í héraði, getur 

áfrýjað héraðsdómi, sbr. 2. mgr. 197. gr. sml. innan fjögurra vikna (28 daga) frá birtingu 

dóms hafi birtingar hans verið þörf, annars innan fjögurra vikna frá uppkvaðningu dóms. 

Í 4. mgr. 199. gr. sml. kemur fram að hvort sem ákærði eða ríkissaksóknari hafi áfrýjað 

héraðsdómi þá geti gagnaðili, þ. á m. kröfuhafi ef krafa skv. XXVI. kafla hefur verið dæmd 

að efni til, ávallt gert kröfu fyrir Landsrétti um breytingar á niðurstöðu dómsins án þess að 

áfrýja fyrir sitt leyti, enda komi sú krafa fram í greinargerð hans skv. 203. gr. sml.  

Ef héraðsdómi er áfrýjað í einhverjum þeim tilgangi sem fram kemur í 1. mgr. 196. gr. 

sml. er um leið heimilt að leita endurskoðunar á niðurstöðum dómsins um kröfu skv. XXVI. 

kafla sml., enda hafi verið leyst úr einkaréttarkröfunni að efni til og ákærði eða kröfuhafi hafi 

krafist endurskoðunar fyrir sitt leyti. Verði héraðsdómi ekki áfrýjað skv. framansögðu er 

ákærða og kröfuhafa hvorum um sig heimilt að áfrýja sérstaklega úrlausn dómsins um 

kröfuna að efni til, sbr. 2. mgr. 196. gr. sml. en um það málskot fer eftir reglum um áfrýjun 

dóms í einkamáli. Að öðru leyti er brotaþola ekki heimilt að áfrýja málinu.
271

 

Í Noregi er brotaþola ekki heimilt að áfrýja máli nema að því leyti sem snýr að bótakröfu í 

málinu. Í Svíþjóð hefur brotaþoli rétt á að áfrýja málinu sjálfstætt til æðri dómstóls, sbr. 8. gr. 

20. kafla Rättegångsbalk, burtséð frá því hvort að ákæruvaldið áfrýji. Gildir þetta einnig þrátt 

fyrir að brotaþoli hafi ekki notið hlutaðildar að máli.
272
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12 Fórnarlömb réttarvörslukerfisins  

Kynferðisbrot hafa þá sérstöðu að þau ganga afar nærri persónu fólks og brotaþolar upplifa 

sérlega mikla vanlíðan og angist og eru tregari til að kæra en þolendur annarra brota.
273

 Vegna 

þessara víðtæku áhrifa á líkamlega og andlega heilsu brotaþola kynferðisbrota leita þeir í 

mörgum tilvikum til stofnana sér til aðstoðar, t.d. lögreglu og neyðarmóttöku. Hlutverk 

þessara stofnana er að veita brotaþolum aðstoð en rannsóknir benda til þess að í einhverjum 

tilvikum sé brotaþolum neitað um aðstoð eða að aðstoðin sem þeir fái láti þeim líða eins og 

fórnarlambi á ný.
274

 Þá verða brotaþolar í fyrsta lagi fyrir andlegu og líkamlegu tjóni við 

árásina sjálfa og síðan bíður þeirra annað andlegt tjón vegna þess að þeir fá ekki á neinn hátt 

aðgengi að máli sem varðar brot á líkama þeirra og heilsu.
275

 

Staða brotaþola getur verið vandkvæðum bundin. Brotaþolar sem hafa einungis stöðu 

vitnis í máli sem varðar þau sjálf persónulega fá oft ekki nægilegar upplýsingar eða aðgang að 

þeirra eigin málum og hafa takmarkaða heimild til að taka þátt í þeim. Það getur reynst afar 

íþyngjandi fyrir brotaþola að koma fyrir dóm sem vitni og fá spurningar frá verjanda ákærða. 

Hlutverk verjanda er að halda frammi sakleysi umbjóðanda síns og getur það lent á brotaþola 

að fá persónulegar og ósanngjarnar spurningar en það er hlutverk dómara að meta hvort slíkar 

spurningar séu viðeigandi, sbr. 2. mgr. 122. gr. sml.
276

  

Þegar brotaþolar mæta hörku í réttarkerfinu, þeir látnir upplifa að þeim sé ekki trúað, þeir 

beri hluta af ábyrgðinni eða eru spurðir mjög persónulegra spurninga sem koma atvikinu ekki 

við er hægt að lýsa því svo að brotaþolarnir séu „fórnarlömb réttarvörslukerfisins“ og að um 

sé að ræða „seinni nauðgun“ eða á ensku „secondary victimization“ þar sem brotaþolar verða 

fyrir andlegu áfalli við að mæta hörku réttarvörslukerfisins á sama hátt og við upprunalegu 

árásina.
277

 

Réttarvörslukerfið verður að taka þannig á móti brotaþolum að þeir upplifi að þar sé 

starfsfólk að leggja sig fram við að framfylgja réttlætinu og á sama tíma aðstoða við bata 

þeirra. Rannsóknir sýna að helstu ástæður þess að brotaþolar kæra ekki kynferðisbrot eru lítil 

trú á kerfinu, þeir telji að sér verði ekki trúað og vilja forðast frekari vanlíðan. Þessi lága tíðni 

ákæra nauðgunarbrota er áhyggjuefni sérstaklega ef nánar eru skoðaðar þessar ástæður. 

Brotaþolar vita að sakfellingar eru fáar og að reynsla annara brotaþola af því að ganga í 
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gegnum svo erfið mál sé til einskins. Þess vegna kjósa þeir fremur að kæra ekki; það sé of 

erfitt tilfinningalega, sérstaklega fyrir þá einstaklinga sem nú þegar eru í miklu áfalli. Vegna 

þessa hefur verið kallað eftir breytingum í réttarvörslukerfinu.
278

 Greining á þessum 

samskiptum brotaþola og stofnana getur leitt í ljós leiðir til að stuðla að samfélagsvörnum 

gegn kynferðisbrotum og það leitt til sterkari stöðu og bætts umhverfis fyrir þolendur 

kynferðisbrota.
279
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13 Hlutaðild brotaþola 

Brotaþolar kynferðisbrota eru í jaðarstöðu þegar kemur að meðferð málanna fyrir dómi. 

Þinghaldið er í flestum tilvikum lokað og þar sem brotaþoli hefur aðeins stöðu vitnis situr 

hann ekki í réttarsal nema þegar hann gefur sinn framburð fyrir dómi. Hlutverk 

réttargæslumanns er takmarkað og einskorðast í raun við að leggja fram bótakröfu í málinu. 

Eins og komið hefur fram hefur réttargæslumaður ekki rétt til að spyrja sakborning og vitni 

spurninga. Brotaþoli hefur ekki rétt á að ávarpa dóminn sérstaklega en það gæti skipt suma 

miklu máli að fá áheyrn hjá þeim sem sýsla með mikilvæga hagsmuni þeirra.
280

  

Staða sakbornings er á hinn bóginn afar sterk þar sem litið er svo á að ríkið sé að höfða 

mál gegn óbreyttum borgara og viðkomandi á að geta varið sig og gætt hagsmuna sinna, hann 

telst saklaus uns sekt er sönnuð og er sönnunarbyrðin á ákæruvaldinu rík. Staða brotaþola er 

veik í samanburði við sakborning og stafar það af þessum aðstöðumun, að brotaþolar eru ekki 

aðilar að málinu. Því eru hagsmunir þeirra ekki skilgreindir og tryggðir með sambærilegum 

hætti. Það getur komið fyrir að brotaþoli kæri brot hjá lögreglu en heyri síðan ekki neitt og 

viti ekki hvernig lögreglurannsókn standi og hvort búið sé að taka skýrslu af geranda eða 

ekki. Við þessar aðstæður getur vaknað mikið óöryggi og kvíði hjá brotaþola sem hefur engar 

forsendur til að gera persónulegar ráðstafanir telji hann þess þörf, t.a.m. öryggisráðstafanir. 

Brotaþolar eru í mörgum tilfellum hræddir um að gerendur hefni sín á þeim fyrir það að kæra. 

Eins ef gerendur hafa samband við brotaþola er erfitt að meta stöðuna ef þeir vita ekki hvort 

gerandi viti af kærunni eða hvort þeir hafi farið í skýrslutöku. Málin hafa formlega lítið sem 

ekkert með brotaþola að gera og hefur það verið gagnrýnt undanfarin ár.
281

  

Finnar, Svíar og nýlega Norðmenn hafa breytt framkvæmdinni þannig að brotaþolar í 

alvarlegum sakamálum fái hlutaðild að málum. Það þýðir að ríkið og dómstólar bera skyldur 

gagnvart brotaþolum hvað varðar upplýsingagjöf og til að tryggja þeim möguleika á aukinni 

þátttöku í ferlinu.
282

 

Að gera brotaþola í kynferðisbrotum hlutaðila að málunum gæti skipt sköpum fyrir 

upplifun þeirra af réttarkerfinu. Í ljósi þess hve mörg kynferðisbrotamál eru felld niður bera 

margir brotaþolar takmarkað traust til réttarkerfisins. Ef þeir hefðu aftur á móti stöðu hlutaðila 

gæti það verið liður í að auka traust brotaþola á réttarkerfinu sem jafnframt gæti unnið með, 
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en ekki gegn, bata þeirra. Það hlýtur að teljast eðlilegt að brotaþolar fái aðild að ferli sem í 

raun varðar mikilsverða persónulega hagsmuni þeirra.
283

 

 

13.1 Hlutaðild á Norðurlöndunum 

Haustið 2002 kom út skýrsla eftir lögfræðinginn dr. Anne Robberstad á vegum norska 

dómsmálaráðuneytisins. Í skýrslunni kom fram að þó nokkur munur væri á stöðu brotaþola í 

réttarvörslukerfum Norðurlandanna, t.d. í tengslum við hvaða aðkomu þeir hafa að 

dómsmálum. Þá komu fram ýmsar tillögur í skýrslunni sem var ætlað að styrkja stöðu 

brotaþola í réttarvörslukerfum ríkjanna.
284

 

Mælti Robberstad með því í skýrslunni að brotaþolar fengju aðild að sakamálum og hefðu 

þar með sama rétt og sakborningar. Rökin að baki því voru m.a. að það telst mikilvægt fyrir 

brotaþola að hann sé tekinn alvarlega og sé viðurkenndur sem lykilþátttakandi í sakamáli.
285

 

Þá telur hún að aukin aðkoma brotaþola að sakamálum muni leiða til þess að aukinn fjöldi 

dóma muni enda með réttri niðurstöðu. Þá veitir það brotaþolum einnig sálarfrið og reisn, 

hver svo sem útkoman í málinu verður.
286

  

Í skýrslunni tekur Robberstad fyrir þann algenga misskilning að réttarstaða sakbornings 

veikist ef réttarstaða brotaþola styrkist, þar sem þá séu það ríkið og brotaþoli á móti 

sakborningi, eða tveir á móti einum. Segir hún að þetta sé byggt á þeirri trú að sakamál sé 

barátta milli tveggja jafnra aðila en í rauninni séu það ákæruvaldið og dómstólar sem hafi það 

hlutverk að leiða hið rétta og sanna í ljós.
287

 

Réttindi sem sakborningur hefur sem aðili máls eru ekki öll jafn mikilvæg fyrir brotaþola. 

Annars vegar eru óvirk réttindi t.d. þau að fá að vera viðstaddur dómsmálið, fá upplýsingar 

um þinghald o.fl. Hins vegar virk réttindi sem innihalda réttinn til að leggja spurningar fyrir 

sakborning og vitni, ásamt réttinum til að áfrýja máli. Brotaþoli sem hefur stöðu aðila nýtur 

þá sömu réttinda og sakborningur í málinu og ætti að fá bæði óvirk og virk réttindi skv. 

skýrslunni.
288

  

Í Svíþjóð og Noregi var brotaþolum í kjölfarið fengin hlutaðild að málum þar sem 

brotaþoli fær öll sömu réttindi og sakborningur í máli t.a.m. aðgang að gögnum, að sitja í 

dómsal og spyrja spurninga en í Svíþjóð hefur brotaþoli þá ekki stöðu vitnis. Í Danmörku var 
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aftur á móti ákveðið í kjölfar skýrslu dr. Anne Robberstad að halda í sama kerfi þar sem 

ákæruvaldið ákærir sakborning fyrir hönd brotaþola og almennings.
289

 

 

13.1.1 Hlutaðild í Svíþjóð 

Meginreglan í sænskum rétti er að brot á hegningarlögum er háð opinberri saksókn 

ákæruvaldsins. Brotaþoli á hins vegar rétt á að sækja málið á eigin spýtur svo lengi sem að 

hann hefur tilkynnt brotið og ákæruvaldið ákveðið að ákæra ekki í málinu, sbr. 8. gr. 20. kafla 

Rättegångsbalk.
290

 

Í grundvallaratriðum virkar hlutaðild í Svíþjóð þannig að brotaþoli getur gengið inn í aðild 

ákæruvaldsins þ.e. fengið með þeim hlutaðild. Með því að gera skaðabótakröfu getur 

brotaþoli einnig fengið aðild með tilliti til þess hluta málsins. Brotaþoli er ekki sjálfkrafa aðili 

að máli frá upphafi heldur þarf að virkja þann rétt. En brotaþoli öðlast ekki hlutaðild fyrr en 

málið fer fyrir dómstóla. Þegar brotaþoli fær hlutaðild þarf hann að fylgja sömu reglum og 

ákæruvaldið.
291

 

Í upphafi máls skal tilkynna brotaþola að hann hafi rétt á að bera fram bótakröfu í máli 

sem ákæruvaldið rekur og að hann eigi rétt á réttargæslumanni. Það er mikilvægt að 

brotaþolar fái fullnægjandi stuðning til þess að takast á við álag og kvíða sem rannsókn og 

réttarhöld geta leitt til. Á meðan rannsókn stendur ber lögreglu og ákæruvaldi skylda til að 

upplýsa brotaþola um aðstoð sem honum stendur til boða ásamt því upplýsa hann um stöðu 

málsins og framvindu.
292

 

Brotaþoli sem er hlutaðili að máli hefur heimild til að vera viðstaddur í dómssal allt 

dómsmálið. Ef brotaþoli hefur ekki stöðu hlutaðila, heldur aðeins stöðu vitnis, þá getur í 

einhverjum tilvikum verið að hann fái ekki að vera viðstaddur í dómssal nema þegar hann 

gefur skýrslu fyrir dómi.  

Þegar brotaþoli verður hlutaðili með ákæruvaldinu hefur hann sömu réttindi og ákærði og 

ákærandi. Þetta þýðir að brotaþoli fær full réttindi aðila sakamáls. Brotaþoli getur þá lagt fram 

sönnunargögn og spurt ákærða og vitni spurninga um sakarefnið og í tengslum við 

einkaréttarkröfuna. Þegar brotaþoli er kominn með stöðu aðila þá er hann ekki með stöðu 

vitnis, sbr. kafla 36 í Rättegångsbalk. Byggir það á þeirri hugmynd að komið sé fram við 

brotaþola á sama hátt og ákærða í málinu.
293
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13.1.2 Hlutaðild í Noregi  

Í Noregi eru kynferðisbrot rekin af ríkinu með ákæruvaldi. Þar hefur hefðin verið sú að  

sakamál sé milli ríkis og sakbornings. Brotaþolar voru ekki aðilar að sakamáli, aðeins vitni 

fyrir ákæruvaldið. Þess vegna höfðu brotaþoli og réttargæslumaður hans ekki heimild til að 

fylgjast með dómsmáli í heild og höfðu aðeins takmarkaðan aðgang að gögnum máls.
294

 

Í kjölfarið á skýrslu Dr. Anne Robberstad setti norska dómsmálaráðuneytið saman nefnd 

til að rannsaka og koma með tillögur til að styrkja stöðu brotaþola í réttarvörslukerfinu. Þann 

8. maí 2006 gaf nefndin út skýrslu, NOU 2006:10 „Fornærmede i straffeprosessen – nytt 

perspektiv og nye rettigheter“.
295

 Í skýrslunni var fjallað um hvort veita ætti brotaþolum aðild 

að dómsmálum. Nefndin skoðaði þarfir brotaþola á hverju stigi innan réttarvörslukerfisins og 

lagði fram tillögur að úrbótum. Komst nefndin að þeirri niðurstöðu að brotaþolar ættu ekki að 

fá formlega stöðu aðila í sakamálum.
296

 

Þrátt fyrir það taldi nefndin að margt væri hægt að gera til að bæta stöðu brotaþola á 

annan hátt. Taldi nefndin að einhverjar af tillögum hennar til úrbóta innihéldu réttindi sem 

brotaþolar fengju ekki með aðild og væru því sérstaklega til þess fallnar að bæta stöðu þeirra, 

t.d. þegar um ræðir upplýsingarétt þeirra og réttinn til að vita um stöðu dómþola eftir að 

dómur er felldur í máli.
297

 

Árið 2008 var sakamálalögunum, Straffeprosessloven, breytt í samræmi við tillögur 

nefndarinnar. Með þeim breytingum var lögfestur bættur aðgangur brotaþola að upplýsingum 

á öllum stigum máls, rétturinn til að vera viðstaddur þinghöld, þar með talin lokuð þinghöld, 

sbr. 93. gr. c. strp., rétturinn til að ávarpa dóminn áður en skýrslutaka af ákærða fer fram og 

rétturinn til að spyrja spurninga, gera athugasemdir við sönnunargögn og flytja lokaorð fyrir 

dómi.
 298

 

Sakamálalögunum var síðan breytt árið 2015 og geta nú brotaþolar fengið hlutaðild að 

sakamáli, í þeim tilvikum sem nefnd eru í 402 gr. strp. sbr. 404. gr. srpl. Þá er brotaþoli með 

sömu réttindi og aðrir aðilar máls. Það hefur þó ekki áhrif á stöðu brotaþola sem vitni. Þegar 

brotaþoli hefur fengið hlutaðild að máli eða ber fram einkaréttarkröu í máli fær hann heimild 

til að leggja spurningar fyrir ákærða, vitni og sérfræðinga, leggja fram sönnunargögn og flytja 

lokaorð fyrir rétti.
299
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Þó að brotaþoli hafi heimild til hlutaðildar að máli þá þýði það ekki að hann sé skyldugur 

til þess. Litið er á hlutaðild sem heimild ekki skyldu. Það eru ekki allir brotaþolar sem hafa 

áhuga á því að gerast aðilar að máli. Þá er það einnig þannig að þó að brotaþoli fái hlutaðild 

að máli þá missir hann ekki stöðu sína sem vitni í málinu, skv. 108. gr. strp.
300

 

Í grein Hildar Fjólu „Frá jaðri nær miðju“ segir hún frá reynslu sinni af því að fylgjast 

með þinghaldi í tveimur nauðgunarmálum við áfrýjunardómstólinn í Osló og segir: „þar nýttu 

brotaþolar rétt sinn til að sitja inni á meðan á réttarhöldunum stóð, hlýða á framburð 

sakbornings, og réttargæslumaður fékk tækifæri til að spyrja sakborning og vitni spurninga.“ 

Þá segir hún frá því að í viðtölum við norska dómara, saksóknara og réttargæslumenn kom 

fram: „að við það að gera brotaþola hlutaðila að málum hafi viðhorf lögreglu og réttarins 

gagnvart brotaþolum breyst. Brotaþolar voru ekki lengur ósýnilegir heldur fór að verða 

eðlilegra að taka tillit til þeirra við meðferð málanna.“
301
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14 Niðurstöður 

Í upphafi ritgerðar var lagt upp með það að markmiði að varpa ljósi á aðkomu brotaþola að 

kynferðisbrotamálum og kanna hvort rétt sé að auka aðkomu þeirra með tilliti til reynslu 

nágrannaþjóða okkar og hvort að bætt aðkoma gæti leitt til betri niðurstaðna.  

Ísland er framarlega í heiminum hvað varðar jafnrétti kynjanna og er aðili að alþjóðlegum 

samningum um réttindi kvenna og baráttu gegn ofbeldi, t.d. samningi Sameinuðu þjóðanna 

um afnám allrar mismununar gegn konum og Istanbúlsamningnum. Nauðgunarákvæði 

almennra hegningarlaga var rýmkað töluvert árið 2007 og megináhersla lögð á það að með 

brotunum væru höfð kynmök við þolanda án þess að samþykki væri fyrir hendi og þannig 

brotið gegn sjálfsákvörðunarrétti og athafnarfrelsi hans í kynlífi. Ákvæðinu var aftur breytt 

árið 2018 á þann veg að nú dugir skortur á samþykki til sakfellingar. Einnig hefur auknu fé 

verið veitt í meðferð kynferðisbrota hjá lögreglu og ákæruvaldi. Þá starfa hér á landi samtök 

og stofnanir sem styðja við bakið á brotaþolum kynferðisbrota, t.d. Stígamót og Bjarkahlíð.  

Brotaþolar hafa réttmætan áhuga á sakamáli sem varðar brot á líkama þeirra og ætti það 

að endurspeglast í meðferð kynferðisbrota innan réttarvörslunnar. Sem dæmi hafa brotaþolar 

mikinn áhuga á að fá niðurstöðu í máli og eru upplýsingar um málin þeim mjög mikilvægar. 

Þetta á við bæði á rannsóknarstigi, fyrir dómi og eftir að dómur fellur.  

Í umfjöllun um réttindi brotaþola kom fram að þó brotaþoli njóti margs konar réttinda 

undir rekstri sakamáls, sumpart umfram aðra, telst hann ekki vera aðili að málinu með sama 

hætti og ákærði og ákæruvaldið. 

Í umfjöllun um réttargæslumann brotaþola kom í ljós að mikil þörf er á því að skýra og 

samræma hlutverk réttargæslumanna. Í dag skortir slíka samræmingu og því er misjafnt 

hversu vel er staðið að réttargæslu fyrir brotaþola. Réttargæslumenn fá einnig aðeins að tjá sig 

munnlega fyrir dómi um einkaréttarkröfu skjólstæðinga sinna og er aðgangur þeirra að 

gögnum og upplýsingum ekki alltaf greiður. Í skýrslu samráðshóps um meðferð 

kynferðisbrota innan réttarvörslukerfisins 2018-2022 var lögð fram tillaga um að skerpa á 

hlutverki réttargæslumanna og tryggja að þeir komi að málum eins fljótt og auðið er til að 

veita brotaþolum upplýsingar um feril mála og þá valkosti sem í boði eru. Í skýrslunni er lagt 

til að útbúnir verði verkferlar þar sem hlutverk, réttindi og skyldur réttargæslumanna verði 

útlistuð. Af ofangreindu virtu yrði það mikil réttarbót fyrir brotaþola að samræma verklag 

réttargæslumanna og bæta þannig gæði þjónustunnar. 

Þá kom í ljós að bæta má meðferð og aðgengi gagna í réttarvörslukerfinu. Eins og staðan 

er nú hafa brotaþolar oft ekki hugmynd um hvernig mál þeirra stendur og þarf 
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réttargæslumaður að hafa ítrekað samband við lögreglu að fyrra bragði til að fá upplýsingar 

um stöðu þess. Hægt er að leita leiða til að bæta upplýsingagjöf til brotaþola, t.d. með rafrænu 

þjónustusvæði undir formerkinu „mínar síður“, þar sem hægt væri að kanna stöðu máls og 

koma viðeigandi gögnum á framfæri. Hefðu þá brotaþoli og réttargæslumaður aðgang að kerfi 

þar sem hægt væri að sjá stöðu máls með einföldum og aðgengilegum hætti. 

Þá kom fram að brotaþolar hafi fá tækifæri til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri og 

oft búa brotaþolar yfir upplýsingum sem geta verið mikilvægar fyrir rannsókn máls eða skipt 

máli fyrir ákvörðun ákæranda. Brotaþolar geta brunnið inni með þessar upplýsingar og fá ekki 

að vita það fyrr en bréf um niðurfellingu berst þeim og það er um seinan. Einnig má veita 

brotaþolum frekari upplýsingar um framgang máls, því þeir hafa í mörgum tilvikum mikla 

hagsmuni af því að vita meira en einungis hvort mál sé fellt niður eða ákært sé í því. 

Nauðsynlegt getur verið fyrir brotaþola að vita hvort sakborningur verði settur í 

gæsluvarðhald eða farbann og hvort þeim ráðstöfunum verði aflétt. Einnig þarf að tilkynna 

brotaþola um lok afplánunar og þegar dómþola er veitt reynslulausn en það getur verið mjög 

íþyngjandi fyrir brotaþola þegar gerandi losnar úr fangelsi. Með tilliti til þess hversu 

íþyngjandi kynferðisbrot eru fyrir brotaþola er mikilvægt að upplýsingagjöf taki tillit til þarfa 

þeirra, þ.e. að fá upplýsingar um gang máls með auðveldum hætti meðan á því stendur en ekki 

eftir að því er lokið.  

Í umfjöllun um sönnun og skýrslutöku af vitnum í kynferðisbrotamálum kom fram að í 

langflestum tilvikum eru einu vitnin til frásagnar um umræddan verknað brotaþoli og 

sakborningur. Í málum þar sem sakborningur neitar sök er því um að ræða orð gegn orði. 

Sönnunarbyrðin hvílir á ákæruvaldinu og hefur brotaþoli ekki sömu heimildir til að leggja 

fram gögn í sakamáli og ákærði. Staðan er oftast sú að engin vitni eða áverkar eru til staðar og 

eftir stendur framburður brotaþola sem getur talist ótrúverðugur vegna þess hve brotakenndur 

og samhengislaus hann vill verða og því eru brotin líkleg til niðurfellingar. Framburður 

brotaþola verður að mestu leyti til við skýrslutöku hjá lögreglu og þar sem sá framburður er 

eitt af lykilsönnunargögnum kynferðisbrotamáls þá er mikilvægt að rétt og vel sé að þeim 

staðið. Brotaþoli er oftast boðaður í eina skýrslutöku eftir brotið, fyrir utan skýrslutöku 

lögreglu sem tekin er af brotaþola við komu á neyðarmóttöku eða á lögreglustöð. Þessi 

skýrslutaka er því í raun eina tækifæri brotaþola til að koma frásögn sinni til skila. 

Vitnisburður brotaþola er borinn undir sakborning í málinu en ekki öfugt og oft vill það verða 

að brotaþolar fái ekki að sjá vitnisburð sakbornings fyrr en einhverjum árum eftir að máli er 

lokið. Hægt væri að útbúa samræmdar leiðbeiningar sem lýsa verklagi hjá lögreglu frá fyrstu 

stigum máls og tryggja þannig betur gæði rannsóknar. Með gátlistum og verkferlum væri 



 99 

leitast við að skýrslutökur uppfylli gerðar kröfur, t.d. að bera skuli framburð sakbornings að 

jafnaði undir brotaþola.  

Hvað varðar þinghald í kynferðisbrotamálum þá hefur dómari heimild til að ákveða að 

sakborningur víki úr þingsal á meðan skýrslutökur brotaþola fara fram. Þrátt fyrir að íslenska 

ákvæðið sé þrengra en sambærilegt ákvæði á Norðurlöndunum þá er í flestum 

kynferðisbrotamálum hagsmunir brotaþola af því að geta gefið skýrslu án nærveru ákærða 

taldir vega þyngra en hagsmunir ákærða af því að vera viðstaddur skýrslugjöf brotaþola.  

Í umfjöllun um málshraða kom fram að vegna sérstaks eðlis kynferðisbrotamála er 

nauðsynlegt að skýrslur séu teknar af vitnum eins fljótt og auðið er eftir að atvik gerast þar 

sem niðurstaðan ræðst af framburði þeirra að miklu leyti. Á sama hátt er nauðsynlegt að 

þessum málum sé fylgt eftir með útgáfu ákæru, eigi það við, eins fljótt og auðið er. Það telst 

afar mikilvægt að rannsókn nauðgunarmála sé markviss og henni sé hraðað eins og kostur er. 

Það er óviðunandi að rannsókn tefjist enda er mikil óvissa og kvíði hjá brotaþola þar til að 

dómur gengur. Ekki má láta aukinn málafjölda slaka á kröfum um málshraða heldur er 

nauðsynlegt að mæta þeirri áskorun með skilvirkari vinnuaðferðum og auknum fjölda 

starfsmanna. Langur málsmeðferðartími getur bitnað á gæðum rannsóknar og þar með gæðum 

réttarfars og getur einnig leitt til mildunar refsinga eða jafnvel skilorðsbindingar refsinga sem 

er mjög mikil ívilnun fyrir sakborning.  

Í umfjöllun um að brotaþolar geti upplifað sig sem fórnarlömb réttarkerfisins kom fram að 

þegar brotaþolar mæta hörku í réttarkerfinu, þeim látið líða eins og þeim sé ekki trúað, þeir 

beri hluta af ábyrgðinni eða eru spurðir um persónulega hluti sem koma málinu ekki við, geta 

brotaþolar orðið fyrir andlegu áfalli á sama hátt og við upprunalegu árásina. Helstu ástæður 

þess að brotaþolar kæra ekki kynferðisbrot er lítil trú á kerfinu, þeir telji að sér verði ekki 

trúað og vilja forðast frekari vanlíðan. Réttarvörslukerfið verður að taka þannig á móti 

brotaþolum að þeir upplifi að þar sé starfsfólk að leggja sig fram við að framfylgja réttlætinu 

og á sama tíma aðstoða við bata þeirra. Viðhorf til nauðgunar- og kynferðisbrota eru að 

breytast hjá þeim faghópum sem starfa við meðferð slíkra mála. Tengist það meðal annars 

kynslóðaskiptum hjá lykilembættum og að þekking og skilningur á eðli og afleiðingum 

brotanna hefur aukist. 

Brotaþolar með stöðu vitnis í málum sem varða þau sjálf persónulega fá oft ekki 

nægilegar upplýsingar eða aðgang að máli og hafa takmarkaða heimild til að taka þátt í því. 

Finnar, Svíar og Norðmenn hafa breytt framkvæmdinni á þann veg að brotaþolar í alvarlegum 

sakamálum fái hlutaðild að málum. Þá bera ríkið og dómstólar skyldur gagnvart brotaþolum 

hvað varðar upplýsingagjöf og til að tryggja þeim möguleika á aukinni þátttöku í ferlinu.  Að 
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gera brotaþola í kynferðisbrotum hlutaðila að málunum gæti skipt sköpum fyrir upplifun 

þeirra af réttarkerfinu. Með hlutaðild fengi brotaþoli að sitja við sama borð og ákærði í 

málinu. Það gæti verið liður í að auka traust brotaþola á réttarkerfinu að veita honum stöðu 

hlutaðila ásamt því að vera valdeflandi fyrir brotaþola. Það hlýtur að teljast eðlilegt að 

brotaþolar fái aðild að ferli sem í raun varðar mikilsverða persónulega hagsmuni þeirra og 

þeir upplifa sig í núverandi kerfi sem utangátta. Á sama tíma ætti það ekki að vera skylda fyrir 

þá brotaþola sem ekki hafa áhuga á því að fá hlutaðild þar sem ekki má setja þannig pressu á 

brotaþola að hann upplifi sig hafa brugðist ef ekki er sakfellt í málinu.  
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