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ÚTDRÁTTUR 

 

Í þessari ritgerð er gert grein fyrir femínískum lögfræðikenningum og hvaða áhrif þær hafa haft 

á þróun nauðgunarhugtaksins í réttinum frá því að verndarhagsmunir afbrotsins voru hagur 

fjölskyldunnar til þess að vera kynfrelsi konunnar sjálfrar.1 Í femínískri lögfræði er tekið mið 

af því hvaða reynsluheimur birtist í réttinum og hvers siðferði það er sem lagt er til grundvallar 

í meðförum og túlkun réttarins.2 

 Réttlætisgjáin er kynnt til sögunnar sem sýnir fram á að breið gjá er á milli vitneskju okkar 

um fjölda þeirra nauðgana sem framdar eru og þeirra fáu nauðgunarmála sem koma til kasta 

dómstóla. Ástæða þess er meðal annars djúpstæðar og oft ómeðvitaðar hugmyndir okkar um 

kynin og háttsemi þeirra sem birtast í algengum nauðgunarmýtum líkt og þeirri að konur sem 

verða fyrir nauðgun hafi strax samband við lögreglu og að karlar sem fremja nauðgun séu á 

einhvern hátt öðruvísi en aðrir menn. 

 Unnin er dómarannsókn sem tekur mið af því hvort greina megi birtingarmyndir 

nauðgunarmýta og greint er í flokka hversu vel eða illa atvik og aðstæður falla að 

nauðgunarmýtum. Í kjölfarið er kannað hvort og þá hvaða áhrif þær hafa á mat á trúverðugleika 

ákærða og brotaþola. Loks er fjallað um meginreglur sakamálaréttarfars og mat á ásetningi í 

nauðgunarmálum. 

Helstu niðurstöður eru að þegar greina má nauðgunarmýtur um konur eru gerðar ríkari 

sönnunarkröfur í málinu og áhersla dómsins á hegðun og framferði brotaþola fyrir og eftir brotið 

verður mun meiri heldur en þegar brotaþoli hafði strax samband við lögreglu og atvik máls 

bentu með einum eða öðrum hætti til þess að ákærði væri ofbeldisfullur. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun, bls. 17-18. Sjá einnig Ragnheiður Bragadóttir: Kynferðisbrot, bls. 14. 
2 Brynhildur G. Flóvenz: ,,Um rétt og kynferði“, bls. 93. 



 

 

ABSTRACT 

 

In this thesis feminist legal theories are analysed as well as the effect they have had on the 

evolution of the concept of rape in the courts, from when the protection of the offence was in 

the family’s interest to it becoming about the sexual freedom of the woman herself. Feminist 

legal theory considers what experiences are before the court and whose moral grounds are put 

forth to be handled and interpreted by the court. 

 The justice gap is introduced and will showcase that a wide gap is between our knowledge 

of the number of rapes which have been committed and the few rape cases that have been 

reported and eventually presented before the courts. The reasons for this are profound and 

often our unconscious ideas regarding the genders and their behaviour which often appear in 

common rape myths, for example that women who are raped will immediately report it to the 

police and that the men who commit rape are in some way different than other men. 

 A case study is conducted which aims to find out whether manifestations of rape myths can 

be analysed and categorized depending on how well or badly incidents and circumstances fit 

the myths we have surrounding the concept of rape. Subsequently, it is examined whether and 

what impact they have on assessing the credibility of the accused and the victim. Finally, the 

principles of criminal law and the assessment of intent in rape cases are discussed.  

The main conclusion is that when analysing rape myths where women are victims, there is 

a greater burden of proof and the courts emphasis on the victims behaviour and demeanour 

before and after the crime is more than when the victim immediately contacted the police and 

when the facts pointed out in one way or another that the accused was a violent man.   



 

 

FORMÁLI 

 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til meistaraprófs í lögfræði við Lagadeild Háskóla Íslands. Þeir 

þættir sem höfðu ráðandi áhrif á ákvörðunina um að takast á við þetta efni er sú staðreynd að 

frá því að Hæstiréttur Íslands tók til starfa 16. febrúar 1920 hafa einungis fjórar konur setið í 

dóminum. Alls hefur fimmtíu og einn dómari gengt embætti við dóminn, þar af eru átta starfandi 

í dag, en af þeim er aðeins ein kona. Því er ljóst að raddir kvenna og reynsluheimur hafa fengið 

lítið rými við dómstólinn. 

Í bókinni Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks fjallar Ragnheiður Bragadóttir um 

hugleiðingar sínar um sönnun og sýknu. Hún vekur athygli á því að í þremur af sjö sýknudómum 

Hæstaréttar í nauðgunarmálum á árunum 2009-2014 skilaði einn dómari sératkvæði þar sem ítarlega 

var rökstutt að sakfella skyldi fyrir nauðgun. Þessi dómari var eina konan sem dæmdi í málunum 

og Ragnheiður bendir á að „þau sjónarmið sem fram koma í sératkvæðunum eru í takt við ný viðhorf 

og aukna þekkingu á kynferðisbrotum og afleiðingum þeirra fyrir þolendur.“ Hún vekur athygli á 

því að það veki hugrenningar um þýðingu þess að Hæstiréttur Íslands endurspegli betur það 

samfélag sem honum er ætlað að þjóna þó að hún fari ekki í nánari greiningu á því.3 Í bókinni Um 

sönnun í sakamálum skrifar Stefán Már Stefánsson að dómarar kunni að leggja mismunandi 

mat á sömu eða svipuð sönnunargögn sem getur stafað af mörgum ástæðum sem hann tekur 

fram að ekki verði fjallað nánar um við það tilefni.4 Tilgangur þessarar ritgerðar er að taka upp 

þráðinn þar sem framangreindum umfjöllunum sleppir og fjalla nánar um kynbundna 

birtingarmynd réttarframkvæmdarinnar og beina sjónum að kynjuðum veruleika 

nauðgunarmála fyrir Hæstarétti. 

Ég þakka leiðbeinanda mínum, Ragnheiði Bragadóttur, vandaða leiðsögn og góðar umræður 

við vinnu þessa verks og Brynhildi G. Flóvenz fyrir að næra áhuga minn á efninu. Ég kann þeim 

báðum bestu þakkir fyrir að hafa rutt brautina fyrir femínískar rannsóknir á íslenskri lögfræði. 

Einnig þakka ég eiginmanni, vinum og fjölskyldu fyrir ómetanlegan stuðning.  

 

Reykjavík, 26. mars 2019 

 

_____________________________________________ 

Eva Huld Ívarsdóttir

                                                 
3 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 190. 
4 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 34-35. 



6 

 

EFNISYFIRLIT 

 

1 Inngangur ................................................................................................................................ 8 

2 Nauðgun frá sjónarhóli femínískrar lögfræði ........................................................................ 11 

2.1 Femínísk lögfræði .......................................................................................................... 11 

2.2 Almennt um nauðgun skv. 1. mgr. 194. gr. hgl. ............................................................. 13 

2.3 Áhrif femínískrar lögfræði á þróun nauðgunarhugtaksins í réttinum............................. 15 

3 Réttlætisgjáin ......................................................................................................................... 21 

3.1 Af hverju stafar réttlætisgjáin og hvernig má uppræta hana? ........................................ 22 

3.2 Nauðgunarmýtur ............................................................................................................. 26 

3.2.1 Birtingamynd nauðgunar ......................................................................................... 27 

3.2.2 Brotaþoli .................................................................................................................. 29 

3.2.3 Gerandi .................................................................................................................... 30 

4 Rannsókn á dómum Hæstaréttar í nauðgunarmálum ............................................................ 32 

4.1 Samanburður dóma með hliðsjón af því hve vel þeir falla að nauðgunarmýtum........... 33 

4.2 Dómar þar sem atvik máls falla mjög vel að nauðgunarmýtum..................................... 35 

4.3 Dómar þar sem atvik máls falla vel að nauðgunarmýtum .............................................. 41 

4.4 Dómar þar sem atvik máls falla hvoru tveggja vel og illa að nauðgunarmýtum ............ 45 

4.5 Dómar þar sem atvik máls falla illa að nauðgunarmýtum.............................................. 49 

4.6 Dómar þar sem atvik máls falla mjög illa að nauðgunarmýtum .................................... 52 

4.6.1 Samantekt um dóma þar sem atvik máls falla mjög illa að nauðgunarmýtum........ 57 

4.6.1.1 Birtingarmynd nauðgunar ................................................................................ 57 

4.6.1.2 Brotaþolar ......................................................................................................... 58 

4.6.1.3 Ákærðu ............................................................................................................. 60 

4.6.1.4 Hugleiðingar um dómana sem falla mjög illa að nauðgunarmýtunum ............ 61 

4.7 Niðurstöður á mati á trúverðugleika brotaþola og geranda ............................................ 63 

5. Meginreglur sakamálaréttarfars og sönnun í nauðgunarmálum ........................................... 66 



7 

 

5.1 Milliliðalaus sönnunarfærsla .......................................................................................... 67 

5.1.1 Frjáls sönnunarfærsla í nauðgunarmálum ............................................................... 69 

5.1.2 Sönnunaratriði í nauðgunarmálum .......................................................................... 71 

5.1.2.1 Sönnun um samræði ......................................................................................... 72 

5.1.2.2 Sönnun um samþykki ....................................................................................... 74 

5.2 Sönnunarbyrði í nauðgunarmálum ................................................................................. 77 

5.2.1 Sönnunarkröfur í nauðgunarmálum ........................................................................ 77 

5.2.2 Saklaus uns sekt er sönnuð ...................................................................................... 79 

5.2.3 Lögfull sönnun og kynjað sjónarhorn á réttinn ....................................................... 81 

5.3 Frjálst sönnunarmat í nauðgunarmálum ......................................................................... 84 

5.3.1 Samræmi í sönnunarmati milli dóma ...................................................................... 87 

5.3.2 Sönnunarmat og sönnunargögn ............................................................................... 90 

5.3.2.1 Munnleg skýrsla sem aðalsönnunargagn .......................................................... 91 

5.3.2.2 Mat á munnlegum skýrslum þegar greina má nauðgunarmýtur í málinu......... 93 

5.3.2.3 Gildi skýrslu brotaþola þegar sakborningar eru fleiri en þolandi ..................... 97 

5.3.2.4 Gildi sérfræðivitna og sérfræðiskýrslna ........................................................... 98 

5.4 Um sönnunargögn og sönnunarmat í dómum Mannréttindadómstóls Evrópu .............. 99 

6 Hvaða ásetningsstig er leitast við að sanna? ....................................................................... 104 

6.1. Saknæmi ...................................................................................................................... 104 

6.2 Mörk ásetnings og gáleysis .......................................................................................... 105 

6.3 Ásetningsmat í nauðgunarmálum ................................................................................. 107 

6.4 Mat á ásetningi í Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“ .............................. 110 

7 Niðurlag ............................................................................................................................... 112 

7.1 Ályktanir og helstu niðurstöður .................................................................................... 112 

7.2 Lokaorð ........................................................................................................................ 115 

Heimildaskrá .......................................................................................................................... 116 

Dómaskrá ............................................................................................................................... 121 



8 

 

1 Inngangur 

Sönnunarmat dómara er matskennt, hjá því verður ekki komist. Þrátt fyrir það svigrúm sem 

dómarar hafa er þeir meta sönnun eru þeir engu að síður bundnir af því að ómálefnaleg 

sjónarmið mega ekki ráða för við mat þeirra.5 Það mun seint verða útrætt meðal fólks hvað telst 

málefnalegt en sérstaka athygli vakti eftirfarandi röksemdafærsla Hæstaréttar í nauðgunarmáli 

þar sem stuðst var við upptökur úr eftirlitsmyndavélum í húsnæðinu þar sem brotið var framið: 

 

…ekki verður ráðið af útliti og fasi brotaþola að brotið hafi verið alvarlega gegn henni skömmu 

áður.6 
 

Það er að mörgu að hyggja þegar kemur að sönnun í kynferðisbrotamálum og meðferð 

málanna hefur lengi verið umdeild í íslensku samfélagi, ekki síst þegar um er að ræða nauðgun 

skv. 1. mgr. 194. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940.7 Sumir telja sönnunarkröfurnar of 

miklar og aðrir of vægar en ljóst er að ekki ríkir samfélagsleg sátt um meðferð málanna.8 

Til þess að geta tekið upplýsta afstöðu til þess hvaða kröfur eru gerðar varðandi sönnun í 

nauðgunarmálum þarf að liggja fyrir ítarleg samantekt á því hvernig sönnunarfærslunni og 

matinu er háttað. Tilgangur þessarar ritgerðar er að útbúa slíka samantekt þar sem farið er 

kerfisbundið yfir niðurstöður í dómum Hæstaréttar í nauðgunarmálum til að kanna hvaða 

sjónarmið eru lögð til grundvallar niðurstöðunni þegar skorið er úr um sekt eða sýknu af 

ákærum um brot gegn 1. mgr. 194. gr. hgl. um nauðgun. 

Vorið 2007 voru gerðar miklar breytingar á ákvæði 194. gr. hgl. um nauðgun og það rýmkað 

mjög mikið.9 Kynferðisbrotakafli hegningarlaga er sá kafli laganna sem oftast hefur verið 

breytt10 og hefur verið mikið í kastljósinu undanfarna þrjá áratugi.11 Nýjasta breytingin á ákvæði 

194. gr. hgl. var gerð með breytingarlögum nr. 16/2018 á almennum hegningarlögum nr. 

19/1940 sem tóku gildi 13. apríl 2018. Efnislega er ekki um mikla breytingu að ræða en 

breytingin er í samræmi við eðlilega framvindu réttarins, ákvæðið er auðskiljanlegt og gæti haft 

fyrirbyggjandi áhrif.12 Fyrir breytinguna 2018 var ákvæðið engu að síður mjög skýrt og til þess 

fallið að veita viðunandi réttarvernd. Af því tilefni má minnast orða Thomasar Jeffersson (1743-

1826) fyrrum Bandaríkjaforseta um að „framkvæmd laganna er mikilvægari en setning þeirra“. 

                                                 
5 Eiríkur Tómasson: „Sitt er hvað, sönnunarbyrði og sönnunarmat“, bls. 507. 
6 Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“, bls. 7. 
7 Hér eftir hgl. 
8 Brynjar Níelsson: „Sönnun í kynferðisbrotamálum og mannréttindi“, mbl.is. 
9 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 47. 
10 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun, bls. 13. 
11 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 50. 
12 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 49. 
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Því verður sjónum beint að framkvæmd laganna í rannsókn þessari, nánar tiltekið hvernig 

dómstólar fjalla um sönnun í nauðgunarmálum. 

Ragnheiðar Bragadóttur fjallar um það í bók sinni Nauðgun frá árinu 2015 að einungis lítill 

hluti kærðra mála fara fyrir dómstóla. Hún vekur athygli á því að gangur nauðgunarmála í 

réttarkerfinu stöðvist oft á því að brot telst ekki sannað en tekur einnig fram að sönnun sé eðli 

málsins samkvæmt erfið þegar kemur að nauðgun. Eins og Ragnheiður nefnir þá verða 

erfiðleikar við sönnun málanna ekki leystir með breytingum á hegningarlögum einum saman 

heldur þurfa að koma til breytingar á viðhorfum dómara til sönnunar í málaflokknum.13 

Rannsókn þessi er afmörkuð við 1. mgr. 194. gr. hgl. í þeim tilvikum þegar ákært er fyrir 

brot gegn einstaklingum 15 ára og eldri.14 Rannsóknin er unnin út frá sjónarhorni femínískrar 

lögfræði í ljósi þess að þolendur brotanna eru að stærstum hluta konur. Ritgerðin hefst því á 

umfjöllun um femíníska lögfræði í öðrum kafla þar sem fjallað er um áhrif femínískra 

lagakenninga á afbrotið nauðgun og þróun þess í réttinum15 ásamt því að gerð er stuttlega grein 

fyrir afbrotinu nauðgun. Þar sem nauðsynlegt er að skoða lögin og réttarframkvæmdina í 

samhengi við samfélagið sem þeim er ætlað að þjóna16 verður fjallað um hugtakið réttlætisgjá 

í þriðja kafla sem og hugtökin nauðgunarmýta, nauðgunarmenning og veraumkun (e. 

himpathy). 

Rannsóknin felur í sér greiningu á dómum Hæstaréttar í nauðgunarmálum á tímabilinu 1. 

janúar 2013 til 31. desember 2017 og samantekt höfundar á því hve vel eða illa atvik máls, 

sakborningur og brotaþoli falla að nauðgunarmýtunum og fjallað verður um sönnunaratriði 

málanna. Í fjórða kafla er því ferli lýst nánar. 

Í fimmta kafla er þungamiðja rannsóknarinnar útlistuð og gerð er grein fyrir meginreglum 

sakamálaréttarfars og skoðað hvað einkennir beitingu reglnanna þegar kemur að sönnun í 

nauðgunarmálum. Fjallað verður um sönnunarbyrði, sönnunarkröfur, sönnunargögn og 

meginreglurnar um frjálsa sönnunarfærslu, frjálst sönnunarmat og milliliðalausa málsmeðferð. 

Leitað verður svara við því hvaða gögn eru lögð til grundvallar niðurstöðum og í hvaða tilvikum 

sakborningar og brotaþolar eru taldir trúverðugir. 

Loks verður fjallað um saknæmisskilyrði nauðgunar í sjötta kafla og hvaða ásetningsstig er 

leitast við að sanna í málunum. 

                                                 
13 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun, bls. 14. 
14 Brot þar sem ákært er fyrir 201. og 202. gr. hgl. samhliða 194. gr. hgl. eru felld utan umfjöllunar. 
15 Umfjöllun um femínískar lögfræðikenningar er að hluta til byggð á rannsókn Evu Huldar Ívarsdóttur og 

Ingibjargar Ruth Gulin: Réttarstaða kvenna sem brotaþolar kynbundins ofbeldis í ljósi femínískra 

lögfræðikenninga.  
16 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun, bls. 15. 
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Í dönskum rétti hefur verið bent á að kynbundin ofbeldisbrot sé sá málaflokkur sem ber þess 

helst merki að dómaframkvæmdin sé lituð af upplifunum og kynferði dómara.17 Því má velta 

fyrir sér hvort sama staða sé í íslenskum rétti, sér í lagi vegna þess að alvarlega hallar á stöðu 

kvenna í Hæstarétti Íslands þar sem fáar konur eru, og hafa verið þar dómarar.18 Í 

dómarannsókninni verður því kannað hvort greina megi upplifanir og skoðanir sem gætu átt 

rætur að rekja til kynferðis dómara með hliðsjón af hugtakinu nauðgunarmýtur. 

 

                                                 
17 Trine Baumbach: „Discrimination against Women in the Field of Criminal Law“, bls. 172. 
18 Submission to the Universal Periodic Review of Iceland 26th UPR Session, October 2016, bls. 3. 
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2 Nauðgun frá sjónarhóli femínískrar lögfræði 

 

„Lögin ættu að vera eins og fatnaður, sniðin við hæfi þess fólks sem þeim er ætlað að þjóna.“ 

  Clarens Darrow (1857-1938) bandarískur lögfræðingur19 

 

2.1 Femínísk lögfræði 

Lögfræði er almennt talin til félagsvísinda og skarast við aðrar fræðigreinar. Þar má helst nefna 

réttarheimspeki sem fjallar um heimspekilegar forsendur og grundvöll laga, 

samanburðarlögfræði sem fæst við samanburð á ólíkum réttarkerfum og réttarsviðum innan 

þeirra og réttarfélagsfræði sem fjallar um tengsl laga við samfélagið. Í réttarfélagsfræði er 

kannað hvaða áhrif lögin hafa og samhengi þeirra við fjölbreytt félagsleg viðmið sem eru 

mönnum ekki ávallt ljós fyrr en við nánari skoðun.20 

Margir helstu hugsuðir heimsins hafa tekist á við spurninguna um samband laga og 

réttlætis21 og það er aldagamalt álitamál hvort taka eigi afstöðu til siðferðislegra hugmynda um 

réttlæti þegar leitað er lagalegrar niðurstöðu. Það flækir svo myndina að hugmyndir manna um 

siðferði eru breytilegar og ekki minna álitamál en lögin sjálf.22 Innan kenninga femínískrar 

lögfræði er hins vegar almennt lagt til grundvallar að réttur og siðferði verði ekki aðskilin heldur 

sé spurningin hvers siðferði það er sem endurspeglast í réttinum.23 

Í ljósi þess er vert að gefa því gaum að í gegnum aldirnar hafa konur verið álitnar körlum 

óæðri, bæði afls- og vitsmunalega. Því var réttarstaða kvenna lengi eins og um eign væri að 

ræða þar sem karlar fóru lengst af með lögræði þeirra og lögðu þeim línurnar.24 Ekki þarf að 

leita lengi til að sjá að viðhorf af þessum meiði eru enn til staðar í réttinum.25 

Þegar horft er yfir þróun femínískrar lögfræði og kenninga hennar má sjá að hver og ein 

þjónar ákveðnum tilgangi og viðfangsefni en miða flestar að sama marki; að stuðla að jafnrétti 

kynjanna. Sumar eru í dag orðnar barn síns tíma en eru engu að síður mikilvægar og höfðu mikil 

áhrif á framþróun réttarins. 

                                                 
19 Torfi Jónsson: Þegar orð fá vængi, yfir 8000 tilvitnanir og spakmæli frá ýmsum tímum, bls. 496. 
20 Hafsteinn Dan Kristjánsson: Að iðka lögfræði, Inngangur að hinni lagalegu aðferð, bls. 44. 
21 Hafsteinn Þór Hauksson: „Are law and justice intrinsically related? A sketch of an answer“, bls. 97. 
22 Hafsteinn Dan Kristjánsson: Að iðka lögfræði, Inngangur að hinni lagalegu aðferð, bls. 40. 
23 Brynhildur G. Flóvenz: „Um rétt og kynferði“, bls. 93. 
24 Brynhildur G. Flóvenz: „Um rétt og kynferði“, bls. 89. 
25 Justyna Grosel: ,,Mánudagurinn svarti“, bls. 40-46. Í samtímanum eru fáar birtingamyndir yfirráða karla skýrari 

en þær sem sjá má í forræðishyggju yfir æxlunarhlutverki kvenna. Það er til vitnis um þessi viðhorf að það var 

meðal fyrstu verka Donalds Trump sem forseta Bandaríkjanna að skrifa undir tilskipun sem kom í veg fyrir að 

fjármagn frá bandarísku alríkisstjórninni færi til alþjóðlegra stofnana sem styðja fóstureyðingar með einhverjum 

hætti. Fræg er myndin af Trump að skrifa undir tilskipunina umkringdur karlmönnum í svörtum jakkafötum  og 

skilaboðin eru skýr, það eru karlar sem ráða yfir líkömum kvenna. 
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Upprunaleg baráttumál kvenna vörðuðu mörg hver stjórnmálaleg réttindi líkt og 

kosningarrétt, og þróun femínískra lögfræðikenninga er samofin þróun femínisma almennt. Oft 

var þróunin sú að femínískar lagakenningar komu í kjölfar femínískra pólitískra aðgerða. Það 

var ekki fyrr en á síðari hluta 20. aldar, eftir fall nasismans í kjölfar síðari heimsstyrjaldarinnar, 

sem raddir kvenna ruddu sér rúms í réttinum og til varð ný fræðigrein innan lögfræðinnar. Fram 

að því hafði rétturinn fyrst og fremst verið í höndum hvítra, menntaðra karla. sem settu, túlkuðu 

og beittu lögunum.26 Í norrænum rétti er talað um kvennarétt (e. women’s law) en upphaf hans 

má rekja til kvenlögfræðinga sem könnuðu réttinn frá femínísku sjónarhorni á áttunda áratug 

síðustu aldar. Mest bar á kenningum norska lögfræðingsins Tove Stang Dahl sem skrifaði 

Kvinnerett I og II árið 1985 sem er eitt af grundvallarritum í norrænum kvennarétti. Meðal 

þeirra aðferða sem kvennarétturinn þróaði er „neðan frá sjónarmið“ sem felur í sér að 

viðfangsefni túlkunarinnar verður samband lífsins við lögin. Aðferðafræði kvennaréttarins er 

þverfagleg þannig að hún tekur mið af öðrum fræðigreinum.27 Í kvennarétti er það lagt til 

grundvallar að rétturinn og beiting hans sé ekki óbreytanleg heldur er hægt með virkri umræðu 

og aðstoð kvennaréttarins að ná fram réttlátara samfélagi.28 Þrátt fyrir að femínískir 

lögfræðingar töluðu fyrir jafnrétti kynjanna í réttarsalnum á sjöunda áratug síðustu aldar var 

það ekki fyrr en á seinni hluta þess áttunda og fyrri hluta níunda sem fræðimenn í lögfræði fóru 

að þróa fræðigreinina femíníska lögfræði.29 

Það varpar ljósi á áhrif kvenna í réttinum á Norðurlöndunum að það var fyrst árið 1875 sem 

konur fengu aðgang að námi við Kaupmannahafnarháskóla til jafns við karla. Konum var þó 

ekki ætlað að mennta sig til þess að geta gegnt embættisstörfum eða til að brauðfæða 

fjölskylduna heldur sér til ánægju og yndisauka. Nanna Berg var fyrsta konan sem lauk prófi í 

lögfræði árið 1887 og var ráðin til vinnu en yfirvöld neituðu henni um tilskilin gögn til að starfa. 

Hún höfðaði mál til að fá starfsréttindin, það fór fyrir Hæstarétt Danmerkur en dómur féll henni 

í óhag. Í sératkvæði dómara á öndverðri skoðun sagði: „Det er unaturligt at admittere kvinder 

til examen og ikke lade vedkommende have gavn af, at de har erhvervet sig kundskaberne.“30 

Á árunum 1905-1960 útskrifuðust tæplega 700 konur með embættispróf í lögfræði frá 

Kaupmannahafnarháskóla. Af þeim hófu u.þ.b. 50 störf við dómstóla, og þar af urðu 22 þeirra 

                                                 
26 Brynhildur G. Flóvenz: „Um rétt og kynferði“, bls. 81. 
27 Brynhildur G. Flóvenz: „Um rétt og kynferði“, bls. 81. 
28 Brynhildur G. Flóvenz: „Þýðing kvennaréttar fyrir norræna réttarþróun“, bls. 4-5. 
29 Nancy Levit and Robert R. M. Verchick: Feminist Legal Theory, bls. 11. 
30 Inger Dubeck: „Den første generation af kvindelige dommere“, bls. 193. Þýðing Höfundar: Það er óeðlilegt að 

hleypa konum í próf en leyfa þeim svo ekki að hafa gagn af því að nýta sér þekkinguna. 
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dómarar.31 Þannig var konum lengi gert ómögulegt að stunda lögfræðistörf til jafns við karla32 

og hafa áhrif á réttinn sem hefur áhrif á viðhorf okkar til þess hvað telst venjulegt.33 

Í greininni Um rétt og kynferði fjallar Brynhildur G. Flóvenz um hvort kynferði skipti máli 

í íslenskum rétti árið 2004, hvort hér á landi gildi ekki jafnréttislög og að rétturinn sé 

kynhlutlaus. Hún kveður svo vera en skilur lesandann eftir með þær upplýsingar að þó svo að 

yfirborð lagasetningarinnar sé spegiltært þýðir það ekki að rétturinn geti ekki haft mismunandi 

gildi og áhrif á kynin.34 Í inngangi samnings Sameinuðu þjóðanna um afnám allrar mismununar 

gagnvart konum kemur fram viljayfirlýsing aðildarríkjanna til að uppræta mismunun gegn 

konum „í hvaða mynd sem er“.35 

 Hér verður leitast við að varpa ljósi á það að þó að lagabókstafurinn sé kynhlutlaus getur 

réttarframkvæmdin falið í sér mismunandi áhrif fyrir kynin, sérstaklega á sviði réttarins þar sem 

þolendur eru að mestu kvenkyns en niðurstaða réttarins ræðst í meðförum karla. 

 

2.2 Almennt um nauðgun skv. 1. mgr. 194. gr. hgl. 

Nauðgun er ofbeldisbrot og það afbrot sem grófast brýtur gegn kynfrelsi einstaklings.36 Ákvæði 

194. gr. hgl. er mikilvægasta ákvæðið í hegningarlögum sem verndar kynfrelsi fólks og er 

jafnframt það ákvæði sem oftast reynir á fyrir dómstólum. Nauðgun varðar refsingu að lágmarki 

1 ár og allt að 16 árum37 en tilgangur þess að refsa fyrir kynferðisbrot er að vernda kynfrelsi 

fólks og sjálfsákvörðunarrétt með hliðsjón af því að vernd kynfrelsis eru 

þjóðfélagshagsmunir.38 

 Orðalagi 194. gr. var breytt með lögum nr. 16/2018 um breytingu á almennum 

hegningarlögum nr. 19/1940 og er 1. mgr. 194. gr. nú svohljóðandi: 

 

Hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við mann án samþykkis hans gerist sekur um 

nauðgun og skal sæta fangelsi ekki skemur en 1 ár og allt að 16 árum. Samþykki telst liggja fyrir 

ef það er tjáð af frjálsum vilja. Samþykki telst ekki liggja fyrir ef það er fengið með ofbeldi, 

hótunum eða annars konar ólögmætri nauðung, eða með því að beita blekkingum eða hagnýta sér 

villu viðkomandi um aðstæður. Til ofbeldis telst svipting sjálfræðis með innilokun, lyfjum eða 

öðrum sambærilegum hætti.  

 

                                                 
31 Inger Dubeck: „Den første generation af kvindelige dommere“, bls. 195-195. 
32 Inger Dubeck: „Lærde damer, kvindelige akademikere og kvindelige jurister“, bls. 11. 
33 Carol Smart and Julia Brophy: „Locating law“, bls. 1. 
34 Brynhildur G. Flóvenz: „Um rétt og kynferði“, bls. 82. 
35 Elsa S. Þorkelsdóttir: „Samningur um afnám allrar mismununar gagnvart konum“, bls. 207. 
36 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun, bls. 69. 
37 Ragnheiður Bragadóttir: Kynferðisbrot, bls. 98-100. 
38 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun, bls. 41-42. 
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Markmið breytinganna var að skilgreina nauðgun út frá skorti á samþykki í þeim tilgangi 

að skerpa þann skilning að samræði eða önnur kynferðismök varði refsingu ef ekki er til staðar 

skýrt samþykki og færa þannig áhersluna frá verknaðaraðferðinni. Í frumvarpinu segir að vonir 

standi til að sönnunarstaðan í málunum kunni að verða auðveldari í einhverjum tilvikum þó að 

breytt skilgreining á nauðgun geti ekki breytt því að sönnunarstaðan verði alltaf erfið. Hún 

kunni þó að breyta viðhorfum til nauðgunar og auka almenn varnaðaráhrif í ljósi aukinnar 

þekkingar á eðli afbrotsins.39 Höfundar frumvarpsins fjalla um samfélagsbyltingar síðustu ára 

likt og #MeToo sem sýna fram á að konur muni ekki lengur þaga yfir kynferðisofbeldi og vísa 

til þess að dómar í kynferðisbrotamálum hafi vakið hörð viðbrögð. Skilgreining nauðgunar í 

lögum sé ætlað að samræmast nútímalegri viðhorfum.40 

Samkvæmt umfangsmikilli rannsókn á kynbundnu ofbeldi á vegum Evrópusambandsins (2014)  

sem tók til 42.000 kvenna í öllum 28 aðildarríkjum Evrópusambandsins þar sem könnuð var reynsla 

kvenna af líkamlegu, kynferðislegu og andlegu ofbeldi, hafa 5% kvenna orðið fyrir nauðgun eftir 

15 ára aldur.41 Í rannsókn um tilkynntar nauðganir til lögreglunnar á Íslandi á árunum 2008 og 

2009 kom fram að brotaþolar eru iðulega ungar konur og um 40% þeirra eru börn að lögum. 

Ríflega helmingur sakborninga eru ungir karlmenn á aldursbilinu 18-29 ára. Í tæplega helmingi 

málanna þekktust aðilar lítið sem ekkert en í öðrum málum var um kunningja-, vina- eða 

fjölskyldutengsl að ræða. Í langflestum tilvikum var stuttur aðdragandi að brotunum sem hófust 

í flestum tilvikum á heimilum eða skemmtistöðum og var brotavettvangur oftast heimili 

gerenda. Brotin áttu sér oftast stað eftir miðnætti og um helgar og meirihluti málanna var 

jafnframt áfengistengdur. Í tæplega 40% tilvika beitti gerandi líkamlegu afli til að ná fram vilja 

sínum en í fjórðungi tilvika misnotaði gerandi sér rænuleysi brotaþola. Viðbrögð og andspyrna 

brotaþola einkenndust oft af því að þær mótmæltu, eða í um fimmtungi málanna, og einkenndist 

valdbeitingin þá helst af aðstöðumun aðilanna. Viðbrögð brotaþola einkenndust af hræðslu eða 

áfalli og þær sýndu í kjölfarið enga líkamlega mótspyrnu þegar gerendur hirtu ekki um mótmæli 

þeirra. Um helmingur brotaþola gekkst undir læknisskoðun í kjölfar brotsins og helstu 

líkamlegu áverkarnir voru yfirborðsáverkar. Afar sjaldgæft var að um alvarlega líkamlega 

áverka; skurði, blæðingar eða beinbrot væri að ræða.42  

Til þess að nauðgun teljist refsiverð verður hún að vera framin af ásetningi skv. 1. mgr. 194. 

gr., sbr. 18. gr. hgl. Ásetningurinn verður að taka til allra þátta brotsins og koma öll stig 

                                                 
39 Þskj. 10, 147. lögþ. 2017-2018, bls. 4-5 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
40 Þskj. 10, 147. lögþ. 2017-2018, bls. 4-5 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
41 European Union Agency for Fundamental Rights. 
42 Tilkynntar nauðganir til lögreglu á árunum 2008 og 2009: Um afbrotið nauðgun, sakborning, brotaþola og 

málsmeðferð, bls. 1. 
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ásetnings til greina.43 Ekki var gerð breyting á huglægum skilyrðum skv. 1. mgr. 194. gr. með 

lögum nr. 16/2018 og er því enn til staðar krafa um ásetning svo að um refsiverðan verknað sé 

að ræða.44 

Um langa hríð hefur hugur fræðikvenna í lögfræði á Íslandi staðið til þess að færa áhersluna 

í nauðgunarbrotum frá kynfærum þolandans til heildarhagsmunanna sem raskað er, allri 

persónu þolandans. Ásdís J. Rafnar fjallar um það í grein sinni Um afbrotið nauðgun frá árinu 

1980 að breyta þurfi neikvæðum viðhorfum til þolenda sem birtast í álitshnekki og 

niðurlægingu.45 Hún færir rök fyrir því að ef nauðgun væri heimfærð undir 218. gr. hgl. sem 

líkamsárás hefði það áhrif á viðhorf fólks til brotsins. Ragnheiður Bragadóttir telur að með slíkri 

túlkun væri ekki tekið tillit til þess að í nauðgun felst ekki bara líkamsárás heldur árás á kynfrelsi 

einstaklingsins.46 

Ég tel að neikvæð viðhorf í garð margra kvenna sem kæra nauðgun lifi góðu lífi enn í dag 

þrátt fyrir þrotlausar tilraunir fræðikvenna og löggjafans til að breyta þessu, slíkt mun ekki 

takast fyrr en konur koma meira eða til jafns á við karla að túlkun og beitingu réttarins þannig 

að reynsla og þekking kvenna hafi meiri áhrif í dómssölum landsins. 

 

2.3 Áhrif femínískrar lögfræði á þróun nauðgunarhugtaksins í réttinum 

Kynbundið ofbeldi er í grunninn það ofbeldi sem greina má eftir kyni þolenda og gerenda þar 

sem karlmenn eru almennt gerendur og konur almennt þolendur. Með hugtakinu er gengist við 

þeim raunveruleika að alls staðar í heiminum verða konur fyrir ofbeldi á grundvelli kyns.47 

Nauðgun hefur verið refsivert brot í samfélagi manna eins lengi og elstu heimildir ná og 

hefur megininntakið alltaf verið það sama, að maður þröngvi konu til að hafa við sig kynmök 

gegn vilja hennar.48 Í þeim skilningi hafa konur alltaf verið viðfang nauðgunarbrota en í aldanna 

rás hafa verið mismunandi sjónarmið um hvert væri verndarandlagið eða hinn raunverulegi 

þolandi brotanna. 

Á þjóðveldisöld var fjölskylda konu sem varð fyrir nauðgun þolandinn þar sem kona var 

fyrst og fremst hluti af ætt sinni og kynferðisbrot gegn henni varðaði fremur hagsmuni 

fjölskyldunnar í feðraveldi en konunnar sjálfrar. Ástæðan var meðal annars að erfiðara var fyrir 

                                                 
43 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun, bls. 135. Nánar verður fjallað um ásetning í 3. kafla. 
44 Þskj. 10, 147. lögþ. 2017-2018, bls. 11 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
45 Ásdís J. Rafnar: „Um afbrotið nauðgun“, bls. 9-10. Ásdís mælti með því að meðferð málanna yrði líkt og um 

almenn ofbeldisbrot væri að ræða til að draga úr þeirri miklu niðurlægingu og áhlitshnekki sem þeim fylgdi. Ekki 

verður hér fallist á slík sjónarmið þar sem það væri til þess fallið að sniðganga helstu verndarhagsmuni 

refsiákvæðanna, kynfrelsi brotaþola. 
46 Ragnheiður Bragadóttir: Kynferðisbrot, bls. 20-21. 
47 Brynhildur G. Flóvenz: „Kynbundið ofbeldi og forsendur við lagasetningu“, bls. 13-18. 
48 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun, bls. 17. 
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ættina að finna henni gæfuríkt gjaforð. Þetta sjónarhorn endurspeglast enn betur í því að það 

varðaði refsingu að hafa samræði við konu utan hjúskapar hvort sem það var með vilja hennar 

eður ei. Loks nutu einungis frjálsar og heimilisfastar konur refsiverndar í samræmi við það að 

verndarandlag brotsins var ættin fremur en konan sem varð fyrir nauðguninni.49 Miðaldakirkjan 

leit brot gegn konum alvarlegum augum og hafði þannig áhrif á framþróun reglna um 

kynferðisbrot og til varð hugtakið friðhelgi kvenna.50 Skilgreiningin á afbrotinu nauðgun hefur 

tekið ýmsum breytingum í tímans rás og miða þær allar að því að rýmka inntak þess.51 

Femínistar hafa náð ótrúlegum árangri í að hafa áhrif á framþróun réttarins þegar kemur að 

kynferðisbrotum.52 Allt frá þeim tíma að í nauðgun fólst ekki afbrot gegn konunni sjálfri heldur 

brot gegn eignarrétti eiginmanns hennar eða föður til réttarbóta á löggjöf og stuðningi við 

brotaþola.53 Það sýnir hve þrautseigar þessar hugmyndir eru að giftar konur nutu lengi lakari 

vernd gegn nauðgunum þar sem þeim var til að mynda ekki gert kleift að kæra nauðgun af hendi 

eiginmanns með þeim rökum að slíkt gengi á rétt eiginmanns og barna þeirra.54 Þrátt fyrir að 

framþróun hafi verið mikil í samfélaginu þegar kemur að kynferðisbrotum er samfélagið enn á 

varðbergi gagnvart konum sem kæra nauðgun og við þær loða skaðlegar staðalímyndir.55 

Fræðikonur kvennaréttar vöktu athygli á því að kröfurnar sem gerðar eru til kvenna um að sýna 

andstöðu sína gegn nauðgunum með því að berjast gegn ofbeldismanninum byggðu á 

ranghugmyndum og fordómum í garð kvenna fremur en þeim viðbrögðum sem konum eru 

eðlileg til að sýna viljaleysi sitt56 og taka ekki mið af þeim aðstöðu- og aflsmun sem oftast 

einkennir málin. Þær héldu því fram að í lögfestingu refsiábyrgðar fyrir nauðgun af gáleysi 

fælist lögfræðileg viðurkenning kvenna á réttinum til að segja nei við kynlífi sem afléttir 

ábyrgðinni af konum á að koma í veg fyrir nauðganir.57 

Hinar ýmsu femínísku lögfræðikenningar hafa haft áhrif á þróun nauðgunarhugtaksins 

innan lögfræðinnar. Hér verður ekki gerð tæmandi grein fyrir femínískum lögfræðikenningum 

heldur einungis fjallað um þær sem hvað mest áhrif hafa haft á hugtakið nauðgun í réttinum. 

Frjálshyggjufemínismi (e. equal treatment theory eða liberal feminism) var fyrsta bylgja 

femínískra lögfræðikenninga. Hugmyndafræði frjálshyggjufemínismans er að rétturinn líti 

konur sömu augum og karla. Kröfur voru gerðar um formlegt jafnrétti, það er að segja að konur 

                                                 
49 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun, bls. 17-18. Sjá einnig Ragnheiður Bragadóttir: Kynferðisbrot, bls. 14. 
50 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 25. 
51 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun, bls. 17-18. 
52 Nancy Levit og Robert R. M. Verchick: Feminist legal theory, bls. 198. 
53 Nancy Levit og Robert R. M. Verchick: Feminist legal theory, bls. 192. 
54 Carol Smart and Julia Brophy: „Locating law“, bls. 2 og 20. 
55 Nancy Levit og Robert R. M. Verchick: Feminist legal theory, bls. 198. 
56 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 412-413. 
57 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 413. 
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hefðu sama rétt og karlar í stað þess að mismunandi reglur giltu um karla og konur. Meðal 

viðfangsefnanna var rétturinn til að kjósa og krafa um sama aðgengi að vinnumarkaði. Einnig 

kom fram krafan um að lagalegar niðurstöður í málum einstakra kvenna skyldu ekki 

grundvallast á hugmyndum um konur sem hóp.58 Undir fána frjálshyggjufemínismans náðust 

miklar framfarir í aðgengi kvenna að menntun og störfum. Gallar kenningarinnar eru hins vegar 

þeir að hún gekk út frá rétti karla sem viðmiði sem varð til þess að konur voru varnarlausari 

þegar kom að þeim sviðum þar sem konur eru í raun ólíkar körlum til dæmis þegar kemur að 

meðgöngu og barneignum.59 

Frjálshyggjufemínistar hvöttu til breytinga á lögum sem fólu í sér mismunun gagnvart 

konum þegar kom að refsivernd nauðgunarbrota og komu því til leiðar að nauðgun yrði litin 

jafn alvarlegum augum og önnur ofbeldisbrot.60 

 Í íslenskum rétti gætti áhrifa frjálshyggjufemínismans þegar gerðar voru breytingar á 

nauðgunarákvæði hegningarlaga með lögum nr. 40/1992. Lögin afnámu kynjaða slagsíðu 

nauðgunarákvæðisins sem kvað á um að einungis konur gætu verið þolendur og notið 

refsiverndar og karlar einir gætu talist gerendur. Með lögunum var ákvæðinu breytt til 

samræmis við réttarþróun og breytt viðhorf samfélagsins þannig að karlar jafnt sem konur gátu 

verið þolendur og gerendur.61 Í greinargerð með breytingarlögum nr. 40/1992 segir að: „Þótt 

brot þessi bitni nær eingöngu á konum og núverandi orðalag sé því næst raunveruleikanum er 

ekki ástæða til að ætla að víðtækara orðalag raski á nokkurn hátt réttarstöðu kvenna.“ 

Samkvæmt tölfræði Stígamóta62 eru karlmenn um 11% þeirra sem leita til samtakanna vegna 

kynferðisofbeldis63 en samkvæmt rannsókn á einkennum og meðferð nauðgunarmála hjá 

lögreglu á árunum 2008 og 2009 eru konur eða stúlkur 98% brotaþola.64 

Menningarfemínismi (e. cultural feminism eða difference theory) kom fram sem svar við 

frjálshyggjufemínismanum og byggir á því að formlegt jafnrétti leiði ekki endilega til þess að 

efnislegt jafnrétti náist, með öðrum orðum, að konur eigi rétt á raunverulegu jafnrétti en ekki 

bara jafnrétti á forsendum karla. Menningarfemínisminn lagði þannig áherslu á að nauðsynlegt 

væri að lögin tækju mið af því sem er ólíkt með kynjunum þegar þörf væri á. 

                                                 
58 Nancy Levit og Robert R. M. Verchick: Feminist legal theory, bls. 12-15. 
59 Nancy Levit og Robert R. M. Verchick: Feminist legal theory, bls. 12-15. Í þriðja kafla verður komið inn á þetta 

álitamál þar sem ljóst er að hugmyndir um konur sem hóp, svonefndar nauðgunarmýtur hafa en áhrif á niðurstöður 

í nauðgunarmálum.  
60 Nancy Levit og Robert R. M. Verchick: Feminist legal theory, bls. 199. 
61 Ragnheiður Bragadóttir: Kynferðisbrot, bls. 91. 
62 Stígamót eru grasrótarsamtök sem berjast gegn kynferðisofbeldi og veita fólki sem hefur orðið fyrir kynferðis- 

ofbeldi aðstoð: https://www.stigamot.is/is/um-stigamot. 
63 Anna Bentína Hermansen: „Karlmenn verða fyrir kynferðisofbeldi“, http://www.stigamot.is. 
64 Hildur Fjóla Antonsdóttir og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir: Einkenni og meðferð nauðgunarmála sem 

bárust lögreglu á árunum 2008 og 2009, bls. 12. 
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Menningarfemínistar töluðu þannig fyrir því að beita sjónarhorni kvenna í málum vegna 

kynferðislegrar áreitni á vinnustöðum í stað hefðbundins sjónarhorns sem í raun er sjónarhorn 

karla.65 

Í máli Hrd. 27. maí 1999 (44/1999) má sjá dæmi um þetta karllæga sjónarhorn. Jónatan 

Þórmundsson fjallar um dóminn í bókinni Afbrot og refsiábyrgð II sem dæmi um að sakborningi 

tókst að útskýra og jafnvel réttlæta refsivert verk sitt í ljósi þess að því hafi ekki ætlað að vera 

alvarlegt. Jónatan tekur fram að slíkar varnir haldi almennt ekki fyrir dómi. Ákærða var gefið 

að sök að hafa brotið gegn 209. gr. hgl. með því að hafa strokið hendi sinni nærri kynfærum 14 

ára stúlku. Í forsendum Hæstaréttar segir: 

 

Ákærði hefur gefið þá skýringu á háttsemi sinni, að fyrir sér hafi vakað það eitt að stríða stúlkunni 

X, sem var tæpra 15 ára er hið refsiverða atvik varð. Hafi hún ekki svarað endurteknu ávarpi hans 

og sýnt honum óvirðingu. Viðbrögð hans skýrist af þessu, en ætlun sín hafi alls ekki verið að hafa 

í frammi neins konar kynferðislega tilburði. Það hafi hann aldrei gert áður, hvorki í orðum né í 

verki. 
 

Um ákvörðun refsingar segir jafnframt: 
 

Brot ákærða var smávægilegt og staðhæfingar brotaþola um að ákærði hafi áður sýnt sér í orðum 

kynferðislegt áreiti eru ósannaðar.66 
 

Í dóminum er lagður trúnaður við orð sakbornings um að fyrir honum hafi ekki vakað annað 

en að ná athygli stúlkunnar með þessum hætti. Hann lýsir því jafnframt að stúlkan hafi sýnt 

honum óvirðingu og því hafi hann gripið til þessara ráða. Ekki er lögð nein merking í það að 

stúlkan hafi ekki viljað hlýða ávarpi hans þegar mat var lagt á það að brotið væri „smávægilegt“ 

og að ekkert renni stoðum undir framburð brotaþola um að ákærði hafi áður sýnt sér í orðum 

kynferðislegt áreiti. Ég tel ekki vera þörf á að leita til margra dómara sem hafa verið 14 ára 

stúlkur til að leggja raunhæft mat á það hvort að brotið var smávægilegt eður ei. 

Þennan dóm má bera saman við Hrd. 31. janúar 2013 (521/2012).67 Í báðum dómunum er 

tekið mið af því hvað sakborningar töldu að þeim hafi gengið til í stað þess að leggja til 

grundvallar refsingu hver hlutrænn verknaður þeirra var. Dóminn má einnig skoða í ljósi 

kenninga róttæks femínisma, sem verður fjallað hér um síðar, sem dæmi um birtingarmynd 

valds karla yfir konum. Í Hrd. 1999:2397 virðast dómarar líta svo á að það sé allt að því 

afsakanlegt að karlmaðurinn bryti gegn kynfrelsi stúlkunnar í ljósi þess að hún sýndi honum 

                                                 
65 Nancy Levit og Robert R. M. Verchick: Feminist legal theory, bls. 199. 
66 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 112. 
67 Meirihluti dómsins virti þá háttsemi að setja fingur inn í leggöng og endaþarm konu og klemma á milli sem 

illyrmilega líkamsárás en ekki nauðgun sbr. 194. gr. 
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ekki tilhlýðilega virðingu. Í umfjöllun Jónatans Þórmundssonar um þokukenndan ásetning og 

hvatir segir hann yfirleitt ekki tekið mark á slíkum fyrirslátts- og varnarástæðum.68 

Það er áhugavert að velta því upp hvort dómstóllinn hefði litið atburðarásina sömu augum 

ef um fullorðinn karl og 14 ára dreng væri að ræða, hefði dómurinn metið það smávægilegt og 

„afsakanlegt“ að ná athygli hans með þessum hætti því hann hlýddi ekki ávarpinu? Því er ekki 

að neita að háttsemin, sem lýst er í máli Hrd. 27. maí 1999 (44/1999), fellur undir 209. gr. hgl. 

sem kveður á um að hver sá sem með lostugu athæfi særir blygðunarsemi manna eða er til 

opinbers hneykslis skal sæta fangelsi allt að 4 árum eða sektum ef brot er smávægilegt. Með 

dóminum er gert lítið úr kynbundnu ofbeldi og það er „normalíserað“ með því að kalla það 

smávægilegt. 

Menningarfemínisminn dró einnig sjónarmið brotaþola fram í dagsljósið sem leiddi til 

þekkingar á birtingarmyndum afbrotsins. Þannig sýndi hann meðal annars fram á hvernig nánast 

allar konur óttast svo mikið að verða fyrir nauðgun að þær breyta hegðun sinni í samræmi við 

það. Birtingarmyndir þess geta verið allt frá því að þær fara ekki seint út að hlaupa á kvöldin til 

þess að þær passa að klæða sig ekki of ögrandi og forðast ákveðna bari og borgarhluta.69 

Samkvæmt íslenskri rannsókn óttast konur meðal annars að fara út að hlaupa í Laugardalnum 

á kvöldin og snemma morguns þegar dimmt er af ótta við nauðgun.70 

Róttækur femínismi (e. dominence theory eða radical feminism) hafnar því að karlmenn séu 

mælikvarði alls, hvort sem það er á þeim forsendum að konur séu líkar körlum eða ólíkar og 

beinir sjónum að valdamisræminu milli karla og kvenna. Róttækur femínismi færir rök fyrir því 

að mismunun á grundvelli kyns byggist á því að konur séu undirsettar körlum hvort heldur sem 

er í pólitískum, félagslegum eða efnahagslegum skilningi. Kenningin á rætur að rekja til skrifa 

fræðikonunnar Catharine A. MacKinnon sem sýnir fram á hvernig yfirráð karla á kostnað 

kvenna eru studd með flóknu menningarlegu og félagslegu kerfi af helstu stofnunum 

samfélagsins. Róttækir femínístar benda á hvernig lögin styðja við þetta kerfi þar sem konur 

eru álitnar háðar körlum og óæðri kynferðisviðföng karla og birtist það meðal annars með 

ófullnægjandi viðbrögðum við kynferðisofbeldi og boðum og bönnum sem beinast að líkömum 

kvenna. Kenningin vekur athygli á því hvernig konur eru gerðar ábyrgar fyrir ofbeldi karla með 

athugasemdum frá lögreglumönnum í líkingu við „til þess að vera ekki nauðgað ætti kona að 

forðast að klæða sig eins og drusla.“71 Catharine A. MacKinnon benti á að frásagnir kvenna af 

                                                 
68 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 112. 
69 Nancy Levit og Robert R. M. Verchick: Feminist legal theory, bls. 199. 
70 Finnborg Salome Steinþórsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir: „Það er svo óþolandi að maður þurfi að sætta 

sig við það að maður þurfi í raun að gera ráð fyrir að þetta geti gerst“, bls. 6. 
71 Nancy Levit og Robert R. M. Verchick: Feminist legal theory, bls. 20-22. 
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kynbundnu ofbeldi sýndu hvernig vald karla yfir konum í samfélaginu viðgekkst í raun þó að 

formlega væri það orðið ólöglegt.72 

Með róttækum femínisma var vakin athygli á tengslum nauðgunar og yfirráðum karla í 

félagslegum, pólitískum og fjárhagslegum skilningi. Einnig urðu aðferðir róttæks femínisma, 

að segja sögur kvenna sem leiddu í ljós átakanlegan raunveruleika nauðgunarbrota, til þess að 

hvetja yfirvöld til að grípa til róttækari aðgerða og inngripa í baráttunni gegn brotunum.73 Þrátt 

fyrir að kenningar frjálshyggjufemínisma og róttæks femínisma hafi átt ríkan þátt í að beina 

athygli löggjafans að ofbeldi gegn konum skilgreina þær nauðgun með ólíkum hætti. Frá 

sjónarhóli frjálshyggjufemínismans er nauðgun „kynhlutlaust ofbeldisbrot“ (e. a gender-

nautral crime of violence) en frá sjónarhóli róttæks femínisma er það „kynbundið ofbeldisbrot“ 

(e. a gender-specific sex crime).74 

Nauðgun verður hvorki útskýrð né afsökuð sem ástríðuglæpur, það er ofbeldisbrot sem felur 

í sér mismunun gegn konum til að viðhalda félagsgerð sem mismunar konum.75 Í þessari ritgerð 

er fallist á þá skoðun sem á rætur að rekja til róttæks femínisma að nauðgun sé afbrot sem 

framið er gegn konum vegna þess að þær eru samfélagslega undirsettar körlum. 

 

 

                                                 
72 Catharine A. MacKinnon: Feminism unmodified, bls. 5. 
73 Nancy Levit og Robert R. M. Verchick: Feminist legal theory, bls. 199. 
74 Nancy Levit og Robert R. M. Verchick: Feminist legal Theory, bls. 119. 
75 Clare MacGlynn: „Rape, Torture and the European Convention on Human Rights“, bls. 585. 
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3 Réttlætisgjáin 

Það hefur löngum verið ljóst að flestar nauðganir koma aldrei fram í dagsbirtuna.76 Réttarkerfið 

okkar virðist ekki vera vel í stakk búið til að meðhöndla nauðgunarbrot þrátt fyrir að þekkingu 

á umfangi og alvarleika brotanna hafi fleytt fram. Í nágrannalöndum okkar hefur einnig verið 

fjallað um þessi mál og leitað leiða til úrbóta. Í breskum rétti hafa orðið miklar breytingar á 

lögunum hvað varðar nauðgunarmál og þjónustu við brotaþola. Það hefur orðið til þess að konur 

í Bretlandi sem beittar eru ofbeldi eða er nauðgað eiga auðveldara með að stíga fram og tilkynna 

brotin og það hefur skilað árangri því tilkynningum um nauðgunarbrot hefur fjölgað gríðarlega 

í Bretlandi síðan á áttunda áratugnum. Þó hafa þessar breytingar ekki leitt til þess að 

sakfellingum í nauðgunarmálum hafi fjölgað og því hefur myndast breitt bil milli þeirra 

tilkynninga sem lögreglu berast um nauðganir og þeirra dóma sem falla fyrir téð brot.77 Þessu 

bili milli tilkynninga og sakfellinga hefur verið lýst sem réttlætisgjá (e. justice gap).78 Sama 

staða er uppi í norskum rétti þar sem byltingakenndar breytingar hafa verið gerðar á meðför 

kynferðisofbeldis með áherslu á nauðsyn þess að fleiri þolendur tilkynni um ofbeldið og að 

rannsókn sé vönduð sem leiðir til þess að ákært er í fleiri málum.79 Fullrannsökuðum 

tilkynningum um nauðgun fjölgaði þannig úr 94 árið 1980 í 411 árið 2010.80 Ákærum fjölgaði 

úr 35 árið 1980 í 160 árið 2010. Þrátt fyrir að tilkynningar hafi aukist er ljóst að hlutfall þeirra 

tilkynninga sem rannsakaðar voru og leiddu til ákæru lækkaði úr 30% í tæplega 20%. Af því 

leiðir að mál 84% kvenna sem tilkynntu um nauðgun sem var í kjölfarið rannsökuð í Noregi á 

tímabilinu enduðu með niðurfellingu máls. Aukin áhersla á rannsókn málanna hefur því í raun 

leitt til þess að ákært er í færri tilvikum en áður.81 

Í íslenskum rétti hefur þróun mála verið með svipuðum hætti. Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknar á einkennum og meðferð nauðgunarmála innan réttarkerfisins árin 2008 og 2009 er 

sakfellt í miklum minnihluta kærðra nauðgunarbrota eða 21% tilvika.82 Af 189 kærum sem 

bárust lögreglunni á tímabilinu lauk 23 málum með sakfellingu.83 Nauðganir eru ekki 

sjaldgæfar eða undantekning í reynsluheimi kvenna heldur sýna eldri rannsóknir að 13% 

                                                 
76 Jónatan Þórmundsson: „Um kynferðisbrot“, bls, 27.  
77 Í breskum rétti eru stefnumarkandi aðilar (policy-makers) nú hvattir til að taka nýja stefnu frá því að reyna að 

fjölga sakfellingum til þess að leggja tíma og fjármagn í að greiða fyrir tilkynningum og auka gæði rannsókna og 

mat á framburði vitna. Heimild: Pamela Radcliffe og Gísli H. Guðjónsson CBE: „Witness testimony: 

Vulnerabilities, context, and issues“, bls. 24. 
78 Jennifer Temkin og Barbara Krahé: Sexual Assault and the Justic Gap: A Question of Attitude, bls. 1. 
79 Ragnhild Hennum: „Voldtekt og seksuella overgrep mot barn – spiller strafferetten en rolle?“, bls. 69. 
80 Ragnhild Hennum: „Voldtekt og seksuella overgrep mot barn – spiller strafferetten en rolle?“, bls. 71. 
81 Ragnhild Hennum: „Voldtekt og seksuella overgrep mot barn – spiller strafferetten en rolle?“, bls. 73. 
82 Hildur Fjóla Antonsdóttir og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir: Einkenni og meðferð nauðgunarmála, bls. 4. 
83 Hildur Fjóla Antonsdóttir og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir: Einkenni og meðferð nauðgunarmála, bls. 58. 
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íslenskra kvenna hafa orðið fyrir nauðgun eða tilraun til nauðgunar84 en nýjustu rannsóknir 

benda til þess að hlutfallið gæti verið 25% eða fjórða hver kona á Íslandi.85 

Árið 2017 bárust lögreglu alls 213 tilkynningar um brot gegn 1. og 2. mgr. 194 gr. hgl. en 

eingöngu tveir dómar varðandi nauðgun brotaþola eldri en 15 ára gengu í Hæstarétti sama ár. 

Árið 2016 bárust 185 tilkynningar og 178 árið 2015.86 Dæmt var í 5 málum í Hæstarétti 2015 

og 3 árið 2016. Þegar þessar tölur eru teknar saman er ljóst að á meðan 574 mál voru tilkynnt 

til lögreglu á árunum 2015-2017 fóru aðeins 10 af þessum málum til Hæstaréttar. 

Í bókinni Nauðgun lýsir Ragnheiður Bragadóttir í raun tilvist réttlætisgjárinnar þegar hún 

bendir á að langflestir dómar Hæstaréttar í nauðgunarmálum eru sakfellingadómar og að 

Hæstiréttur hefur einungis sýknað í fáum málum. Ástæða þess hve fá mál fara fyrir Hæstarétt 

er að þeim fækkar á fyrri stigum í réttarkerfinu þar sem þeim er vísað frá og þau fáu mál sem 

fara alla leið fyrir Hæstarétt eru mjög líkleg til sakfellingar.87 

 

3.1 Af hverju stafar réttlætisgjáin og hvernig má uppræta hana? 

Í heftinu Um nauðganir, afleiðingar, málsmeðferð, Stígamót88 er því velt upp af hverju 

tiltölulega fáar konur kæri nauðgun. Þar kemur fram að það vegur þungt að konur vita að þær 

geta átt von á að mæta lífseigum staðalímyndum og fordómum í réttarkerfinu.89 Þessi viðhorf 

eru svo samofin menningu okkar að Hrönn Stefánsdóttir, verkefnastjóri Neyðarmóttökunnar 

vegna kynferðisofbeldis hefur sér umfjöllun um hugmyndir og fordóma fólks um nauðganir í 

kynningu fyrir starfsfólk skemmtistaða á Neyðarmóttökunni.90 

Í bókinni Sexual Assault and the Justice Gap: A Question of Attitude fjalla höfundar um 

þetta samfélagslega vandamál og benda á að sálfræðilegar og félagslegar rannsóknir hafa sýnt 

fram á að við búum í samfélagi þar sem viðhorf okkar til nauðgana eru lituð af staðalímyndum, 

mýtum og fordómum gegn konum. Þeir vekja athygli á því að tilvist réttlætisgjárinnar er gjarnan 

réttlætt með vísan í skort á sönnunargögnum og að einkenni málanna sé að orð stendur gegn 

orði. Slíkar fullyrðingar bendi til þess að ákvarðanataka í málunum sé eingöngu byggð á 

fyrirliggjandi gögnum. Markmið höfundanna er að ögra slíkum viðhorfum og sýna fram á að 

ákvarðanataka í kynferðisbrotamálum er í mörgum tilvikum lituð af almennum viðhorfum 

                                                 
84 Rannsókn á ofbeldi gegn konum, bls. 4. 
85 Bergljót Baldursdóttir: „Fjórðu hverri konu nauðgað eða það reynt“, http://www.ruv.is. 
86,,Telnaefni, landið allt“, https://www.logreglan.is/. 
87 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun, bls. 138. 
88 Heftið er unnið af Dr. Guðrúnu Jónsdóttur félagsráðgjafa í samvinnu við starfskonur Stígamóta og endurskoðað 

og uppfært af Margréti Steinarsdóttur lögfræðingi. Heftið er gefið var út af Stígamótum í janúar 2012. 
89 Guðrún Jónsdóttir: Um nauðganir, afleiðingar, málsmeðferð, Stígamót, bls. 59. 
90 Hrönn Stefánsdóttir: Gögn frá Neyðarmóttöku vegna kynferðisofbeldis. „kynning fyrir dyraverði og starfsfólk 

skemmtistaða“, glæra 2. 

https://www.logreglan.is/
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samfélagsins til kynferðisbrota og brotaþola. Þeir halda því fram að sem samfélag verðum við 

að horfast í augu við þá félagsgerð sem orsakar réttlætisgjána ef við viljum eiga möguleika á að 

brúa hana. Til þess beita þeir félagssálfræðilegu sjónarhorni á ákvarðanatöku í 

nauðgunarmálum. Frá slíku sjónarhorni eru lagalegar ákvarðanir metnar með tilliti til þess að 

þær geta verið því marki brenndar að vera litaðar af sömu hlutdrægni og takmörkunum og 

almenn úrvinnsla upplýsinga. Þannig geta ákvarðanir í nauðgunarmálum verið teknar undir 

áhrifum af fyrirliggjandi viðhorfum þess sem vinnur úr þeim.91 

Það verður ekki litið fram hjá þeirri staðreynd að afbrotið nauðgun er mjög kynjað 

viðfangsefni þar sem brotaþolar eru í flestum tilvikum ungar konur92 en sakborningar í öllum 

tilvikum karlar með einni undantekningu samkvæmt upplýsingum um tilkynntar nauðganir til 

lögreglu á árunum 2008 og 2009.93 Brotaþolar eru um 97% konur samkvæmt tölfræði 

Neyðarmóttöku Landsspítalans í Fossvogi árið 2018.94 Samkvæmt ársskýrslu Stígamóta árið 

2017 voru 87,2% þeirra einstaklingum sem leituðu til Stígamóta  konur, 11,9% karlar en fjórir 

einstaklingar eða 0,9% skilgreindu sig hvorki sem karlkyns né kvenkyns.95 Loks eru 74% þeirra 

sem dæma í málunum karlar þegar málin komast alla leið í gegnum réttarkerfið. Það er ekki að 

undra að nauðgun hefur verið lýst sem öfgakenndustu birtingamynd valdamisræmis kynjanna.96 

Fræðimaðurinn Martein Heidegger taldi að öll aðferðafræði túlkunarfræðinnar miðist við 

þann veruleika sem túlkandinn býr við.97 Sjónarmiðið á sér einnig skýra samsvörun í verkum 

þýska heimspekingsins Hans Georg Gadamer sem þróaði hugtakið forskilningur túlkandans. 

Það felur í sér að sá sem túlkar texta getur ekki nálgast hann á annan hátt en út frá eigin 

reynsluheimi. Þannig hefur persónuleiki túlkandans og skoðanir mótaðar af félagslegum og 

menningarlegum bakgrunni hans að minnsta kosti einhver áhrif á skilning hans á textanum. Því 

verður að gæta að forskilningi túlkandans við afmörkun lagatexta og heimfærslu til atvika því 

hann er ætíð mótaður að einhverju leyti af reynsluheimi hans.98 

Í bókinni Túlkun lagaákvæða segir Róbert R. Spanó að þótt gengist sé við því að 

persónuleiki og skoðanir túlkandans hafi áhrif leiðir það ekki til þess að gengist sé við því að 

túlkun laga skuli vera háð duttlungum túlkandans þótt það kunni að koma fyrir. Þvert á móti 

                                                 
91 Jennifer Temkin og Barbara Krahé: Sexual Assault and the Justic Gap: A Question of Attitude, bls. 1-2. 
92 Tilkynntar nauðganir til lögreglu á árunum 2008 og 2009: Um afbrotið nauðgun, sakborning, brotaþola og 

málsmeðferð, bls. 1. 
93 Tilkynntar nauðganir til lögreglu á árunum 2008 og 2009: Um afbrotið nauðgun, sakborning, brotaþola og 

málsmeðferð, bls. 22. 
94 Hrönn Stefánsdóttir: Gögn frá Neyðarmóttöku vegna kynferðisofbeldis. „kynning fyrir dyraverði og starfsfólk 

skemmtistaða“, glæra 13. 
95 Ársskýrsla Stígamóta 2017, bls. 29. 
96 Ulrika Andersson: Hans (ord) eller hennes? bls. 21. 
97 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 30. 
98 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 30. 
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leiðir þetta til þess að leitast þurfi eftir því með virkum hætti að draga ályktanir af íslenskri 

réttarframkvæmd um hvaða aðferðir til túlkunar eru almennt viðurkenndar og gagnrýna þá 

mynd sem við okkur blasir ef tilefni er til. 

Þegar litið er til íslensks samtíma er ljóst að vert er að halda þessu sjónarmiði á lofti þegar 

kemur að nauðgunarbrotum. Í rannsókninni Viðhorf fagaðila til meðferðar nauðgunarmála í 

réttarvörslukerfinu voru viðmælendur spurðir hvort persóna dómarans og mannleg reynsla 

skipti máli þegar kemur að kynferðisbrotamálum. Viðmælendur voru almennt sammála um að 

svo væri. Sumir töldu dómara gera mismiklar sönnunarkröfur og einn dómari bendir á að 

„…krafan í lögum um meðferð sakamála er bara sú að það á að meta hvort það sé hafið yfir 

skynsamlegan vafa hvort að brotið hafi verið framið og það eru þau viðmið sem allir dómarar 

fara eftir, en svo kunna auðvitað persónuleg viðhorf manna að hafa einhver áhrif á það hvernig 

þeir meta hvort að þetta sé hafið yfir skynsamlegan vafa.“ Enn fremur var haft eftir ákæranda 

að „persóna dómarans skiptir mjög miklu máli“. Jafnframt töldu sálfræðingar sem rætt var við 

að viðhorf dómara til málaflokksins skipti máli og að greina mætti ákveðna slagsíðu og fordóma 

í garð þolenda þó að þeir teldu að sjá mætti jákvæða þróun í því að dómarar væru jákvæðari 

gagnvart nýrri þekkingu á kynferðisbrotum. Þá voru viðmælendur almennt sammála um að 

mikilvægt væri að reynsluheimur beggja kynja endurspeglaðist í fjölskipuðum dómum í 

kynferðisbrotamálum. Einnig kom fram að dómarar hafa ekki fengið sérstaka þjálfun í að 

tryggja að sönnunarmat þeirra sé óháð félagslegri stöðu, aldri, kyni og framkomu brotaþola og 

sakbornings.99 

Höfundar bókarinnar Sexual Assault and the Justic Gap: A Question of Attitude telja að lága 

tíðni sakfellinga í kynferðisbrotamálum (e. sexual assault) megi rekja til útbreiddra hugmynda 

um nauðganir sem upphefja sakborninga og grafa undan brotaþolum. Kjarni þessa 

hugmyndakerfis er hugmyndin um „alvöru“ nauðgun sem lifir góðu lífi með stöðluðum mýtum 

um það hvers konar menn fremja nauðganir og hvaða konur geta orðið fyrir þeim.100 Þessar 

hugmyndir eiga sér ekki stoð í gögnum nema síður sé eins og kom fram í rannsókninni Viðhorf 

fagaðila til meðferðar nauðgunarmála innan réttarvörslukerfisins og tillögur að úrbótum. Þar 

var lagt til að „kanna nánar hvað veldur því að „venjulegir menn“ eru í meirihluta sakborninga 

í málum sem tilkynnt eru til lögreglu en hlutfallslega fáir í hópi ákærðra“.101 Enn fremur eru 

hugmyndir um hvernig ,,raunverulegir“ brotaþolar hegða sér fyrir, á meðan og eftir að brot er 

                                                 
99 Hildur Fjóla Antonsdóttir: Viðhorf fagaðila til meðferðar nauðgunarmála innan réttarvörslukerfisins og tillögur 

að úrbótum, bls. 60-63. 
100 Jennifer Temkin og Barbara Krahé: Sexual Assault and the Justic Gap: A Question of Attitude, bls. 2. 
101 Hildur Fjóla Antonsdóttir og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir: Viðhorf fagaðila til meðferðar nauðgunarmála 

innan réttarvörslukerfisins og tillögur að úrbótum, bls. 5.  
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framið hluti af þessu útbreidda kerfi hugmynda um nauðgunarmýtur.102 Þvert á móti er 

raunveruleikinn sá að einungis brotabrot af nauðgunarmálum samræmist þessum 

staðalímyndum sem hefur þau áhrif að fjöldi tilkynntra nauðgana telst ekki trúverðugur þar sem 

brotin passa ekki við þessar mýtur. Það er skoðun höfundanna að þetta misræmi milli hugmynda 

um nauðganir og raunveruleika nauðgana sé eitt af lykilatriðum þess að réttlætisgjáin er til 

staðar. Þessar hugmyndir sem eru virkar bæði á einstaklings, og kerfislægum grundvelli, hafa 

stöðugt betur í tilraunum löggjafans103 til að brúa bilið milli tilkynninga um nauðganir og 

sakfellinga.104 

 Ragnhild Hennum, prófessor í refsirétti við Oslóarháskóla,105 fjallar um mögulegar ástæður 

þess að hlutfall tilkynntra nauðgana sem leiða til ákæru hefur fækkað úr 30% í tæp 20% á 

árunum 1980-2010 í greininni Voldtekt og seksuella overgrep mot barn – spiller strafferetten 

en rolle? Einnig hefur á sama tíma tilkynningum um kynferðisbrot gegn börnum sem leiddu til 

ákæru fækkað úr 50% í tæp 40%. Hún fjallar um þróunina frá því að áhersla samfélagsins var 

á þá leið að þolendur ættu rétt á að greina frá reynslu sinni til þess að vera dregið í efa hvað 

þeim gekk til með því að ásaka menn um kynferðisofbeldi. Í því samhengi fjallar hún um 

gamalkunnar hugmyndir og staðalímyndir, til að mynda um að markmið konunnar væri ávallt 

að sverta mannorð karlsins og mýtur um konur sem vörpuðu ábyrgðinni á brotinu á þolandann 

með áherslum á klæðaburð þolenda og vangaveltum um það hvort það teljist í raun nauðgun 

þegar þolandinn er svo drukkinn að hann getur ekki veitt atlögunni viðnám. Hennum telur að 

þegar umræðan einkennist af tortryggni í garð kvenna og barna sé ekki ólíklegt að slíkrar 

tortryggni gæti jafnframt í réttarkerfinu.106 

 Í greininni „Hún reyndi ekki að kalla á hjálp“ sýna höfundarnir, Þórhildur Sæmundsdóttir 

og Þorgerður J. Einarsdóttir fram á að í dómum Hæstaréttar í nauðgunarmálum gætir hugmynda 

um sök brotaþola á afbrotum geranda og/eða leitað sé réttlætinga fyrir framferði gerenda. Þá 

telja þær að brotaþolar kynferðisbrota njóti enn ekki fulls réttaröryggis.107 Enn fremur telja þær 

að það ýti undir hugmyndir um að frásögn konunnar hafi ekki verið af „alvöru“ nauðgun þegar 

ekki tekst að sanna að konu hafi verið nauðgað fyrir dómstólum.108 Það er ef til vill ekki að 

                                                 
102 Fjallað verður um íslensk dæmi í dómarannsókninni þar sem hugmyndir sem þessar koma skýrt fram í 

dómaframkvæmd. 
103 Heimildin sem stuðst er við fjallar um breskt réttarkerfi en á fullt erindi við íslenskan veruleika eins og dæmin 

sýna. Ekki síst þegar litið er til þess að kynferðisbrotakafli hegningarlaga hefur verið í sífelldri endurskoðun síðustu 

áratugi. 
104 Jennifer Temkin og Barbara Krahé: Sexual Assault and the Justic Gap: A Question of Attitude, bls. 2-3. 
105 Heimasíða háskólans í Osló. https://www.jus.uio.no/ior/personer/vit/rhennum/. 
106 Ragnhild Hennum: „Voldtekt og seksuella overgrep mot barn – spiller strafferetten en rolle?“, bls. 77-79. 
107 Þórhildur Sæmundsdóttir og Þorgerður J. Einarsdóttir: „Hún reyndi ekki að kalla á hjálp“, bls. 67. 
108 Þórhildur Sæmundsdóttir og Þorgerður J. Einarsdóttir: „Hún reyndi ekki að kalla á hjálp“, bls. 73. 

https://www.jus.uio.no/ior/personer/vit/rhennum/
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undra að reynsla brotaþola af réttarkerfinu sé yfirleitt neikvæð og þeir mæti fordómum í kerfinu 

þar sem sumir upplifi sig hreinlega sem sakborninga.109 

 

3.2 Nauðgunarmýtur 

Nauðgunarmýtur eru hluti af menningargerð sem samþykkir, viðheldur og ýtir undir ofbeldi 

gegn konum.110 Nauðgunarmenning er hugtak sem lýsir þessari samfélagsgerð og var skilgreint 

af Buckwald o.fl.111 sem: 

 

...flókið samspil hugmynda sem ýtir undir kynferðislegan yfirgang karla og viðheldur ofbeldi gegn 

konum. Það er samfélag þar sem valdbeiting er álitin kynæsandi og kynverund ofbeldisfull. Í 

nauðgunarmenningu skynja konur stöðugt ótta við ofbeldi, allt frá kynferðislegum athugasemdum 

til kynferðislegrar snertingar eða nauðgana. Nauðgunarmenning samþykkir líkamleg og 

tilfinningaleg hryðjuverk gegn konum, og setur það fram sem norm.112 
 

 Hugtakið nauðgunarmýtur voru til umræðu á Írlandi nýlega þar sem verjandi í 

nauðgunarmáli bar fram nærfatnað brotaþola sem sönnunargagn í málinu. Í frétt um mótmæli 

sem spruttu upp í kjölfarið er vísað til þess að nauðgunarmýtur eru settar fram á margvíslegan 

hátt í samfélaginu án þess að vera veitt viðnám og að þær séu þrautseigar en viðmælandinn var 

viss um að þeim megi ögra og ná fram raunverulegum breytingum.113 Mótmælendur kröfðust 

þess að dómstólar létu af því að varpa ábyrgðinni yfir á þolendur (e. victim-blaming) og til 

stuðnings þeirri yfirlýsingu lögðu um 200 manns nærfatnað á tröppur dómshúsins í Cork þar 

sem málið var flutt.114 

Kynferðisbrot eru þau afbrot sem eru hvað tengdust fyrirfram mótuðum hugmyndum fólks 

um þolendur þeirra og samskipti kynjanna. Þetta hugarfar birtist meðal annars í könnunum 

Amnesty International í Bretlandi frá árinu 2005 þar sem fram kom að 26% svarenda töldu að 

kona væri að hluta til eða alfarið ábyrg fyrir því að henni var nauðgað á grundvelli klæðaburðar 

og 22% töldu að hún væri alfarið eða að hluta til ábyrg ef vitað var til þess að hún hefði átt 

mikinn fjölda rekkjunauta.115 Það nefnist þolendaábyrgð þegar brotaþoli nauðgunar er gerður 

ábyrgur fyrir nauðguninni. Þolendaábyrgð hefur verið útskýrð með vísan í kenningar um 

                                                 
109 Guðrún Jónsdóttir: Um nauðganir, afleiðingar, málsmeðferð, Stígamót, bls. 56-57. 
110 Finnborg Salome Steinþórsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir: „Það er svo óþolandi að maður þurfi að sætta 

sig við það að maður þurfi í raun að gera ráð fyrir að þetta geti gerst!“, bls. 1. 
111 Hér er stuðst við grein Finnborgar Salome Steinþórsdóttur og Gyðu Margrétar Pétursdóttur sem vísa í 

Buckwald, E., Fletcher, P. R. og Roth, M (ritstjórar) „Transforming a rape culture“, Minneapolis 2005). 
112 Þýðing höfunda, Finnborg Salome Steinþórsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir: „Það er svo óþolandi að maður 

þurfi að sætta sig við það að maður þurfi í raun að gera ráð fyrir að þetta geti gerst!“, bls. 1. 
113 Sara Neill: „Belfast: Protestors hold rally over thong being shown in rape trial“, https://www.bbc.com. 
114 ,,Irish outcry over teenager's underwear used in rape trial“, https://www.bbc.com. 
115 Jennifer Temkin og Barbara Krahé: Sexual Assault and the Justic Gap: A Question of Attitude, bls. 33. 
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varnartileinkun (e. defensive attribution hypothesis). Í varnartileinkun felst að fólk eykur eða 

minnkar ábyrgð aðila í samræmi við það hvort líkindi eru með túlkandanum og brotaþola og 

hvort það telji að það geti sjálft lent í sambærilegri stöðu. Þannig draga líkindi við brotaþolann 

úr neikvæðri skynjum gagnvart honum.116 

Fyrirfram mótaðar hugmyndir um nauðganir eru almennt óvilhallar þolendum þeirra og 

fjöldi empirískra gagna sýnir fram á að viðhorf almennings til nauðgana byggja á 

ranghugmyndum um brotin, sérstaklega hvað varðar aðkomu þolandans. Þessar algengu 

ranghugmyndir eru kallaðar nauðgunarmýtur og þjóna því hlutverki að gera lítið úr og réttlæta 

ofbeldisfulla hegðun karla gegn konum.117 Vegna þess hve margþættar þær eru verður gerð 

grein fyrir þeim í þremur atriðum. Í fyrsta lagi hvernig brotið fer fram, hverjar aðstæður eru og 

hver tengsl geranda og brotaþola eru. Í öðru lagi verður fjallað um brotaþola og í þriðja lagi um 

gerendur. 

 

3.2.1 Birtingamynd nauðgunar 

Algengasta birtingarmyndin af því sem fólk telur „alvöru“ nauðgun er lýsing á konu sem verður 

fyrir árás ókunnugs manns sem ræðst að henni með ofbeldi og hótunum í dimmu húsasundi og 

hún veitir honum virkt viðnám. Þessar aðstæður eru þó á skjön við haldbæra og fræðilega 

vitneskju um málin og er því staðalímynd sem sækir ekki stoð í raunveruleikann. 

Raunveruleikinn er sá að brotaþoli og gerandi þekkjast eitthvað fyrir og algengt er að brotaþoli 

hafi ekki möguleika á að verja sig eða sé of hræddur til þess. Fyrir vikið eru líkamlegir áverkar 

oft ekki til staðar til að styðja við frásögn hans.118 Niðurstöður í rannsókn um tilkynntar 

nauðganir, sem fjallað var um hér áður, til lögreglu á árunum 2008 og 2009 voru í samræmi við 

þetta. Þar kom fram að í tæplega helmingi málanna þekktust aðilar lítið sem ekkert en í rúmlega 

helmingi málanna var um kunningja-, vina- eða fjölskyldutengsl að ræða.119 Samkvæmt 

bandarískum rannsóknum er árásamaðurinn í kynferðisafbrotamálum í átta af hverjum tíu 

tilvikum, einhver sem er brotaþolanum náinn, ættingi, vinur eða kunningi.120 Einnig kom fram 

að í tæplega 40% tilvika náði gerandi fram vilja sínum með því að beita líkamlegu afli og 

viðbrögð brotaþola og andspyrna einkenndust helst af hræðslu eða áfalli og í kjölfarið sýndu 

                                                 
116 Þórhildur Sæmundsdóttir og Þorgerður J. Einarsdóttir: „Hún reyndi ekki að kalla á hjálp“, bls. 75. 
117 Jennifer Temkin og Barbara Krahé: Sexual Assault and the Justic Gap: A Question of Attitude, bls. 34. 
118 Jennifer Temkin og Barbara Krahé: Sexual Assault and the Justic Gap: A Question of Attitude, bls. 31-31. 
119 Hildur Fjóla Antonsdóttir og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir: Tilkynntar nauðganir til lögreglu á árunum 

2008 og 2009: Um afbrotið nauðgun, sakborning, brotaþola og málsmeðferð, bls. 1. 
120 Nancy Levit and Robert R. M. Verchick: Feminist Legal Theory, bls. 200. 
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þær enga líkamlega mótspyrnu þegar gerendur hirtu ekki um mótmæli þeirra. Í samræmi við 

það voru helstu áverkanir yfirborðsáverkar.121 

 Þessi hugmynd um „alvöru“ nauðgun er ekki eingöngu lýsandi í þeim skilningi að hún lýsir 

hugmyndum um hefðbundna nauðgun heldur getur hún haft þau áhrif að vera leiðbeinandi þegar 

kemur að þeim viðmiðum sem atvik og aðilar þurfa að mæta til að sakfellt sé fyrir nauðgun 

fyrir dómstólum. Fjöldinn allur af rannsóknum sýnir fram á að því ólíkari sem atburðarás er frá 

hugmyndinni um „alvöru“ nauðgun því færri eru tilbúnir til að skilgreina atvikin sem nauðgun. 

Staðalhugmyndir um nauðgun hafa jafnframt áhrif á hvernig raunverulegir þolendur bregðast 

við þegar þeir verða fyrir nauðgun því samkvæmt mýtunni hafa þolendur raunverulegrar 

nauðgunar strax samband við lögreglu og eru í sýnilegu uppnámi. Þær sem uppfylla ekki þessar 

kröfur líða fyrir það að vera síður taldar trúverðugar122 og í sögulegu ljósi bauð það jafnvel 

hættunni heim að kæra nauðgun að því var haldið fram að konan vildi samræðið og hún var í 

kjölfarið kærð fyrir skýrlífsbrot.123  

 Tilgangur nauðgunarmýtna er að réttlæta (e. legitimise) kynferðisofbeldi karla gegn konum 

og draga úr ábyrgð þeirra.124 Samkvæmt rannsóknum hefur kyn einna mest áhrif á það hvort  

einstaklingur leggur trúnað við nauðgunarmýtur sem er talsvert algengara meðal karla en 

kvenna. Enn fremur má greina það að fólk leggur trúnað við nauðgunarmýtur þvert á stétt og 

stöðu, meðal annars meðal sérfræðinga í geðheilbrigði. Einnig eru einstaklingar sem gangast 

við hefðbundnum hugmyndum um kynin móttækilegri fyrir nauðgunarmýtum. Viðhorf þeirra 

um hefðbundin hlutverk kvenna eru til þess fallin að þeir sem við þeim gangast eru líklegri til 

að telja konu sem ögrar slíkum stöðluðum hugmyndum um konur líklegri til að eiga sök á 

ofbeldinu.125 

 Lögreglan er ekki undanskilin því að verða fyrir áhrifum af nauðgunarmýtum og rannsóknir 

sýna að kærur sem taldar eru trúverðugar falla að mýtunni um „alvöru“ nauðgun. Þannig þóttu 

kærur um nauðgun trúverðugar sem framdar voru af ókunnugum geðtrufluðum mönnum og 

beindust að ungum stúlkum sem ekki höfðu neytt áfengis. Kærur sem þóttu síður trúverðugar 

voru færðar fram af konum sem voru yfir fertugu sem kærðu nauðganir framdar af vini eða 

kunningja á heimili brotaþolans þar sem hann var undir áhrifum áfengis og gerði ekki tilraun 

til að streitast á móti árásinni.126 

                                                 
121 Hildur Fjóla Antonsdóttir og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir: Tilkynntar nauðganir til lögreglu á árunum 

2008 og 2009: Um afbrotið nauðgun, sakborning, brotaþola og málsmeðferð, bls. 1. 
122 Jennifer Temkin og Barbara Krahé: Sexual Assault and the Justic Gap: A Question of Attitude, bls. 32. 
123 Suzanne Wennberg: ,,Våldtäkt – med eller mot kvinnans vilja?“, bls. 115.  
124 Jennifer Temkin og Barbara Krahé: Sexual Assault and the Justic Gap: A Question of Attitude, bls. 38. 
125 Jennifer Temkin og Barbara Krahé: Sexual Assault and the Justic Gap: A Question of Attitude, bls. 36. 
126 Jennifer Temkin og Barbara Krahé: Sexual Assault and the Justic Gap: A Question of Attitude, bls. 36. 



29 

 

 

 3.2.2 Brotaþoli 

Í bókinni Á mannamáli tekst Þórdís Elva Þorvaldsdóttir á við spurninguna um hvaðan öll 

skömmin komi sem brotaþolar kynferðisbrota upplifa. Hún telur að svarið geti að hluta til leynst 

í því að fjöldi brotaþola mætir ekki þeim samfélagslegu kröfum og hugmyndum um það hvernig 

bregðast eigi við ofbeldinu og því að lífseigar ranghugmyndir hafi þau áhrif að varpa ábyrðinni 

á brotaþola.127 Hugmyndir um hegðun þolenda í kjölfar nauðgana kunna að vinna gegn 

hagsmunum brotaþola þar sem búist er við því að þolandi sé auðsjáanlega niðurbrotinn í kjölfar 

brots. Sannleikurinn er þó sá að margir þolendur nauðgana sýna ekki tilfinningalegt uppnám í 

kjölfar brots í ljósi þess að tilfinningalegur dofi er eitt af helstu einkennum áfallastreituröskunar 

sem oft er afleiðing nauðgana. Það getur leitt til þess að sá sem verður vitni að því kann að meta 

það sem svo að árásin hafi ekki verið alvarleg eða dragi í efa að hún hafi átt sér stað yfir 

höfuð.128 

Í rannsókn sem gerð var 1995 í Singapúr kom fram að lögregluþjónar, lögmenn, 

sérfræðingar og læknar voru fórnarlömb nauðgunarmýtna líkt og aðrir þar sem 51% 

lögreglumanna og 37% lögmanna töldu margar konur tilkynna nauðgun hafi þær stundað kynlíf 

með samþykki sem þær síðar skipta um skoðun á.129 Einnig var það útbreidd skoðun að 

raunverulegir þolendur nauðgana myndu tilkynna ofbeldið strax til lögreglu og að kona sem 

væri í sýnilegu uppnámi væri trúverðugri heldur en sú sem sýndi stillingu og yfirvegun.130 

Þolendur nauðgana verða ekki síður fyrir áhrifum af staðalímyndum af því hvað teljist vera 

nauðgun. Það hefur ýmist þau áhrif að þeir veigra sér við að kæra til lögreglu þar sem þeir eiga 

erfitt með að sjá sjálfa sig sem þolendur eða óttast að vera ekki trúað. Þetta á sérstaklega við í 

þeim tilvikum sem þolandinn þekkir gerandann.131 Catharine A. MacKinnon telur að konur kæri 

nauðganir þegar þeim finnst líklegt að þeim verði trúað. Því tilkynna þær frekar nauðganir sem 

framdar eru af ókunnugum manni umfram nauðgun framda af manni sem konan þekkir.132 

Meðal þrálátra staðalímynda um nauðganir eru hugmyndir um að taka eigi orðspor kvenna 

með í reikninginn þegar metið er hvort nauðgun sé raunveruleg og að heilbrigðar konur geti 

                                                 
127 Þórdís Elva Þorvaldsdóttir: Á mannamáli, bls. 60. 
128 Jennifer Temkin og Barbara Krahé: Sexual Assault and the Justic Gap: A Question of Attitude, bls. 33. 
129 Í Hrd. 29. september 2016 (35/2016) snerist sönnunarfærslan mikið til um þetta atriði, hvort brotaþoli hafi 

stundað kynlíf með fimm aðilum með fullu samþykki en séð eftir því þegar hún komst að því að til var upptaka og 

ákvað þá að „kalla“ upplifunina nauðgun til að vernda ímynd sína. 
130 Jennifer Temkin og Barbara Krahé: Sexual Assault and the Justic Gap: A Question of Attitude, bls. 39. 
131 Jennifer Temkin og Barbara Krahé: Sexual Assault and the Justic Gap: A Question of Attitude, bls. 13. 
132 Catharine A. MacKinnon: Feminism unmodified, bls. 81. 
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varist nauðgun. Þá sýna bandarískar rannsóknir að læknanemar eru litaðir af mun neikvæðari 

viðhorfum til þolenda kynferðisofbeldis en þolenda annars ofbeldis.133  

Í íslenskri dómaframkvæmd birtast þessi viðhorf í skýrslum og vitnisburði fagaðila úr 

heilbrigðisstéttinni þegar fjallað er um áverka og tekið er fram að slíkir áverkar geti hlotist við 

eðlilegar samfarir, jafnvel þó að búið sé að taka fram að um mikla eða óvenjulega áverka sé að 

ræða.134 Rannsóknir víðsvegar að úr heiminum sýna að þessar hugmyndir eru útbreiddar og að 

gengist er við þeim sem sannleika. Þá má greina ríkari fylgni milli neikvæðra viðhorfa til 

þolenda nauðgana þar sem þátttaka kvenna í atvinnulífinu er minni og ólæsi er útbreiddara.135 

Enn fremur eru fáar aðrar tegundir mála sem leggja slíkan þunga á framburð brotaþola til að 

málið nái fram að ganga í réttarkerfinu.136 

 

3.2.3 Gerandi 

Ranghugmyndir um gerendur nauðgana lifa einnig góðu lífi í samfélaginu. Við viljum ímynda 

okkur að þetta séu einstaklingar sem eru ólíkir okkur og að hægt sé að forðast þá.137 Mýtan er 

að nauðgarar eru siðblindir, harðneskjulegir138 og ókunnugir139 menn sem láta sér tilfinningar 

þolenda í léttu rúmi liggja. Nýlegt dæmi um áhrif þessara hugmynda um „alvöru“ nauðgun og 

gerendur má sjá í máli Brock´s Turner, tvítugs háskólanema í Standford háskólanum sem réttað 

var yfir vegna nauðgunar í júní 2016. Brock var dæmdur í sex mánaða fangelsi með 

reynslulausn eftir þrjá mánuði, skilorðsbundið í þrjú ár fyrir að nauðga meðvitundarlausri 22 

ára stúlku á bak við ruslagám á háskólasvæðinu. Vinkona Brock skrifar bréf þar sem hún lýsir 

þessum hugmyndum og hvernig Brock passar ekki við þær því hann er ekki skrímsli. Glæpur 

hans var með öllu ólíkur afbroti ,,nauðgara“ þar sem slíkur rænir konu á bílastæði og nauðgar 

henni. Hún skrifaði að hún vissi fyrir víst að Brock væri ekki slík manneskja.140 Þar af leiðandi 

væri hann ekki nauðgari og afbrotið ekki „alvöru“ nauðgun. Umfjöllun um málið og dómurinn 

sjálfur voru afhjúpandi um margt þar sem mikið bar á skilningi og meðaumkun með Brock 

                                                 
133 Jennifer Temkin og Barbara Krahé: Sexual Assault and the Justic Gap: A Question of Attitude, bls. 34. 
134 Slík sjónarmið koma t.d. fram í Hrd. 29. september 2016 (35/2016) þar sem fram kemur í vitnisburði læknis 

um skýrslu frá Neyðarmóttöku ,,Spurð hvort áverki sem þessi geti myndast við þvinguð munnmök kvaðst hún ekki 

hafa séð svona áverka áður en roða sem hún greindi hafi verið óvenjulegt að sjá á svona stað. Hún kvaðst hafa 

greint slímhúðarafrifur við leggangaopið. Hún lýsti þessu nánar en afrifur sem þessar grói mjög hratt og fremur 

óvenjulegt sé að sjá afrifur á þriðja degi frá atburði. Hún kvað í lokin engu að síður að áverkar sem þessar geta 

hlotist við eðlilegar samfarir.“ 
135 Jennifer Temkin og Barbara Krahé: Sexual Assault and the Justic Gap: A Question of Attitude, bls. 36. 
136 Pamela Radcliffe og Gísli H. Guðjónsson CBE: „Witness testimony: Vulnerabilities, context, and issues“, bls. 

13. 
137 Þórhildur Sæmundsdóttir og Þorgerður J. Einarsdóttir: „Hún reyndi ekki að kalla á hjálp“, bls. 76. 
138 Kate Manne: Down girl, bls. 199.  
139 Nancy Levit and Robert R. M. Verchick: Feminist Legal Theory, bls. 200. 
140 Kate Manne: Down girl, bls. 198. 
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sjálfum, gerandanum. Mikið var fjallað um framburð föður hans sem bar um slæmar afleiðingar 

atburðarins sem hann lýsti sem „twenty minutes of action“. Hann lýsti því að sonur hans væri 

ekki lengur glaðlegur og áhyggjulaus íþróttamaður í háskóla og dómarinn hafði jafnframt 

miklar áhyggjur af áhrifum málsins á framtíð sakborningsins sem endurspeglast í afar vægum 

dómi í samanburði við önnur mál.141 Heimspekingurinn Kate Manne lýsir þessu sem algengri 

birtingarmynd kvenfyrirlitningar og gefur því heitið „himpathy“142 sem útlagst sem 

veraumkum143 á íslenska tungu. Hugtakið lýsir þeirri ofauknu meðaumkun sem gerendum 

kynferðisofbeldis er stundum veitt. Í Bandaríkjunum njóta hvítir heilbrigðir „gulldrengir“144 oft 

þessarar sérstöku gerðar meðaumkunar líkt og framangreindur Turner sem var háskólanemi og 

afreksmaður í íþróttum. Áhrif veraumkunar er að þolendum slíkra geranda er síður trúað og 

tregðu gætir til að refsa þeim þegar sök sannast.145 

Í rannsókninni Viðhorf fagaðila til kynferðisbrotamála var fjallað um mögulegar skýringar 

á því hvers vegna málum erlendra sakborninga á Íslandi sem voru ókunnugir brotaþolum og 

höfðu engan aðdraganda að brotinu, var oftar vísað til ríkissaksóknara en öðrum málum. Meðal 

skýringa var að fordómar og staðalímyndir um erlenda menn gætu legið þar að baki, auk þess 

að viðmælendur töldu að það gæti verið meiri álitshnekkur fyrir þá sem njóta virðingar í 

samfélaginu að vera sakaðir um kynferðisbrot.146 Það er alvarlegt vandamál og samrýmist ekki 

hugmynd fólks um réttarríki ef draga má þá ályktun að möguleikar brotaþola nauðgunarmála á 

að njóta réttlætis séu að einhverju leyti bundnir því hver það er sem brýtur gegn þeim en ekki 

hvernig og hvort þeir urðu fyrir broti. 

Sem samfélag virðumst við ekki vilja gangast við því að „venjulegt“ fólk fremji nauðganir 

og að hver sem er geti orðið fyrir þeim. Því hefur samfélagið ríka þörf fyrir að varpa ábyrðinni 

á herðar þolenda.147 

 

 

                                                 
141 Kate Manne: Down girl, bls. 196-197. 
142 Kate Manne: Down girl, bls. 197. 
143 Veraumkun er þýðing Eyju M. Brynjarsdóttur doktors í heimspeki. 
144 Elísabet Ýr Atladóttir lýsir þessu í íslensku samfélagi í grein sem birt var á vefsíðunni mannlif.is. Hún fjallar 

um áhrif þess þegar svokallaðir gulldrengir sem eru vel liðnir í samfélaginu eru ásakaðir um kynferðisbrot því það 

passar ekki að staðalímyndinni um kynferðisafbrotamann sem hlýtur að vera skrímsli. Það verður til þess að fólk 

leitar leiða til að varpa ábyrgðinni yfir á brotaþola. Hún er lygin en var að flækjast einhvers staðar þar sem hún átti 

ekki að vera.  
145 Kate Manne: Down girl, bls. 197. 
146 Hildur Fjóla Antonsdóttir: Viðhorf fagaðila til meðferðar nauðgunarmála innan réttarvörslukerfisins og 

tillögur að úrbótum, bls. 51. 
147 Þórhildur Sæmundsdóttir og Þorgerður J. Einarsdóttir: „Hún reyndi ekki að kalla á hjálp“, bls. 76. 
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4 Rannsókn á dómum Hæstaréttar í nauðgunarmálum 

Dómarnir sem liggja til grundvallar í rannsókn þessari eru dómar Hæstaréttar í 

nauðgunarmálum á fimm ára tímabili, frá 1. janúar 2013 til 31. desember 2017. Reifun og 

umfjöllun dóma er afmörkuð við brot gegn einstaklingum eldri en 15 ára. Mál þar sem ákært er 

fyrir brot gegn 194. gr. hgl. samhliða 201. gr. og 202. gr. hgl. falla því utan umfjöllunarinnar. 

Afmörkun á dómum á meðal annars rætur að rekja til þess að árið 2013 skrifaði Ríkard Arnar 

B. Birgisson meistararitgerð um sönnun í nauðgunarmálum undir leiðsögn Brynhildar G. 

Flóvenz og reifaði þar dóma Hæstaréttar frá árinu 2007 til 2013. Helstu niðurstöður voru þær 

að sönnunarkröfur stóðust kröfur stjórnarskrár og Mannréttindasáttmála Evrópu. Þráðurinn 

verður tekinn upp þar þó að áherslur rannsóknanna séu með ólíku sniði í ljósi þess að dómarnir 

eru hér greindir frá sjónarhóli femínískrar lögfræði. 

Á tímabilinu voru átján mál þar sem ákært var fyrir brot gegn 1. mgr. 194. gr. hgl. Sautján 

málum lauk með efnisdómi en eitt mál var ómerkt og vísað heim í hérað. Af þeim sautján málum 

sem lauk með efnisdómi var sakfellt í fjórtán málum. Af þeim var sakfellt fyrir brot gegn 1. 

mgr. 194. gr. hgl. í tólf málum. Tvö mál eru ólík hinum tíu að því leyti að í öðru þeirra var 

ákærði X sakfelldur en ákærði Y sýknaður af hlutdeild í broti hans. Í hinu málinu var ákært fyrir 

þrjú aðgreind brot gegn 1. mgr. 194. gr. hgl. og sakfellt fyrir eitt brot en sýknað af hinum 

tveimur. Í tveimur málum var háttsemin heimfærð til annarra refsiákvæða hegningarlaga en 

194. gr. Háttsemin var talin varða við 199. og 209. gr. hgl. í einu máli en 2. mgr. 218. gr. hgl. í 

öðru og metin sem „illyrmisleg líkamsárás“. Í þremur málum voru sakborningar sýknaðir af 

öllum sakargiftum ákæruvaldsins. 

 Erfitt er að greina hvað er sammerkt með málunum öllum, enda eru þau fjölbreytt hvað 

varðar tengsl brotaþola og geranda, verknaðaraðferð og sönnunargögn í málunum. 

 Tíu málum lauk með því að sakfellt var fyrir allar ákærur er vörðuðu brot gegn 1. mgr. 194. 

hgl.148 Í níu málanna var einn sakborningur en tveir í einu þeirra. Dómurinn tók fram að 

brotaþoli þætti trúverðugur í þeim öllum með einni undantekningu.149 Í því máli kemur það ekki 

fram í orðalagi dómsins að hún hafi verið trúverðug en í Hæstarétti var sú ályktun dregin að 

brotaþoli hafi verið trúverðug þar sem framburður hennar var lagður til grundvallar niðurstöðu 

málsins. Oftast kom það fram í forsendum héraðsdóms að ákærði þótti ekki trúverðugur en í 

þremur málum tók dómurinn ekki afstöðu til þess með skýru orðalagi.150 

                                                 
148 Hrd. 20. júní 2017 (486/2016), Hrd. 15. júní 2017 (176/2017), Hrd. 15. desember 2016 (440/2016), Hrd. 28. 

apríl 2015 (748/2015), Hrd. 22. janúar 2015 (508/2014), Hrd. 30. október 2014 (757/2013), Hrd. 22. maí 2014 

(727/2013), Hrd. 15. maí 2014 (790/2013), Hrd. 16. janúar 2014 (619/2013), Hrd. 23. maí 2013 (93/2013). 
149 Hrd. 22. janúar 2015 (508/2014). 
150 Hrd. 28. apríl 2015 (748/2015), Hrd. 22. janúar 2015 (508/2014), Hrd. 23. maí 2013 (93/2013). 



33 

 

Málin þrjú151 þar sem sýknað var af öllum ákæruliðum eiga það sameiginlegt að brotaþoli 

var ung stúlka sem var undir áhrifum er hin meintu brot áttu sér stað. Í tveimur málum dró 

brotaþoli að leggja fram kæru. Slíkt er í samræmi við staðalímyndir um þolendur alvöru 

nauðgana að þeir leggi strax fram kæru eftir að nauðgun á sér stað. Í öllum málunum sem lauk 

með sýknu er þeirri hugmynd komið að í vörn sakborninga að brotaþoli hafi séð eftir samræði 

sem fengið hafði verið fram með samþykki en af einhverjum ástæðum borið fyrir sig að um 

nauðgun hefði verið að ræða. Sem dæmi báru ákærðu í Hrd. 19. júní 2013 (215/2013) 

„myndbandsleiga“ fyrir sig að brotaþoli hafi farið að gráta í miðjum samförum og viljað komast 

burt því hún hafði séð eftir því að hafa samræði við báða ákærðu þar sem hún átti kærasta. Í 

öllum málunum var samræði fengið fram með ofbeldi og ólögmætri nauðung. 

 Málin eiga sér samsvörun í rannsókn frá Nýja-Sjálandi sem sýndi að tilkynningar um 

nauðganir sem taldar voru mögulega falskar eða falskar einkenndust af því að brotaþolinn var 

drukkinn eða undir áhrifum lyfja, tilkynnti málið ekki strax eða hafði áður stundað kynlíf með 

sakborningi með samþykki. Það var einnig talið ýta undir að kæran teldist fölsk ef þolandinn 

hafði áður tilkynnt um nauðgun eða háttsemi brotaþola var talin brjóta gegn almennri 

siðferðiskennd.152 

  

4.1 Samanburður dóma með hliðsjón af því hve vel þeir falla að nauðgunarmýtum 

Í umfjöllun um dómana er greint hvernig atvik málsins falla að mýtunni um alvöru nauðgun. Í 

ljósi þess að mýtan um alvöru nauðgun, þar sem ókunnugur maður ræðst vopnaður að konu 

utandyra, er svo fjarri raunveruleikanum verða atvik máls greind í þrjá þætti til þess að fá sem 

skýrasta mynd af undirliggjandi hugmyndum um nauðgunarmýtur. Í fyrsta lagi er litið til 

aðstæðna við verknaðinn. Þar vega þyngst tengsl brotaþola og ákærða en einnig er litið til þess 

hvar brotið er framið. Í öðru lagi er horft til brotaþola, hvort hún var drukkin, hvenær hún lagði 

fram kæru og hvort dómurinn mat hana trúverðuga. Þá er kannað hvort greina megi umfjöllun 

um nauðgunarmýtu líkt og þá að brotaþoli sjái eftir samræði sem veitt var með samþykki. Í 

þriðja lagi er horft til þess hvort ákærði sé metinn trúverðugur, hvort fjallað sé um andlegt 

ástand hans, hvort hann sé metinn ofbeldishneigður eða veikur á geði og hvort veraumkunar 

gæti í því formi að í dóminum eða gögnum málsins er fjallað um það hve erfitt málið hefur 

reynst honum. 

                                                 
151 Hrd. 29. september 2016 (35/2016), Hrd. 4. febrúar 2016 (190/2015), Hrd. 19. júní 2013 (215/2013). 
152 Jennifer Temkin og Barbara Krahé: Sexual Assault and the Justic Gap: A Question of Attitude, bls. 40. 
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 Dómarnir átján eru flokkaðir í fimm flokka eftir því hve vel þeir falla að mýtunum í 

framangreindum þremur þáttum varðandi aðstæður, brotaþola og ákærða. Fyrst verður fjallað 

um dóma þar sem atvik máls falla mjög vel að nauðgunarmýtum. Í öðru lagi dóma sem falla vel 

að nauðgunarmýtum. Í þriðja lagi dóma sem falla hvoru tveggja vel og illa að nauðgunarmýtum. 

Í fjórða lagi dóma sem falla illa að nauðgunarmýtum og loks í fimmta lagi um dóma sem falla 

mjög illa að nauðgunarmýtum. 

Atvik dóms sem eru talin falla mjög vel að nauðgunarmýtum uppfylla þrjú skilyrði. Í fyrsta 

lagi að þolandi og gerandi þekktust ekki. Í öðru lagi var brotaþoli ekki drukkinn og/eða veitti 

árásinni virkt viðnám og/eða kærði strax til lögreglu. Í þriðja lagi er gerandinn álitinn ýmist 

siðlaus eða geðsjúkur einstaklingur sem lætur sér í léttu rúmi liggja tilfinningar og líðan 

brotaþola og/eða er af erlendum uppruna. Ef öll þrjú atriðin eiga við er dómurinn talinn falla 

mjög vel að nauðgunarmýtum. Ef tvö atriði eiga við, t.d. varðandi brotaþola og ákærða en ekki 

það þriðja er varðar tengslin þ.e. að ákærði og brotaþoli þekktust, er dómurinn talinn falla frekar 

vel að nauðgunarmýtunum. 

Atvik dóms sem talinn er falla mjög illa að nauðgunarmýtum uppfylla engin framangreindra 

skilyrða. Dómarnir einkennast af því að brotaþoli og gerandi þekktust eða hittust um kvöldið 

og brotaþoli ákveður að fara með ákærða á annan stað. Brotaþoli var undir áhrifum áfengis eða 

ávanabindandi efna, dró að kæra og/eða greina má neikvætt viðhorf til persónu brotaþola þannig 

að hún þykir ótrúverðug, en jákvætt viðhorf eða meðaumkun er greinanleg með geranda; 

áðurnefnd veraumkun. Ef öll þrjú atriðin eiga við er dómurinn talinn falla mjög illa að 

nauðgunarmýtum en frekar illa ef tvö atriði eiga við. 

Atvik dóms geta verið með þeim hætti að þau falla hvoru tveggja vel og illa að 

nauðgunarmýtum. Í slíkum málum var umfjöllun um brotaþola og ákærða þannig að hún féll 

hvoru tveggja frekar vel og frekar illa að nauðgunarmýtunum. Brotaþoli var e.t.v. drukkinn en 

veitti árásinni virkt viðnám og tilkynnti strax til lögreglu eða ákærði var metinn ótrúverðugur 

og/eða ofbeldishneigður en jafnframt var fjallað jákvætt um hann eða hann talinn trúverðugur í 

heild en ótrúverðugur um tiltekin atriði málsins. 

Dómagreiningunni er þannig háttað að dómarnir eru flokkaðir niður í framangreinda fimm 

þætti. Í hverjum kafla verður fyrst fjallað um hvern dóm fyrir sig og hvernig hann fellur að 

nauðgunarmýtunum. Í lok hvers kafla er síðan tekið saman hvort og þá hvað dómarnir eiga 

sammerkt, sérstaklega hvað viðvíkur sönnunaratriðum dómsins. 
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4.2 Dómar þar sem atvik máls falla mjög vel að nauðgunarmýtum 

Fimm dómar falla mjög vel að mýtunni um alvöru nauðgun. Sakfellt var í fjórum153 þeirra en 

sýknað í einum.154 

Í Hrd. 20. júní 2017 (486/2016) var sannað að ákærðu I og J þvinguðu A inn í svefnherbergi 

á heimili I og nauðguðu henni eftir að þau fóru saman upp í leigubíl fyrir utan skemmtistað. 

Dómurinn fellur mjög vel að mýtunni um alvöru nauðgun þar sem brotaþoli og ákærðu þekktust 

ekki áður en brotið var framið, brotaþoli kærði athæfið strax eftir að það átti sér stað á meðan 

hún var ennþá á vettvangi og ákærðu voru taldir ótrúverðugir þar sem þeir voru missaga í 

framburði auk þess að þeir tóku upp fjölda myndbanda þar sem þeir gerðu tilraunir til að 

sammælast um frásögn á atburðunum sem var á skjön við réttarmeinafræðileg gögn í málinu. Í 

Hæstarétti var fallist á að hafið væri yfir skynsamlegan vafa að ákærðu hefðu nýtt sér ástand 

brotaþola sem ekki gat streist á móti þeim vegna ölvunar og að taka yrði mið af þeim mikla 

aðstöðu- og aflsmun sem var með brotaþola og ákærðu er þeir náðu fram kynmökunum 

samtímis, í sameiningu á heimili ákærða. Þannig hafi þeir brotið gróflega gegn kynfrelsi 

brotaþola og gerst sekir um ólögmæta nauðgun samkvæmt 1. mgr. 194. gr. hgl. Til samanburðar 

er áhugavert að í Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“ þar sem um var að ræða fimm 

gerendur er ekkert fjallað um aðstöðu- og aflsmun brotaþola og ákærðu. 

Í Hrd. 19. maí 2016 (36/2016) var sannað að X hafi nauðgað A sem hann hitti á skemmtistað 

fyrr um kvöldið á heimili X og Y. Dómurinn fellur mjög vel að mýtunni um alvöru nauðgun 

þar sem brotaþoli og ákærðu þekktust ekki. Brotaþoli mundi ekki hvernig hún fór á heimili 

ákærða X og mundi atburði ekki skýrt. Brotaþoli var metin trúverðug og framburður hennar 

sótti stoð í gögn málsins að mati dómsins. Brotaþoli var undir áhrifum áfengis en greindi strax 

frá nauðguninni og leitaði til Neyðarmóttöku fyrir þolendur kynferðisofbeldis eftir atburðinn 

og gaf skýrslu hjá lögreglu en dró að kæra í um tvo og hálfan mánuð þar sem hún taldi sig í 

upphafi vera ábyrga fyrir ofbeldinu. Um það segir í dóminum: 

 

Þá þykir dóminum það auka á trúverðugleika brotaþola að þótt hún kærði ekki fyrr en tveimur og 

hálfum mánuði eftir atburðinn, hafði hún þegar í kjölfar hans skýrt frá honum eins og nú var rakið. 

Þá leitaði hún til sálfræðings nokkrum dögum eftir atburðinn og skýrði þar frá á sama hátt. 
 

Í vottorði læknis kom fram að hún var í greinilegu uppnámi við komu á Neyðarmóttöku þar 

sem hún grét og skalf. Þreifimeiðsli samrýmdust frásögn hennar um að henni hefði verið haldið 

niðri. Í dóminum kemur ekki fram hvort framburður ákærða væri metinn trúverðugur en það 

                                                 
153 Hrd. 20. júní 2017 (486/2016), Hrd. 19. maí 2016 (36/2016), Hrd. 14. apríl 2015 (249/2015), Hrd. 15. maí 2014 

(790/2013). 
154 Hrd. 19. júní 2013 (215/2013). 
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kemur fram að hann væri af erlendum uppruna. Í málinu var Y jafnframt ákærður fyrir hlutdeild 

í broti X með því að hafa haldið höndum brotaþola á meðan X nauðgaði henni. Með stoð í 

framburði X um að Y hafi ekki verið í herberginu þótti ekki sannað gegn eindreginni neitun Y 

að hann hefði átt aðild að brotinu og var hann því sýknaður. 

 Hrd. 14. apríl 2015 (249/2015) fellur mjög vel að mýtunni um alvöru nauðgun. Brotaþoli 

og ákærði hittust tæpum tveimur dögum áður en brotið var framið þegar ákærði tók á móti 

brotaþola í leiguhúsnæði og sýndi henni herbergi sem hún var að taka á leigu. Það er ekki fyrr 

en að kvöldi dags sem brotaþoli kemst að því að ákærði var jafnframt leigjandi í sama húsnæði 

og brotaþoli vaknaði við það kl. 06.00 um morguninn rúmum sólarhring síðar að ákærði er 

kominn inn í herbergið til hennar. Hún biður hann að fara en hann kvaðst ekki geta haldið aftur 

af sér og leggst upp í rúm til hennar og nuddar sér upp við líkama hennar uns henni tekst að ýta 

honum af sér. Ákærði bað hana þá afsökunar og fór út. Brotaþoli greindi strax frá atvikinu og 

dómurinn mat framburð hennar trúverðugan en framburð ákærða með miklum 

ótrúverðugleikablæ. Ákært er fyrir brot gegn 194. gr. hgl. en það var mat dómsins að brotið 

skyldi heimfært til 199. og 209. gr. hgl. 

 Hrd. 15. maí 2014 (790/2013) fellur mjög vel að mýtunni um alvöru nauðgun. Brotaþoli fór 

upp í bifreið ákærða í kjölfar þess að hún hitti hann akandi er hún var úti að skemmta sér. Hún 

man atvik mjög slitrótt en taldi að hún hefði farið viljug í bifreiðina og jafnvel haft samræði við 

ákærða um nóttina. Morguninn eftir vildi brotaþoli komast út úr húsnæðinu en þurfti til þess 

lykil. Hún vakti því ákærða sem reyndi að fá hana til að hafa kynmök við sig. Þegar hún neitaði 

því lamdi hann hana og skipaði henni að hafa munnmök við sig. Hún taldi einu leiðina til að 

komast út vera að hafa við hann munnmök og bíta hann. Eftir að hún beit hann eins fast og hún 

gat í getnaðarliminn veittist hann að henni með höggum og spörkum og meinaði henni útgöngu 

þar sem hann hélt henni gegn vilja hennar í um klukkustund og beitti hana ofbeldi. Í tilraunum 

sínum til að sleppa út braut hún rúðu við hlið útidyrahurðar og skildi eftir sig blóð víðs vegar. 

Maðurinn ók henni svo aftur niður í bæ. Lögregla var kölluð á farfuglaheimilið þar sem hún 

dvaldist og flutti hana á slysa- og bráðadeild Landspítala til aðhlynningar og í kjölfarið á 

Neyðarmóttöku í réttarlæknisfræðilega skoðun. 

Brotaþoli og ákærði þekktust ekki áður en brotið var framið, brotaþoli þótti trúverðug og 

tilkynnti strax um ofbeldið og framburður hennar sótti stoð í gögn málsins, réttarmeinafræðilega 

rannsókn, blóðferlagreiningu tæknideildar lögreglu og sýnileg sönnunargögn líkt og blóð á 

skóm ákærða sem voru samrýmanleg því að sparkað hefði verið í brotaþola. Framburður ákærða 

um háttalag brotaþola þótti hins vegar afar ótrúverðugur auk þess að vera talinn misvísandi og 

í verulegu ósamræmi við áverka brotaþola og blóðferlagreiningu á vettvangi. 
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Hrd. 19. júní 2013 (215/2013) „myndbandsleiga“ er eini dómurinn sem fellur mjög vel að 

mýtunni um alvöru nauðgun en jafnframt illa. Hann er auk þess eini dómurinn sem fellur mjög 

vel að nauðgunarmýtum en lýkur með sýknu ákærðu. Brotaþoli A lýsti atvikum sem svo að 

ákærðu hefðu komið að henni þar sem hún var að reykja fyrir utan veitingastað og tekið hana 

upp í bifreið og keyrt að heimili annars ákærða þar sem þeir héldu henni nauðugri og þvinguðu 

til samræðis meðal annars með því að halda henni fastri. Loks hafi þeir látið af háttseminni og 

borið brotaþola skólausa og grátandi út í bíl og ekið henni heim til vina. 

Atvik máls eru mjög sérstök hvað varðar tengsl ákærðu og brotaþola. Brotaþoli vissi hver 

ákærði X var í ljósi þess að hann hafði komið á vinnustað hennar og beðið um símanúmerið 

hennar nokkrum dögum áður. Hann sendi henni í kjölfarið fjölda skilaboða sem hún tók ekki 

undir og bar að henni hefði þótt hann ógnandi í framkomu er hann leitaðist við að fá símanúmer 

hennar. Ákærða Y hafði hún aldrei hitt en þeir komu saman á bíl og tóku hana með sér þar sem 

hún var fyrir utan veitingastað að reykja. Atvik málsins voru því með þeim hætti að erfitt er að 

greina hvort þau falli að mýtunni um alvöru nauðgun þar sem ákærði X var henni kunnugur en 

ákærði Y var henni ókunnugur og verður því hvoru tveggja talið eiga við þó að málsatvik hallist 

meira að lýsingu „alvöru“ nauðgunar þar sem hún þekkti ákærða X lítið sem ekkert en ákærða 

Y ekki neitt. 

Það var mat héraðsdóms að brotaþoli væri trúverðugur, framburður hennar var á einn veg 

um þau atriði sem skiptu máli og fékk stoð í framburði vitna og gögnum málsins. Brotaþoli 

fellur vel að mýtum um raunverulegan þolanda í ljósi þess að hún hafði strax samband við 

lögreglu eftir að ákærðu keyrðu hana heim til vina sinna eftir brotið. Ákærðu voru sakfelldir í 

héraðsdómi. 

Meirihluti Hæstaréttar taldi hins vegar gæta verulegs misræmis í framburði brotaþola um 

ýmis mikilvæg atriði í skýrslum lögreglu og fyrir dómi. Meðal annars varðandi hvernig ákærðu 

báru hana úr bílnum og inn til ákærða Y og um drykkju sína um kvöldið. Hjá lögreglu kvaðst 

hún eingöngu hafa drukkið bjór en fyrir dómi kvaðst hún einnig hafa drukkið hvítvín. Einnig 

taldi meirihluti Hæstaréttar að framburður hennar væri á skjön við sýnileg sönnunargögn, t.d. 

upptökur af bensínstöð þar sem sést að ákærðu stöðva til að taka bensín en brotaþoli bar að þeir 

hefðu keyrt með hana beint heim. Í ljósi framangreinds og þess að rannsókn lögreglu var slíkum 

annmörkum háð að ekki yrði úr því bætt taldi meirihluti Hæstaréttar það ekki geta þjónað 

tilgangi sínum að ómerkja hinn áfrýjaða dóm og sýknaði ákærðu af kröfum ákæruvaldsins með 

vísan til þess að ákæruvaldinu hefði ekki tekist að sanna sekt ákærðu, sbr. 108. gr. og 1. mgr. 

109. gr. sml. 
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Einn dómari Hæstaréttar skilaði sératkvæði þar sem rakinn er framburð brotaþola um að 

henni hefði þótt ákærði „ógeðslega scary“ er hann gekk á eftir því að fá símanúmer hennar en 

hún hafi látið hann hafa það. Í kjölfarið hringdi hann látlaust í hana og sendi henni skilaboð sem 

hún færðist alltaf undan af ýmsum ástæðum og bar meðal annars við að hún ætti kærasta. 

Dómarinn taldi meirihluta Hæstaréttar gera of mikið úr misræmi í framburði brotaþola og lagði 

áherslu á að þrátt fyrir smávægilegt misræmi í framburði brotaþola væri rauður þráður í frásögn 

hennar af því að hún hefði verið að reyna að verða sér úti um far heim þetta kvöld og svaraði 

því einum skilaboðum frá ákærða í þeirri trú að hún væri að senda það til kærasta systur sinnar 

sem ætlaði að sækja hana og keyra heim. Einnig vekur dómarinn athygli á því að brotaþoli var 

aldrei spurð í skýrslutöku hjá lögreglu hvort ákærðu hefðu stoppað á bensínstöð né minnst á 

það af fyrra bragði og ekki sagst muna það þegar hún var spurð fyrir dómi. Það væri því rangt 

með farið að hún hafi þvertekið fyrir það og að jafnframt þætti það ekki óeðlilegt að hún hefði 

ekki munað eftir því. Sama staða ætti við varðandi áfengisneyslu hennar þetta kvöld að þegar 

hún var spurð nánar fyrir dómi hvort hún hefði drukkið eitthvað annað en bjór bar hún því við 

að hún hefði aðallega drukkið bjór en einnig nokkur glös af hvítvíni. Dómarinn vísar enn fremur 

til þess að þrátt fyrir framburð brotaþola um að ákærðu hafi haldið henni „geðveikt“ fast, þurfi 

það ekki að leiða til áverka. Dómarinn taldi því ósamræmi í framburði brotaþola ekki vera slíkt 

að líkur væru fyrir því að mat hins fjölskipaða héraðsdóms kynni að hafa verið rangt, sbr. 3. 

mgr. 208. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008.155 

 Þegar horft er heildstætt á mat dómara á trúverðugleika framburðar brotaþola er ljóst að mat 

héraðsdóms ber þess merki að brotaþoli fellur að hugmyndum um raunverulegan þolanda, þ.e. 

hún tilkynnir strax atburði til lögreglu og er metin trúverðug auk þess sem héraðsdómur vísar 

ekki til ölvunarástands brotaþola. Í mati meirihlutar Hæstaréttar er framburður brotaþola hins 

vegar talin ótrúverðugur í ljósi ósamræmis, meðal annars um það hvort hún hafi eingöngu 

drukkið bjór eða einnig hvítvín og að hana rak ekki minni til að hafa stöðvað á bensínstöð líkt 

og sýnileg sönnunargögn sýndu fram á. Mat meirihluta Hæstaréttar á trúverðugleika brotaþola 

fellur því verr að hugmyndum um hinn raunverulega brotaþola þar sem misræmi um 

áfengisneyslu hennar var talið hafa áhrif á trúverðugleika hennar. 

Héraðsdómur mat framburð ákærðu ótrúverðugan og um margt misvísandi auk þess sem 

skýrslur ákærðu báru með sér að þeir hafi leitast við að samræma framburði sína. Ákærðu 

neituðu sök og báru að brotaþoli hefði viljug átt við þá samfarir. Héraðsdómur rakti hve ágengur 

ákærði X hefði verið við hana og þau fáu skilaboð sem brotaþoli svaraði er hún tjáði 

                                                 
155 Hér eftir sml. 
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vinnufélögum sínum sem hún var með á jólahlaðborði umrætt kvöld, hve ágengur hann hefði 

verið og jafnframt að vinur hennar hefði svarað einu símtali um kvöldið. Ákærðu könnuðust 

við að brotaþoli hefði farið að gráta á meðan þeir höfðu samfarir við hana og í ljósi aðdraganda 

kynmakanna og ástands hennar eftir á þætti framburður ákærðu ekki trúverðugur um að 

samræðið hefði verið með samþykki hennar. Héraðsdómur taldi sannað að þeir hefðu nýtt sér 

aðstöðu- og aflsmun til að náð fram kynmökum. 

Meirihluti Hæstaréttar taldi að í niðurstöðu héraðsdóms hefði ekki verið tilgreint nánar af 

hverju framburður ákærðu hefði verið „misvísandi um tiltekin atriði“ og því ótrúverðugur. 

Meirihluti Hæstaréttar fjallar jafnframt um það að nafngreindir vinnufélagar og vinir A, ásamt 

F kærasta systur hennar, voru ekki kallaðir fyrir dóminn og að í hinum áfrýjaða dómi komi ekki 

fram að brotaþoli hafi hringt í ákærða um nóttina og taldi meirihlutinn túlkun héraðsdóms á 

smáskilaboðum sem milli A og X gengu vera ranga. Einnig er fjallað um að tveir lögreglumenn 

hafi ekki fengið upptökur úr öryggismyndavél sem sýndu A sitja og horfa út um glugga, standa 

upp og kveðja en myndefninu hafði verið fargað þegar ríkissaksóknari óskaði eftir því um ári 

síðar. Sömuleiðis vísaði meirihluti Hæstaréttar til þess að ekki hefði verið tekin skýrsla af 

leigubílstjóra til að kanna hugsanlega ónákvæmni í tímaskráningu tölvukerfis um að leigubíll 

hefði verið fyrir utan húsið þegar X og Y bar að garði með A til að sækja vin nágranna Y sem 

nágranninn, vitnið E, gat ekki nafngreint. Vitnið E gaf símaskýrslu og kvaðst hafa séð „ákærðu 

og [...]hærða stúlku fyrir utan hús sitt og allt hafi virst vera í góðu þeirra í milli.“ Sérstaklega 

aðspurður fyrir dómi kvaðst vitnið ekki geta lýst stúlkunni en halda að hún hefði verið lágvaxin 

og grönn. Jafnframt vísaði meirihlutinn til þess að ekkert kom fram á fötum hennar og líkama 

við rannsókn því til stuðnings að henni hefði verið haldið niðri eða hár hennar reytt. Loks var 

vísað til þess að ákærðu og A bar saman um að Y hafi borið hana út skólausa í bifreið og ekið 

henni til vinafólks. Meirihluti Hæstaréttar tekur ekki afstöðu til trúverðugleika framburðar 

ákærðu en vísar til þess að slíks ósamræmis gætti í framburði brotaþola að héraðsdómur hafi 

ekki rökstutt með fullnægjandi hætti hvernig unnt væri að leggja frásögn hennar til grundvallar 

í málinu. 

Í sératkvæði eins dómara Hæstaréttar er fjallað um að skýrslur ákærðu voru raktar í 

héraðsdómi og að þar hefði komið fram að ákærði Y bar að eitthvert fólk hefði verið fyrir utan 

hús hans er þeir komu þangað með A en áður hafði hann borið að það hefði enginn verið í 

nágrenni við húsið né heldur hefði hann minnst á nágrannann E né heldur komu leigubifreiðar 

að húsinu. Dómarinn féllst á mat héraðsdóms að framburður ákærðu beri það með sér að þeir 

hafi leitast við að samræma frásagnir sínar með vísan í framangreint og ósamræmi í framburði 

Y um það hvort X hafi verið að kyssa A er hann kom inn í bílinn við bensínstöðina. Jafnframt 
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vísar dómarinn til þess að lögregla kannaði hvort bifreið hefði verið send nálægt heimili ákærða 

og sú könnun leiddi í ljós að leigubifreið „hafi verið pöntuð þangað rúmri klukkustund eftir að 

stúlkan fór inn í húsið með ákærðu og um hálfri klukkustund eftir að hún hafði samband við 

Neyðarlínu. Samkvæmt því er afar ósennilegt að tímaskráning í tölvukerfi leigubifreiðarinnar 

hafi skeikað svo miklu.“ Þá var vísað til þess að ákærði X var með klór á lærinu sem samrýmdist 

frásögn A um að hún hafi klórað hann er hún reyndi að ýta honum frá sér er hann þvingaði hana 

til munnmaka. Jafnframt segir í sératkvæðinu að engin gögn málsins styðji þá frásögn ákærðu 

að A hafi farið að gráta og viljað fara út fáklædd vegna þess að hún hafi fengið samviskubit yfir 

því að hafa haft mök við þá í ljósi þess að hún átti kærasta. 

Af framangreindu mati héraðsdóms sem staðfest var í sératkvæði Hæstaréttar, má draga þá 

ályktun, að ákærðu hafi verið ótrúverðugir og framkoma þeirra siðlaus þar sem það þótti hafið 

yfir skynsamlegan vafa að þeir hefðu nauðgað brotaþola. Framkomu ákærðu má því fella að 

staðalímyndinni um gerendur. Ekki er hægt að draga ályktun af mati meirihluta Hæstaréttar á 

trúverðugleika framburðar ákærðu umfram það, að það hafi verið mat meirihlutans að 

héraðsdómur hafi ekki fært rök fyrir því að hann taldi ákærðu ótrúverðuga með vísan í um hvaða 

misræmi væri að ræða. Orðalag og umfjöllun meirihluta Hæstaréttar bendir þó ekki til þess að 

veraumkunnar gæti enda er lítið sem ekkert mat lagt á framburð ákærðu og umfjöllun 

meirihlutans snýr að mestu að brotaþola fremur en hina meintu nauðgun. Þegar umfjöllun um 

dómana sem falla mjög vel að nauðgunarmýtunum er dregin saman má sjá að fimm dómar falla 

mjög vel að nauðgunarmýtunum. Af þeim var sakfellt fyrir brot gegn 1. mgr. 194. gr. hgl. í 

þremur málum156 en háttsemin var heimfærð til 199. gr. og 209.157 gr. í einu málanna. Einu máli 

lauk með sýknu af ákæru um brot gegn 1. mgr. 194. gr. hgl.158 Tengsl ákærðu og brotaþola voru 

í öllum málunum slík að ekki var um kunningjaskap eða samdrátt að ræða milli aðila. Í þremur 

af dómunum mundu brotaþolar atvik illa og höfðu ekki vitneskju um hvernig þær fóru á 

vettvang en í öllum tilvikum hittu þær ákærðu í kjölfar þess að hafa verið að skemmta sér.159 

Hin tvö málin hafa talsverða sérstöðu þar sem brotaþolar höfðu áður hitt ákærðu en engin merki 

voru um að þær vildu hafa samneyti við þá. Í einu málinu leigði ákærði herbergi í sömu íbúð 

og brotaþoli sem hafði búið þar í tvo daga og var ákærða ekkert kunnug.160 Í öðru málinu var 

um að ræða sakborning sem fékk símanúmer brotaþola á myndbandaleigu þar sem hún vann en 

hinn ákærða hafði hún aldrei hitt áður. Vettvangurinn var heimili ákærða eða rými sem hann 

                                                 
156 Hrd. 20. júní 2017 (486/2016), Hrd. 19. maí 2016 (36/2016), Hrd. 15. maí 2014 (790/2013). 
157 Hrd. 14. apríl 2015 (249/2015). 
158 Hrd. 19. júní 2013 (215/2013). 
159 Hrd. 20. júní 2017 (486/2016), Hrd. 19. maí 2016 (36/2016), Hrd. 15. maí 2014 (790/2013). 
160 Hrd. 14. apríl 2015 (249/2015). 
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hafði aðgang að með einni undantekningu þar sem ákærði gekk inn í herbergi brotaþola undir 

morgun.161 

Brotaþoli var metin trúverðug eða „einkar trúverðug“162 í öllum dómunum. Í öllum tilvikum 

gengust brotaþolar undir réttarmeinafræðilega rannsókn. Í tveimur málanna var brotaþoli ekki 

með neina áverka, í einu marbletti, í öðru með mar og talsvert bólgin og þrútin kynfæri en í 

einu málinu var um mjög mikla áverka að ræða.163 Áfengi kom við sögu í öllum málunum að 

einu undanskildu.164 

Ákærðu voru að mati dómsins ótrúverðugir í þremur málum og í einu máli „afar 

ótrúverðugur“,165 en í einum dóminum166 var ekki tekin afstaða til þess. Misjafnt var hvort 

lífsýni hefði verið tekið af ákærða. 

Vitnaleiðslur í málunum voru að sama skapi fjölbreyttar þannig að í einu máli kom eitt 

sérfræðivitni fyrir dóminn en fimm í öðrum. Fæst komu sjö vitni fyrir dóm en mest komu 14 

vitni fyrir dóminn. Í öllum málunum var það mat dómstólsins að framburður brotaþola sótti 

stoð í skýrslur og vitnisburð sérfræðinga, sálfræðinga og lækna. Í fjórum málanna lágu fyrir 

gögn úr símum eða samtöl af samskiptaforritinu Facebook en í einu málinu lágu fyrir 10 

upptökur, meðal annars sem ákærðu tóku upp.167 

Málin hafa öll sín sérkenni og eru um margt ólík. Þau eiga það þó sammerkt að brotaþoli 

lagði fram kæru þegar í stað eða fljótt eftir nauðgunina en hafði í öllum tilvikum strax greint 

frá þeim. Brotaþoli var talin trúverðug en ákærði ótrúverðugur í þeim öllum með einni 

undantekningu þar sem ekki var tekin afstaða til þess. 

 

4.3 Dómar þar sem atvik máls falla vel að nauðgunarmýtum 

Af þeim dómum sem voru skoðaðir féllu fimm168 vel að nauðgunarmýtunum. Öllum málunum 

lauk með sakfellingu að einu undanskildu þar sem sakfellingu héraðsdóms var vísað aftur heim 

í hérað og er enn til meðferðar hjá dómstólum.169 

Hrd. 15. júní 2017 (176/2017) er dómur sem fellur vel að mýtunni um alvöru nauðgun í 

ljósi þess að brotaþoli var allsgáð á heimili sínu er ákærði, sem var barnsfaðir hennar, kom að 

                                                 
161 Hrd. 14. apríl 2015 (249/2015). 
162 Hrd. 14. apríl 2015 (249/2015). 
163 Hrd. 15. maí 2014 (790/2013). 
164 Hrd. 14. apríl 2015 (249/2015). 
165 Hrd. 15. maí 2014 (790/2013). 
166 Hrd. 19. maí 2016 (36/2016). 
167 Hrd. 20. júní 2017 (486/2016). 
168 Hrd. 15. júní 2017 (176/2017), Hrd. 8. desember 2016 (559/2016), Hrd. 22. janúar 2015 (508/2014), Hrd. 30. 

október 2014 (757/2013), Hrd. 31. janúar 2013 (521/2012). 
169 Hrd. 8. desember 2016 (559/2016). 
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heimili hennar undir morgun ásamt öðrum manni í þeim tilgangi að hafa við hana samræði þrátt 

fyrir að hún hefði sagt að hún ætlaði að fara að sofa. Vettvangurinn bar vitni um mikið og gróft 

ofbeldi og sömuleiðis áverkar brotaþola sem voru í samræmi við réttarmeinafræðileg gögn 

málsins. Brotaþoli og ákærði voru fyrrum sambýlisfólk og tengsl þeirra gera það að verkum að 

það atriði dómsins fellur illa að mýtunni um „alvöru“ nauðgun þar sem gerandi er ókunnugur 

einstaklingur. 

Hrd. 8. desember 2016 (559/2016) svipar um margt til Hrd. 15. júní 2017 (176/2017) þar 

sem einnig var um ofbeldi í nánu sambandi að ræða. Ákærði, sem var sambýlismaður brotaþola, 

kom heim af næturlífinu fullviss um að brotaþoli væri að halda fram hjá honum. Daginn eftir 

hóf ákærði að ásaka hana aftur, lýsti með vasaljósi á kynfæri hennar, svipti hana frelsi og beitti 

hana gríðarlegu ofbeldi sem leiddi til þess að hún var með mar á höfði, eymsli víða um líkamann 

og brotinn jaxl. Að barsmíðunum loknum þvingaði hann hana til munnmaka og endaþarmsmaka 

með ofbeldi og hótunum. Dómurinn fellur vel að mýtunni um alvöru nauðgun þar sem miklu 

ofbeldi var beitt, brotaþoli var ekki undir áhrifum áfengis og tilkynnti strax um ofbeldið og 

ákærði játaði að hafa beitt brotaþola ofbeldi þar sem hann braut í henni jaxl en bar við að 

samræðið hefði verið með hennar samþykki. Dómurinn mat framburð brotaþola hjá lögreglu 

trúverðugan og sakfelldi ákærða fyrir nauðgun vegna þvingaðra munnmaka auk annarra 

hegningarlagabrota. Ákærði var hins vegar sýknaður af því að hafa neytt brotaþola til 

endaþarmsmaka. Dómurinn taldi ásetningskröfuna ekki uppfyllta í ljósi þess að brotaþoli taldi 

ákærða mega vera í góðri trú því hún frábað sér munnmök vegna þess að hún hana verkjaði í 

kjölfar þess að ákærði braut hann skömmu áður og bað ákærða heldur að „klára þetta eins og 

venjulega“. 

Hæstiréttur mat það svo að þegar litið væri til aðstæðna málsins í heild, alls þess ofbeldis 

sem ákærði beitti brotaþola áður en hann hafði við hana munnmök og endaþarmsmök fælist 

þversögn í niðurstöðu héraðsdóms um sýknu vegna endaþarmsmaka. Hæstiréttur ómerkti 

dóminn og vísaði málinu heim í héraði til dómsálagningar að nýju með vísun í að niðurstaða 

héraðsdóms væri byggð á munnlegum framburði sem ekki kæmi til greina að endurskoða í 

Hæstarétti sbr. 2. mgr. 208. gr. sml. 

Hrd. 22. janúar 2015 (508/2014) fellur einnig vel að mýtunni um alvöru nauðgun líkt og 

ofangreind mál og á það sammerkt með þeim að um er að ræða ofbeldi í nánu sambandi. 

Ákærði, barnsfaðir og fyrrverandi unnusti brotaþola, hélt brotaþola ásamt tveggja ára dóttur 

þeirra nauðugum í íbúð brotaþola frá um miðnætti og fram til klukkan 06 á jóladag. Hann hótaði 

þeim lífláti og veittist að brotaþola með margvíslegu ofbeldi og hótunum og þvingaði hana til 

samræðis og annarra kynferðismaka í eldhúsi íbúðarinnar. Brotaþoli var ekki undir áhrifum 
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áfengis og tilkynnti um brotið strax eftir að henni tókst að flýja aðstæður. Framburður brotaþola 

var metinn stöðugur og skýr og lagður til grundvallar niðurstöðu um sakfellingu með stoð í 

gögnum málsins sem báru vott um mikið ofbeldi. 

Atvik í Hrd. 30. október 2014 (757/2013) falla vel að mýtunni um alvöru nauðgun í ljósi 

þess að brotaþoli tilkynnti strax um brotið og var í sýnilegu uppnámi og grét er lögregla kom á 

vettvang. Ákærði kom heim eftir nokkurra daga drykkju og veittist að brotaþola með því að rífa 

buxurnar sem hún klæddist og setja fingur í leggöng hennar, hrinda henni og sparka í hana. 

Dómurinn fellur vel að mýtunum í ljósi þess að framburður ákærða var metinn ótrúverðugur, 

hann var ofbeldisfullur og hann játaði jafnframt að hafa slegið brotaþola með flötum lófa. 

Framburður brotaþola var metinn trúverðugur ásamt því að sækja stoð í gögn málsins. Hins 

vegar var ákærði sambýlismaður brotaþola þegar brotið átti sér stað og fellur því ekki vel að 

mýtunni um alvöru nauðgun þar sem sakborningur er brotaþola ókunnugur. 

Atvikalýsing í Hrd. 31. janúar 2013 (521/2012) er einstök meðal þessara mála. Þrír hinna 

ákærðu ruddust í heimildarleysi inn á heimili brotaþola þar sem þeir veittust að henni með 

margvíslegu ofbeldi og neyddu upp í hana fíkniefni. Ofbeldið sem þeir beittu brotaþola var 

gríðarlegt og áverkar miklir. Ákærðu A, E og J voru ákærð fyrir brot gegn 1. mgr. 194. gr. og 

sakfelld í héraði. Atvik voru með þeim hætti að ákærðu A og J héldu brotaþola á meðan ákærði 

E stakk fingri upp í endaþarm brotaþola og leggöng og klemmdi á milli. Dómurinn fellur vel 

að nauðgunarmýtunum þar sem brotaþoli var metin trúverðug í framburði sínum sem sótti stoð 

í gögn málsins. Málið er umfangsmikið og ákærðu voru ákærð fyrir fjölda annarra 

hegningarlagabrota. Framburður ákærðu þótti taka breytingum fyrir dómi auk þess sem innra 

ósamræmis gætti. Í ljósi þess að ákærðu játuðu að hafa brotist inn í íbúð brotaþola og beitt hana 

líkamlegu ofbeldi verða þeir taldir falla vel að mýtunni um gerendur sem láta sig velferð 

brotaþola ekki varða. Dómurinn á það sammerkt með málunum hér að ofan að falla ekki mjög 

vel að mýtunni fyrir þær sakir að brotaþoli og ákærðu þekktust er hún varð fyrir árásinni. 

Þegar umfjöllun um dómana sem falla vel að nauðgunarmýtunum er dregin saman er 

áhugavert að brotin í dómunum fimm sem falla vel að nauðgunarmýtunum eru hluti af 

ofbeldisbrotum í nánum samböndum með einni undantekningu. Í tveimur þeirra var um að ræða 

þáverandi maka170 en fyrrverandi maka í hinum tveimur.171 Þessi fjögur mál falla vel að 

mýtunni í ljósi þess að brotaþoli var ekki undir áhrifum áfengis þegar brotin áttu sér stað, þær 

kærðu nauðgunina strax, í flestum tilvikum í kjölfar þess að lögregla var kölluð til og 

framburður þeirra var metinn trúverðugur. Áverkar brotaþola voru talsverðir eða mjög miklir í 

                                                 
170 Hrd. 8. desember 2016 (559/2016), Hrd. 30. október 2014 (757/2013). 
171 Hrd. 15. júní 2017 (176/2017), Hrd. 22. janúar 2015 (508/2014). 
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málunum fjórum en ekki kom fram hvort ákærði þótti trúverðugur eða ótrúverðugur. Í ljósi þess 

hve miklu ofbeldi var beitt, sem ákærðu gengust að einhverju leyti við, er ákærði talinn falla að 

mýtunni um siðblindan eða ofbeldisfullan geranda. Málin falla hins vegar ekki mjög vel að 

mýtunni í ljósi tengsla ákærðu og brotaþola. 

Hæstaréttardómur 31. janúar 2013 (521/2012) er eini dómurinn sem fjallar ekki um ofbeldi 

í nánu sambandi. Dómurinn er vel þekktur og oft er vísað til hans sem 

„vélhjólagengisdómsins“. Í málinu var ekki um ofbeldi í nánu sambandi að ræða en brotaþoli 

þekkti þá ákærðu sem höfðu frumkvæði að brotinu. Önnur atvik varðandi brotaþola og ákærðu 

falla vel að nauðgunarmýtunum með svipuðum hætti og hin fjögur málin að því leyti til að 

brotaþoli var ekki undir áhrifum áfengis eða ávanabindandi efna og hún greindi frá nauðguninni 

um leið og hún gat. Brotaþoli var beitt gríðarlegu ofbeldi og skilin eftir hálf meðvitundarlaus í 

blóði sínu og lögregla var kölluð til af þriðja aðila. Ákærðu þóttu ekki trúverðug og gengust við 

hluta af því ofbeldi sem brotaþoli var beitt en neituðu að hafa beitt hana kynferðisofbeldi. 

Brotaþoli og ákærðu þekktust en deilur leiddu til þess að ákærðu réðust að henni á heimili 

hennar. 

 Dómurinn olli miklum titringi í samfélaginu þegar hann féll þar sem niðurstaða héraðsdóms 

um sakfellingu fyrir nauðgun fyrir það athæfi að troða fingri inn í leggöng og endaþarm 

brotaþola og klemma þar á milli var talin rangt heimfærð af Hæstarétti sem taldi athæfið varða 

við 2. mgr. 218. gr. hgl.172 Dómurinn er til marks um áhrif nauðgunarmenningar þar sem 

niðurstaða meirihlutans byggist á því hvað dómarar töldu að vakið hefði fyrir sakborningi, 

karlmanni, að fá fram þegar hann setti fingur í leggöng og endaþarm brotaþola og klemmdi á 

milli, umfram árásina sem hlutrænt beindist að kynfrelsi brotaþola. Í ljósi atvika mat dómurinn 

það svo að tilgangur hans hafi verið að meiða brotaþola en ekki að veita sjálfum sér 

kynferðislega fullnægju. Því var talið að háttsemin, sem beindist þó beint gegn kynfærum 

brotaþola væri „illyrmisleg líkamsárás“ sbr. 1. mgr. 218. gr. en ekki kynferðisbrot. Minnihluti 

dómsins taldi hins vegar að í háttseminni fælist gróft og afar meiðandi brot gegn kynfrelsi 

brotaþola og rökstyður það með greinagóðum hætti með vísan til lögskýringargagna og 

fordæma Hæstaréttar. Sératkvæði minnihlutans ber þess merki að vera í samræmi við almenna 

túlkun laganna og hlutræna háttsemi geranda. Í niðurstöðum meirihlutans er hins vegar vikið 

frá fordæmum Hæstaréttar án rökstuðnings og tilgangur gerandans lagður til grundvallar þess 

að um „illyrmislega líkamsárás“ væri að ræða en ekki kynferðisbrot eins og lögskýringargögn, 

fordæmi dómstólsins og hlutræn háttsemi geranda segja til um enda er samkvæmt 

                                                 
172 Sjá nánari umfjöllun um þetta atriði dómsins, Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun, bls. 62. 
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lögskýringargögnum ekki gerð krafa um að háttsemin valdi ákærða kynferðislega fullnægju 

heldur er nóg að hún sé „til þess fallin“, því skipta hvatir geranda ekki máli í þessu samhengi.173 

Í ljósi þess að svo veigamiklum rökum er vikið til hliðar með þeim takmarkaða rökstuðningi að 

tilgangur geranda hafi verið að meiða en ekki brjóta gegn kynfrelsi brotaþola má segja að 

kynbundin slagsíða einkenni dóminn þar sem karllæg sjónarmið fá þyngra vægi en viðurkennd 

lagaleg aðferð. Dómurinn er einnig dæmi um valdamisræmi kynjanna sem róttækur femínismi 

gerir að viðfangsefni sínu, í ljósi þess að upplifun karlsins (geranda) er veitt meira vægi en 

upplifun konunnar (þolanda). Ef túlka ætti dóminn sem almennt fordæmi réttarins væri e.t.v. 

ekki lengur ástæða til að líta til þess einkennis kynferðisbrota að þau beinast gegn kynfrelsi 

einstaklingsins og heimfæra mætti öll kynferðisbrot undir 217. gr. og 218. gr. hgl. þar sem 

kynferðisbrot eru í eðli sínu meiðandi og ofbeldisfull. Valdamisræmi kynjanna birtist einnig í 

því að dóminn skipa fimm hæstaréttardómarar, þar af fjórir karlar og ein kona, sem er jafnframt 

sá dómari sem skilaði sératkvæði og heimfærði athæfið undir 1. mgr. 194. gr. sem nauðgun. 

 

4.4 Dómar þar sem atvik máls falla hvoru tveggja vel og illa að nauðgunarmýtum 

Þrír dómar bera þess merki að falla hvoru tveggja vel að nauðgunarmýtum og illa. Í öllum 

málunum var ákærði sakfelldur. 

Hrd. 15. desember 2016 (440/2016) fellur ýmist vel og illa að nauðgunarmýtum en 

dómurinn er ólíkur öðrum fyrir tvær sakir. Annars vegar því að brotið á sér stað á starfsstöð 

ákærða á meðan brotaþoli er viðskiptavinur hans í nuddi. Hins vegar í ljósi þess að ákærði játaði 

háttsemina hlutrænt en kvað hana hafa orðið fyrir slysni þannig að um gáleysisbrot væri að 

ræða. Brotaþoli leitaði til ákærða vegna íþróttameiðsla og brotaþoli samþykkti að fara úr 

nærbuxunum því efnið í buxunum meiddi ákærða. Brotaþoli bar að hann hafi nuddað brjóst 

hennar og stungið fingri inn í leggöng hennar. 

 Brotaþoli og ákærði þekktust ekki en málið fjallaði um að brotaþoli hafði leitað til ákærða 

að tilstuðlan sameiginlegra vina ákærða og brotaþola þannig að tengsl voru milli þeirra. 

Brotaþoli greindi vinum og kærasta sínum strax frá atburðinum en ákærði var talinn 

ótrúverðugur um tiltekin atriði málsins. Í dóminum er fjallað um hve fær og hæfur nuddari 

ákærði var og að hann notaði sérstakar aðferðir sem reyndust vel en væru lítt þekktar á Íslandi 

þar sem hann nam þær í Bandaríkjunum. Niðurstaða Hæstaréttar var að leggja trúverðugan 

framburð brotaþola til grundvallar niðurstöðu um sekt ákærða. Misræmis gætti í frásögn 

sakbornings fyrir dómi og í lögregluskýrslum sem hann gat ekki gefið trúverðugar skýringar á. 

                                                 
173 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun, bls. 62-63. 
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Í ljósi þess hve dómurinn er ólíkur öðrum dómum um nauðganir almennt er áhugavert hvað 

ferli málsins í gegnum réttarkerfið var langt. Málinu var vísað heim í hérað er það kom fyrst 

fyrir Hæstarétt sem féllst á að vörn ákærða væri áfátt af þeim sökum að beiðni hans um að aflað 

yrði mats sérfróðra matsmanna, til að meta hvort aðferðir þær sem hann beitti við nuddið væru 

viðurkenndar, var hafnað. Enda hefði skýrsla hans hjá lögreglu gefið fullt tilefni til þess að kalla 

til sérfróða matsmenn og sérfróðir meðdómsmenn hefðu ekki bætt úr þessum annmarka í ljósi 

þess að ákærði og verjandi hans gat ekki spurt þá spurninga líkt og matsmenn sem koma fyrir 

dóminn. Hæstiréttur ómerkti hinn áfrýjaða dóm og vísaði málinu heim í hérað til löglegrar 

meðferðar á ný. 

Jafnframt var dómstóllinn klofinn er dæmt var í málinu í síðara skiptið. Meirihluti 

Hæstaréttar mat framburð brotaþola trúverðugan og taldi gæta misræmis í framburði ákærða 

sem gerði það að verkum að framburður hans væri ótrúverðugur um tiltekin atriði og málinu 

lauk með sakfellingu ákærða. Einn dómari skilaði sératkvæði og gerði tengsl ákærða og 

brotaþola að umfjöllunarefni þar sem hann taldi að skoða yrði framburð ákærða heildstætt með 

tilliti til þess að hann væri ruglingslegur, ekki bara um tilgreind atriði heldur um flest í ljósi 

þess að ákærði bjó lengi erlendis sem endurspeglaðist í málnotkun hans. Einnig tók hann fram 

að við mat meirihluta Hæstaréttar á því að framburður sakbornings teldist ótrúverðugur verði 

að taka mið af aðdraganda þess að brotaþoli fór í nudd til ákærða. Sameiginlegt vinafólk ákærða 

og brotaþola mælti með því að hún færi til hans því hann væri góður í að ráða bót á erfiðum 

íþróttameiðslum. 

Dómari sératkvæðisins taldi að sýkna bæri ákærða af broti gegn 1. mgr. 194. gr. hgl. með 

vísan í ásetningsskilyrði þess þar sem brotaþoli og ákærði voru ein til frásagnar og að vafa um 

huglæga afstöðu yrði að túlka ákærða í hag. Hins vegar féllst dómarinn á varakröfu 

ákæruvaldsins um heimfærslu háttseminnar til 199. gr. og 209. gr. hgl. með vísan til þess að 

aðstæður voru sérstakar og að brotaþoli væri „illa í stakk búin til að koma í veg fyrir það sem 

varð“. Í sératkvæðinu segir: „Þótt ekki sé sannað að ákærði hafi með ásetningi rekið fingur í 

sköp brotaþola þá er önnur háttsemi hans við nuddið með þeim hætti að hann lét sér í léttu rúmi 

liggja hvort hún fól í sér kynferðislega áreitni og særði blygðunarsemi brotaþola.“ 

Hrd. 28. apríl 2015 (748/2015) er einnig mál þar sem atriði dómsins falla hvoru tveggja vel 

að mýtunni um alvöru nauðgun og illa. Ákærði bar að hann hafi þekkt brotaþola frá fyrri tíð en 

tengsl þeirra koma ekki betur fram. Brotaþoli var undir áhrifum áfengis og datt í gólfið á bar. 

Ákærði hitti brotaþola á barnum þar sem hann hjálpaði henni ásamt öðrum upp af gólfinu og í 

sófa þar sem hann káfaði á henni og lét hana hafa munnmök við sig. Síðar keyrði þáverandi 

tengdasonur ákærða þau í fjöleignarhús sem ákærði hafði lykil að. Þar þvingaði ákærði 
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brotaþola til kynmaka á ganginum þar til sími hans hringdi, hann blótaði og svaraði og skildi 

brotaþola loks eftir meðvitundarlitla á gólfinu þar sem hún missti fljótt meðvitund. Brotaþoli 

hafði staðið í þeirri trú að þeir ætluðu að keyra hana heim. Brotaþoli var metin trúverðug, hún 

tilkynnti strax um brotið og veitti atlögunni viðnám en var jafnframt drukkin, en ölvunarástand 

hennar þótti sannað. Ekki kom fram hvort sakborningur væri trúverðugur en með trúverðugum 

framburði brotaþola með stoð í gögnum málsins, framburði vitna og réttarmeinafræðilegri 

rannsókn þótti sannað að hann hefði brotið gróflega gegn kynfrelsi brotaþola. 

 Hrd. 22. maí 2014 (727/2013) fellur hvoru tveggja vel að mýtunni um alvöru nauðgun og 

illa. Brotaþoli bar að ákærði X hafi beðið hana að hitta sig því hann var nýkominn úr jarðarför 

vinar síns og vildi geta talað við hana rússnesku. Þau hafi verið keyrð heim til X en hún skildi 

veski sitt eftir hjá vini því hún bjóst við að samtalið tæki stuttan tíma. Heima hjá X hefði hann 

neytt hana til kynmaka gegn vilja hennar með hótunum og ógnun. Dómurinn fellur vel að 

mýtunni í ljósi þess að brotaþoli þótti trúverðug og greindi frá atburðunum með stoð í gögnum 

málsins og gerandi þótti ótrúverðugur og gögn málsins talin grafa undan framburði hans. Hins 

vegar falla atvik illa að mýtunni í ljósi þess að brotaþoli og ákærði þekktust og brotaþoli var 

undir áhrifum vímuefna en dómurinn ber þess ekki merki að gerandi hafi notið veraumkunar 

og atvik falla því ekki mjög illa að mýtunni heldur. 

 Ákærða og brotaþola bar ekki saman um kynni þeirra þar sem brotaþoli sagðist kunnug 

ákærða og hann hafði beðið hana að hitta sig umrætt sinn til að geta talað á rússnesku um fráfall 

vinar síns. Ákærði bar hins vegar að þau hafi hist til að skemmta sér og að þau höfðu haft 

samfarir fjórum sinnum áður. Mat héraðsdóms og meirihluta Hæstaréttar var að brotaþoli væri 

trúverðug í framburði sínum með stoð í gögnum málsins. Misræmis gætti í framburði brotaþola 

um notkun smokks og sáðfalls í skýrslutöku hjá lögreglu og fyrir dómi en fallist var á að 

skýringar brotaþola, sem kvað sig hafa munað atvik betur í skýrslugjöf hjá lögreglu, væru 

eðlilegar. Héraðsdómur mat framburð ákærða um að brotaþoli hafi verið samþykk því að eiga 

við hann kynferðismök ótrúverðugan í ljósi þess að misræmis gætti um fyrri kynferðisleg 

samskipti þeirra sem brotaþoli hafnaði alfarið. Sú staðhæfing ákærða að hann hafi látið 

brotaþola fá peninga fyrir leigubíl var einnig í andstöðu við framburð hennar með stoð í 

vitnisburði leigubílstjóra og vitnisins E. Meirihluti Hæstaréttar féllst á sönnunarmat héraðsdóms 

um mat á framburði brotaþola og ákærða. Einn dómari skilaði sératkvæði og taldi það rýra 

trúverðugleika brotaþola að fíkniefni mældust í blóði hennar þrátt fyrir framburð vitna um að 

þau hefðu ekki talið hana undir áhrifum vímuefna. Dómarinn taldi varhugavert að draga jafn 

eindregna ályktun af skýrslugjöf A hjá lögreglu og heilbrigðisstarfsfólki þar sem ekki voru til 

myndir af öllum áverkum og ekki heldur af skemmdum á rennilás líkt og greint var frá. 
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Dómarinn taldi að litið hefði verið fram hjá gögnum sem skýra mætti ákærða í hag líkt og 

framburði leigubílstjórans sem ók brotaþola frá ákærða og vitnisins B þar sem misræmis gætti 

í framburði brotaþola um það hvort B væri kærasti hennar á þessum tíma eða hvort þau hafi 

verið sundur. A bar þó að B hefði alltaf annast hana þrátt fyrir að samband þeirra hafi verið 

slitrótt. Dómarinn taldi að í ljósi þess að brotaþoli og ákærði væru ein til frásagnar og 

sönnunargögn ekki fullnægjandi, sbr. 108. gr. og 1. mgr. og 2. mgr. 109. gr. sml., bæri að sýkna 

ákærða af ákærum saksóknara. 

 Þegar umfjöllun um dómana sem falla hvoru tveggja vel og illa að nauðgunarmýtunum er 

dregin saman má sjá að atvikalýsing dómanna þriggja er mjög ólík og eiga þeir í fljótu bragði 

fátt sammerkt annað en að í þeim var ákært og sakfellt fyrir nauðgun. Eitt brotið er framið á 

starfstöð ákærða þegar brotaþoli var viðskiptavinur hans og fengið fram með ólögmætri 

nauðung.174 Annað var framið í stigagangi í fjölbýlishúsi með ofbeldi og ólögmætri nauðung175 

og það þriðja var framið af kunningja brotaþola á heimili hans með ofbeldi og ólögmætri 

nauðung.176 

Í öllum málunum er þó tenging milli ákærða og brotaþola og því falla málin ekki mjög vel 

að mýtunni en brotaþoli og ákærðu falla vel að mýtunni þar sem brotaþolar þóttu í öllum 

tilvikum trúverðugar og greina mátti neikvæð viðhorf til ákærða sem var þó ýmist talinn 

ótrúverðugur,177 framburður hans með ótrúverðugleika blæ178 og í einu málinu kemur það ekki 

fram.179 

Málin falla jafnframt illa að mýtunni um alvöru nauðgun þar sem tengsl voru á milli aðila 

og í tveimur málanna voru brotaþolar undir áhrifum áfengis. Í Hrd. 15. desember 2016 

(440/2016) mátti jafnframt greina jákvætt viðhorf til ákærða þar sem dómurinn taldi að líta bæri 

til þess að brotaþoli leitaði til hans fyrir tilstuðlan sameiginlegra vina sem mæltu með honum 

því hann hafði mjög gott orð á sér fyrir að hjálpa að lina verki vegna erfiðra íþróttameiðsla. Í 

því máli voru engir áverkar á brotaþola en í öðru máli var slæmt mar ásamt beinbroti180 og 

marblettir í því þriðja.181 Vitnaleiðslur voru með svipuðu móti í málunum þar sem tólf til þrettán 

vitni komu fyrir dómstólinn en annars var ekki margt sammerkt með gögnum málsins. 

                                                 
174 Hrd. 15. desember 2016 (440/2016). 
175 Hrd. 28. apríl 2015 (748/2015). 
176 Hrd. 22. maí 2014 (727/2013). 
177 Hrd. 22. maí 2014 (727/2013). 
178 Hrd. 15. desember 2016 (440/2016). 
179 Hrd. 28. apríl 2015 (748/2015). 
180 Hrd. 28. apríl 2015 (748/2015). 
181 Hrd. 22. maí 2014 (727/2013). 
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Áhugavert er að í tveimur málanna var dómur héraðsdóms ógiltur í Hæstarétti og málunum 

vísað aftur heim í hérað. Í Hrd. 15. desember 2016 (440/2016) var fallist á að vörn ákærða væri 

áfátt þar sem ekki var orðið við beiðni hans um dómkvadda matsmenn. Í Hrd. 28. apríl 2015 

(748/2015) var samning dómsins í andstöðu við f. og g. liði 2. mgr. 183. gr. laga nr. 88/2008 

um meðferð sakamála með því að aðgreina ekki röksemdir fyrir fyrri og síðari kærulið ákæru 

ásamt því að Hæstiréttur taldi að héraðsdómara hefði borið að leggja fyrir ákæruvaldið að leiða 

fyrir dóm vitni sem var sjónarvottur að atburðum í fyrri lið ákæru. 

 

4.5 Dómar þar sem atvik máls falla illa að nauðgunarmýtum 

Sakfellt var í öllum þremur dómunum sem falla illa að mýtunni um alvöru nauðgun. Tveimur 

málum182 lauk með sakfellingu en í því þriðja var sakfellt fyrir nauðgun í einum lið ákæru en 

sýknað af nauðgun í tveimur ákæruliðum.183 

Hrd. 11. desember 2014 (335/2014) fellur illa að mýtunni um alvöru nauðgun þar sem 

brotaþoli og gerandi voru nágrannar og höfðu stundað kynlíf áður þar sem þeim kom saman um 

að valdi væri beitt upp að einhverju marki. Ákærði lýsti því sem nauðgunarhlutverkaleik eða 

„rape role playing“ en brotaþoli neitaði því að um nauðgunarhlutverkaleik hafi verið að ræða 

og lýsti því að hann hafi haldið henni með eftirfarandi hætti: 

 

jú, við vorum oft að slást hann náttúrulega náði að halda mér eitthvað en þú veist það var alltaf ... 

nóg að ég segði bara hættu ef hann gekk of langt. Það var ... enginn hlutverkaleikur sko, við vorum 

bara að slást og fíflast og bæði bara mjög sátt. 
  

Ákært var fyrir þrjár nauðganir. Fyrstu á heimili A, brotaþola, 26. október 2012 þar sem 

ákærði ýtti A niður á hnén, hélt höndum hennar fyrir aftan bak og hafði við hana samfarir aftan 

frá. Aðra í iðnaðarhúsnæði 3. desember 2012 þar sem ákærði þröngvaði A til annarra 

kynferðismaka með því að þröngva henni niður og stinga fingri í leggöng hennar og endaþarm 

og þá þriðju 15. desember 2012 í svefnherbergi ákærða þar sem hann neyddi A til að hafa við 

sig kynmök með valdi. Sakfellt var fyrir alla liði ákæru í dómi héraðsdóms en ákærði var 

sýknaður af ákærum í fyrsta og þriðja lið ákæru í Hæstarétti. Brotaþoli var talin trúverðug en 

dró að leggja fram kæru. Ákærði bar að brotaþoli hafi hvatt hann til valdbeitingar í kynlífi þeirra 

og að þau hafi farið í nauðgunarleiki þess eðlis að hann átti að brjóta vilja brotaþola á bak aftur 

og ekki hætta þó að hún færi fram á það. Dómurinn fjallar ekki sérstaklega um trúverðugleika 

ákærða sem var tvítugur maður. Á meðal gagna málsins er vitnisburður sálfræðingsins D sem 

                                                 
182 Hrd. 16. janúar 2014 (619/2013), Hrd. 23. maí 2013 (93/2013). 
183 Hrd. 11. desember 2014 (335/2014). 
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bar að ákærði hafi upplifað það sem áfall að brotaþoli hafi upplifað háttsemi hans sem þvingun. 

Lögreglumaður bar þess vitni að ákærði hafi verið skýr og afdráttarlaus í skýrslutöku við 

rannsókn málsins og að hann hafi lýst því að hann hafi verið hræddur við barnsföður brotaþola 

og vini hans sem hafi sett sig í samband við hann. Jafnframt kom vitnið S, sálfræðingur ákærða, 

fyrir dóminn og bar að: 

 

Sér virðist hann vera fremur leiðitamur og hann sé óöruggur um sjálfsmynd sína og kynímynd. 

Þau hafi rætt játningu hans fyrir lögreglu og hann sagt að hann hafi verið andlega miður sín þegar 

hann hafi verið yfirheyrður. Hann hafi þá verið búinn að vita í nokkurn tíma um kæru og verið 

búinn að stríða við lamandi kvíða. Hann hafi verið mjög hrifinn af brotaþola og fundist framtíðin 

vonlaus eftir sambandsslit þeirra. 
 

 Dómurinn fellur því ekki að einkennum alvöru nauðgunar sem einkennist af því að brotaþoli 

og gerandi þekkjast ekki, brotaþoli veiti virkt viðnám og leggi strax fram kæru en sakborningur 

er talinn siðlaus aðili sem ber ekki virðingu fyrir velferð og líðan brotaþola. 

Hrd. 16. janúar 2014 (619/2013) fellur illa að mýtunni um alvöru nauðgun. Brotaþoli og 

ákærði þekktust og voru vinir þegar brotið átti sér stað. Brotaþoli var í 19 ára afmælisveislu 

ákærða þar sem hún var lögð til svefns í rúmi hans áður en aðrir gestir fóru á ball. Brotaþoli 

passar illa við nauðgunarmýtur um brotaþola þar sem hún var mjög drukkin og dró að leggja 

fram kæru í 1 ár og tæplega 8 mánuði. Framburður hennar var hins vegar metin trúverðugur og 

stöðugur auk þess sem lögfull sönnun var fram komin um ölvunarástand hennar er hún var lögð 

til svefns. Þó er ekki að sjá að það gæti veraumkunar í sönnunarmati dómsins og var framburður 

ákærða, um að hann myndi ekkert eftir samskiptum við brotaþola um morguninn hvað 

nauðgunina varðar en gat engu að síður skömmu síðar ekið brotaþola heim talin afar 

ótrúverðugur. Jafnframt var ósamræmi í framburði hans og hann neitaði ekki fyrir að hafa haft 

samræði við brotaþola í Facebook samskiptum þeirra á milli, en af þeim mátti jafnframt leiða 

að eitthvað hefði átt sér stað á milli þeirra og málinu lauk með sakfellingu ákærða sem var 

staðfest í Hæstarétti. 

Hrd. 23. maí 2013 (93/2013) fellur illa að staðalímyndinni um alvöru nauðgun. Ákærði og 

brotaþoli kynntust fyrr um kvöldið og brotaþoli fór viljugur heim með ákærða og veitti honum 

munnmök með samþykki og vilja beggja. Því verða aðstæður varðandi tengsl brotaþola og 

ákærða ekki metnar sem svo að þær falli að mýtunni um alvöru nauðgun. Þegar á leið kvaðst 

brotaþoli ekki vilja þetta lengur og veittist ákærði þá að honum með ofbeldi og hótunum. 

Héraðsdómur mat það sem svo að „brotaþoli hafi verið trúverðugur í frásögn sinni. Frásögnin 

var bæði hiklaus og örugg.“ Framburður hans var talin eiga stoð í gögnum málsins, framburði 

vitna, vottorði læknis og starfskonu Stígamóta og var því lagður til grundvallar sakfellingu 
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ákærða sem staðfest var í Hæstarétti. Brotaþoli dró hins vegar að kæra málið um tíu daga en 

leitaði til slysadeildar tveimur dögum eftir nauðgunina. Í ljósi þess að hann dró að kæra verður 

hann talinn falla illa að mýtunni um raunverulegan brotaþola en jafnframt vel að henni í ljósi 

þess að hann var metin trúverðugur. Það er áhugavert að í þessu máli er brotaþoli karl en 

áberandi var hvað vel atriði sem studdu framburð brotaþola voru dregin fram og að dóminum 

þótti framburður hans ekki einungis trúverðugur heldur jafnframt hiklaus og öruggur.184 

Ákærði vísaði ásökunum alfarið á bug og kvaðst ekki þekkja brotaþola og aldrei hafa hitt 

hann. Ekkert kemur fram um trúverðugleika ákærða í dóminum né heldur að veraumkunnar hafi 

gætt og verður því ekki dregin ályktun af því hvort ákærði falli að mýtunni um trúverðugan 

geranda. 

 Þegar umfjöllun um dómana sem falla illa að nauðgunarmýtunum er dregin saman má sjá 

að dómarnir þrír eiga það sammerkt að brotaþoli og ákærði þekktust. Í Hrd. 11. desember 2014 

(335/2014) voru brotaþoli og ákærði nágrannar og höfðu í fleiri skipti haft samræði. Í Hrd. 16. 

janúar 2014 (619/2013) voru brotaþoli og ákærði vinir en í Hrd. 23. maí 2013 (93/2013) höfðu 

brotaþoli og ákærði hist á skemmtistað um nóttina og ákveðið að fara saman heim til ákærða. 

Brotaþoli var metinn trúverðugur í öllum dómunum en jafnframt mátti greina nauðgunarmýtu 

hvað brotaþola varðaði að öðru leyti. Í tveim málum185 voru brotaþolar undir áhrifum áfengis 

en í öllum málunum drógu brotaþolar að leggja fram kæru. Í tveimur málum var brotaþoli með 

áverka186 en í einu máli var brotaþoli ekki með neina áverka.187 

Ákærðu voru lítið til umfjöllunar í dómunum og ekki var að merkja að veraumkunnar gætti 

í neinu málanna. Jafnframt var ekki heldur hægt að draga þá ályktun að ákærðu væru siðlausir 

nema að litlu marki í Hrd. 16. janúar 2014 (619/2013) þar sem fram kemur að framburður 

ákærða væri ótrúverðugur. Það kemur ekki fram að dómstóllinn hafi tekið afstöðu til 

trúverðugleika ákærða í hinum málunum. 

Málin eiga fátt annað sammerkt og vitni í málunum voru allt frá sjö vitnum í Hrd. 23. maí 

2013 (93/2013), þar af tvö sérfræðivitni til átján vitna í Hrd. 11. desember 2014 (335/2014), 

þar af sjö sérfræðivitni. Þá var samræðinu ýmist náð fram með ólögmætri nauðung eða ofbeldi 

og hótunum. 

 

                                                 
184 Þórdís Elva lýsir frétt morgunblaðsins frá 1995 sem segir frá dómi um nauðgunarbrot karls gegn karli þar sem 

dómurinn lagði áherslu á að eðlilegt væri að brotaþoli hafi verið „viljalaus af skelfingu“ vegna aðstöðu- og 

aflsmunar hans og gerandans sem var mun stærri maður. Þórdís Elva Þorvaldsdóttir: Á mannamáli, bls. 57. 
185 Hrd. 11. desember 2014 (335/2014) og Hrd. 16. janúar 2014 (619/2013). 
186 Hrd. 11. desember 2014 (335/2014) og Hrd. 23. maí 2013 (93/2013). 
187 Hrd. 16. janúar 2014 (619/2013). 
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4.6 Dómar þar sem atvik máls falla mjög illa að nauðgunarmýtum 

Tvö mál falla mjög illa að nauðgunarmýtunum en sýknað var í þeim báðum. Annars vegar er 

um að ræða Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“ sem fellur mjög illa að mýtunni 

um alvöru nauðgun. Í stuttu máli voru málsatvik þau að brotaþolinn A og ákærðu voru í sama 

samkvæmi aðfaranótt sunnudagsins 4. maí 2014 í íbúð í Reykjavík. A og ákærði Æ fóru saman 

inn í herbergi þar sem þau kyssast en framburði ákærðu og A ber svo ekki saman um hvernig 

það leiðir til þess að X, Y, Z, Þ og Æ höfðu allir kynferðismök við A. Vegna umfangs málsins 

og fjölda sakborninga er rétt að draga saman meginatriði málsins og framburð ákærða og vitna 

eftir atvikum: 

 

Í dóminum eru X, Y, Z, Þ og Æ ákærðir í félagi m.a. fyrir að hafa á sama tíma haft margs konar 

kynferðismök við A sem þá var 16 ára með því að beita hana ofbeldi og annars konar ólögmætri 

nauðung þar sem þeir notfærðu sér m.a. yfirburðastöðu gagnvart henni vegna líkamlegra 

aflsmuna. Með þessu hafi ákærðu jafnframt sýnt af sér ruddalegt og ósiðlegt athæfi og gerst sekir 

um nauðgun skv. 1. mgr. 194. gr. hgl. sbr. 3. gr. laga nr. 61/2007 og 3. mgr. 99. gr 

barnaverndarlaga nr. 88/2002. Málsatvik voru þau að brotaþoli A mætti í samkvæmi ásamt 

vinkonu sinni E þar sem hún var að eigin sögn aðeins undir áhrifum áfengis. Þar fór hún inn í 

herbergi með sakborningi Æ þar sem þau kysstust með samþykki beggja. 
Samkvæmt framburði A komu tveir strákar inn í herbergið þar sem hún og Æ voru tvö og tóku 

að brjóta gegn henni og framkvæma kynlífsathafnir gegn vilja hennar. Hún ýtti þeim frá sér en 

þarna brutu þeir mótstöðu hennar á bak aftur. Stuttu síðar komu tveir aðrir strákar inn í herbergið 

og hafi þeir ekki séð strax að það sem fram fór var gegn vilja hennar hefðu þeir átt að vita það 

þegar hún ýtti þeim frá sér strax og þeir hófu kynlífsathafnir gegn henni. Hún bar að Æ hafi hætt 

kynferðislegum samskiptum þegar strákarnir hafi komið inn og það hafi verið eins og Æ hafi 

boðið strákunum að vera með án þess að spyrja hana, þeir hafi komið og ætlast til þess að „vera 

með“. A kvaðst hafa ýtt þeim frá en þeir hefðu stöðugt komið aftur, ýtt á hnakka hennar til að láta 

hana halda áfram og þvingað hana til að veita þeim munnmök. Nánar spurð um það hvernig þetta 

gerðist og hvort hún hefði verið þvinguð til að opna munninn kvaðst hún ekki muna hvernig þetta 

var. Hún kvað hendi sína hafa verið tekna og hún látin halda utan um lim einhvers ákærðu. Hún 

mundi ekki hvor höndin var notuð í þetta. Hún hafi sleppt margoft en ákærðu hefðu tekið hendi 

hennar jafnharðan og látið hana halda áfram. Loks kvað A alla ákærðu hafa tekið álíka þátt í því 

sem fram fór. Hún kvaðst hafa kysst og stundað kynlífsathafnir með Æ en verið mótfallin þátttöku 

annarra ákærðu og sýnt þá afstöðu með því að ýta þeim frá sér þar til hún þorði því ekki og fraus. 

Hún kvaðst hafa vitað að hún væri ein í íbúðinni með ákærðu og því ekki komið til álita að kalla 

á hjálp. Jafnframt kvað A ekkert í sínum athöfnum hafa verið með þeim hætti að ákærðu hefðu 

getað mistúlkað afstöðu hennar og talið hana samþykka því sem fram fór. A kvaðst hafa verið 

bundin um lærið án þess að hafa vitað í hvaða tilgangi og bitin í geirvörtuna en vissi ekki hver 

gerði það. 
A kvaðst ekki hafa sagt berum orðum að hún vildi að þeir myndu hætta en hún kvað ekkert í 

aðstæðunum hafa verið þannig að ákærðu hefðu getað mistúlkað aðstæður þannig að þeir gætu 

talið hana samþykka því sem fram fór. Þegar allir ákærðu höfðu hætt athæfinu fyrir utan Y hafi 

hann sagt henni að koma með sér inn á bað. Þá hafi hún ætlað að fara á fætur og klæða sig en Y 

hafi leitt hana eða togað inn á bað þar sem hann hafði samfarir við hana og lét hana hafa munnmök 

við sig. Eftir það hafi hún ekki munað meira en að hún klæddi sig og fór heim til sín. Spurð um 

líkamlegt ofbeldi kvaðst A hafa verið bitin í geirvörtuna og slegin í lærið með belti. Hún sagði 

vinkonu sinni E að hún hefði lent í kynlífsathöfnum sem hún var ekki samþykk og hún ræddi 

nauðgun við vinkonur sínar eftir að upptakan var komin fram og hún ákvað að kæra. Hennar 

fyrstu viðbrögð voru að hún vildi gleyma atvikinu en henni hafi þótt upptakan særandi og 

vinkonur hennar höfðu áður kvatt hana til að leggja fram kæru.  
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Ákærði Æ kveðst hafa farið inn í herberið með A þar sem hún hafi verið ágeng og viljað kynmök 

en ekki hann. Hann fór því út úr herberginu og á snyrtinguna. Þegar hann kom út af snyrtingunni 

kvað hann gesti hafa verið farna. Í dóminum er hvergi umfjöllun um hvað hann var lengi á 

snyrtingunni eða hvort að það sé trúverðugt að samkvæminu hafi lokið á meðan. Hann heyrði þá 

hljóð úr herberginu þar sem hann kom að A að veita hinum fjórum meðákærðu munnmök. Hann 

kvað engan hafa legið á A eða beitt hana hörku en hann kvaðst hafa séð Y sjúga geirvörtu A en 

að hann hafi ekki vitað hvort hann hafi bitið hana eins og lýst er í ákæru og hann sá ól spennta 

um læri A án þess að vita hvers vegna. Hann kvaðst ekki hafa tekið þátt í neinu eftir að hann kom 

inn í herbergið en telur að meðákærðu beri vitni um hann hafi haft samræði við A því hann hafi 

verið inni í herberginu. 
Ákærði Þ bauð fjölda fólks í partý og hann minnir að fólk hafi farið milli kl. 01.00 og 02.00 en 

hann kvað bróðir sinn hafa vísað gestum út á meðan hann kastaði upp á snyrtingunni. Ekki kemur 

fram ástæða þess að gestum var vísað út. Hann kvaðst hafa farið inn í svefnherbergið eftir að hafa 

heyrt hljóð þaðan og komið þar að A með Æ, Z og Y þar sem hún sat á rúmstokknum og fróaði 

þeim og veitti munnmök. Hann kvaðst hafa haft samræði við A ásamt öðrum ákærðu og hann hafi 

svo kastað aftur upp og ekki komið inn í herbergið aftur. 
Ákærða Z var boðið í partýið af Þ og drakk þar tvo bjóra. Hann kveðst svo hafa sagt fólki að 

partýinu væri lokið og vísað fólki út ásamt bróður meðákærða Þ. Þegar hann var að athuga hverjir 

væru enn í íbúðinni kvaðst hann hafa fundið Æ og Þ í herberginu þar sem A veitti þeim munnmök. 

Hún hafi gripið hann til sín en hann hafi hvorki getað né viljað hafa samfarir við A sem hann kvað 

hafa hlegið að honum fyrir vikið. Þá fór hann á snytinguna og kastaði upp vegna ölvunar með 

aðstoð Z. Hann sá A og Y koma út af snyrtingunni og kvað hana hafa kallað upp kveðju glaða í 

bragði er hún fór út úr íbúðinni talandi í símann. 
Ákærði Y kvað A hafa verið inni í herberginu með Æ eftir að gestir fóru en hann hafi komið í 

herbergið um svipað leyti og Z. Hann lýsti A sem svo að hún hafi ekki verið hrædd og hafi tekið 

þátt í öllu og lagst sjálf niður. Y neitaði að hafa bitið A í geirvörtuna eins og honum var gefið að 

sök en sagðist hafa haft samræði við hana með smokk og kvað ljóst að A hafi tekið þátt af fúsum 

vilja af ástæðum sem er lýst nánar, en ekki er gerð grein fyrir í dóminum. Hann sagði þau tvö hafa 

verið eftir í herberginu er hann spurði A hvort hún „vildi klára“. Hann kvað hana hafa stungið upp 

á baðherberginu og að samfarir þar inni hafi verið með samþykki hennar og hann hafi ekki tálmað 

henni útgöngu með því að loka dyrunum. 
Ákærði X kvaðst hafa komið inn í herbergið að tilstuðlan Æ og hafa tekið þátt í venjulegu kynlífi 

að frumkvæði A. Hann sagði A hafa haft munnmök við alla í herberginu á meðan hann var þar og 

sagði A hafa tekið fullan þátt þrátt fyrir að hafa á einum tímapunkti sagst vera þreytt og vildi 

skipta um stellingu á meðan hún hélt áfram að fróa ákærðu. X sá engan bíta A né leggjast á höfuð 

hennar og kvað ekkert belti notað á meðan hann var inni í herberginu. 
Í skýrslu Neyðarmóttökunnar undirritaðri af heimilislækninum V, starfandi lækni á 

Neyðarmóttökunni, eru lýsingar á að rifið hafi verið út frá pinna eftir að bitið hafi verið í brjóst A 

og að sýking væri í sárinu. V kvaðst ekki geta staðfest hvort þessi áverki væri frá atburðinum en 

að hann samrýmdist frásögn A. Þá voru tveir marblettir á hægra læri A sem gætu verið eftir ól í 

samræmi við frásögn A. V lýsti mögulegum þrýstiáverkum í harðgómi A sem væru óvenjulegir 

og gætu verið eftir endurtekin munnmök en V hafði aldrei séð svona áverka áður á þessum stað. 

V greindi slímhúðarrifur við leggangaop A og kvað óvenjulegt að greina mætti rifur þremur 

dögum eftir samræði því að slíkar rifur gróa mjög hratt. 
Í sálfræðivottorði um A, rituðu af F sálfræðingi í Barnahúsi, kvaðst hún hafa merkt bata hjá A 

frá því hún hitti hana fyrst þar sem hún hafði uppfyllt skilyrði fyrir áfallastreituröskun en gerði 

það ekki lengur ári eftir atburðinn. Aðspurð kvað F myndbandsupptökuna eina og sér ekki hafa 

getað valdið áfallastreituröskun. 
Niðurtaða dómsins var að framburður allra ákærðu hafi verið trúverðugur og að hver þeirra hafi 

greint hreinskilnislega frá og efnislega lýst á sama veg hvað gerðist frá upphafi. Allir hafi þeir 

borið að A hafi af fúsum og frjálsum vilja tekið fullan þátt og hvorki verið beitt ofbeldi né annars 

konar nauðung eins og lýst var í ákærunni. Dómurinn taldi ekkert í málinu gefa ástæðu til að ætla 

annað en að A væri samþykk því sem fram fór inni í herberginu og vísuðu til þess að hún hafi 

ekki sagt slíkt berum orðum. Þá hafi vitnisburður A um að hún hafi ýtt þeim frá sér ekki fengið 
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stoð í vitnisburði vitnanna H og I sem skoðuðu upptökuna í síma ákærða Æ.188 Dómurinn taldi, 

með vísan til framburðar ákærðu, vitnisburðar þeirra sem sáu myndbandið í heild og til 

vitnisburðar þeirra sem báru um afstöðu og frásögn A eftir hina meintu nauðgun,189 að 

vitnisburður brotaþola um andstöðu sína við því sem fram fór og hvernig hún hafi gefið ákærðu 

hana til kynna væri ótrúverðugur. Þá var það mat dómsins að skoðun á Neyðarmóttöku styðji ekki 

framburð A svo að unnt sé að leggja hann til grundvallar gegn eindreginni neitun allra ákærðu frá 

upphafi. 
Loks var það mat dómsins að skýrslan frá Neyðarmóttökunni væri til þess fallin að veikja og 

draga úr trúverðugleika vitnisburðar A sem fengi ekki næga stoð í öðru sem fram var komið svo 

að hægt væri að leggja hann fram gegn eindreginni neitun ákærðu. Þess vegna er það niðurstaða 

dómsins að það sé ósannað að ákærðu hafi gerst sekir um háttsemina sem í ákæru greinir. 
 

 Ákærðu, sem voru fimm ungir karlmenn og brotaþoli gengu í sama framhaldsskóla og voru 

þaðan hvert öðru kunnug. Að því leytinu til falla málsatvik illa að nauðgunarmýtum sem kveða 

á um að ákærði og brotaþoli séu ókunnugir einstaklingar. 

Brotaþoli fellur á allan hátt illa að mýtunni um hinn fullkomna brotaþola sem er allsgáð, 

tilkynnir strax um brotið og hefur ekki í frammi siðferðislega ámælisverða háttsemi. Brotaþoli 

var drukkin í samkvæmi þar sem hún greinir frá að áður en atvikin sem ákært var fyrir áttu sér 

stað hafi hún verið ein inni í herbergi með ákærða Æ með samþykki beggja. Það var mat 

dómstólsins að vitnisburður A hafa verið breytilegur um sumt og hún hafi munað annað illa, 

líkt og hvort hún fór sjálf úr skónum eða hvort hún var klædd úr þeim. Þá var vísað í að A hafi 

ekki sagt berum orðið að hún vildi þetta ekki heldur hafi hún bara gefið það í skyn og að hún 

sagði seinna að hún hafi getað sagt að hún vildi þetta ekki en hún mundi það ekki. Loks dró hún 

að kæra og fór ekki í skoðun á Neyðarmóttökunni fyrr en þremur dögum eftir atburðinn og 

dómurinn mat það sem svo að hún hafi fyrst greint frá nauðgun eftir að myndbandsupptökuna 

bar á góma. Meðal gagna málsins er upptaka úr öryggismyndavél úr húsnæðinu þar sem hinn 

kærði atburður átti sér stað þar sem A sést ganga niður tröppur og það sést jafnframt að A tók 

með sér þýfi undan stiganum á vettvangi. Í dóminum segir að af upptökunni „verður ekki ráðið 

að hún hafi skömmu fyrr orðið fyrir því alvarlega broti sem lýst er í ákæru.“ Í dóminum kemur 

fram að brotaþoli var ótrúverðug um hvernig hún kom andmælum sínum á framfæri og enn 

fremur vegna þess að hún kærði eftir að hún fékk vitneskju um upptökurnar. 

Ákærðu voru ungir menn á aldrinum 16-19 ára. Dómstóllinn mat það svo að þeir væru 

trúverðugir og greindu frá á sama hátt í öllum meginatriðum.190 Talsvert var fjallað um 

                                                 
188 Innskot höfundar: Þess er ekki getið að atburðirnir voru ekki teknir upp frá upphafi. Vitnisburður þess efnis að 

brotaþoli hafi veitt viðnám samrýmist því framburði brotaþola um að ákærðu hafi brotið andstöðu hennar á bak 

aftur áður. Í ritun dómsins er ekki getið framburðar I. 
189 Innskot höfundar: Í rökstuðningi dómsins er ekki minnst á framburð þeirra sem styðja frásögn brotaþola líkt og 

foreldrar og nána vini hennar. 
190 Í dóminum má þó greina að ákærðu greindu ekki sambærilega frá því hvernig atvikin bar að þannig að um 

misræmi var að ræða í framburði þeirra eins og síðar verður fjallað um. 
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afleiðingar ákærunnar fyrir ákærðu og hvernig hún hafði haft neikvæð áhrif á líf þeirra. Í 

héraðsdómi var það mat dómstólsins að framburður ákærðu hafi verið trúverðugur og hver 

þeirra um sig hafi greint hreinskilnislega frá og að jafnframt hafi ekkert komið fram í málinu 

sem gæfi til kynna að ákærðu hefðu haft ástæðu til að ætla annað en að A væri samþykk því 

sem fram fór inni í herberginu. Það er mat dómsins með vísan í framburð ákærðu og vitnisburð 

þeirra sem sáu myndbandið í heild og báru um afstöðu og frásögn A eftir hina meintu nauðgun 

að vitnisburður hennar um andstöðu sína, að hún hafi ýtt sakborningum frá sér þar til hún fraus 

af ótta vitandi að hún var ein í húsinu ásamt fimm ákærðu, sé ótrúverðugur. Dómurinn tekur 

hins vegar ekki afstöðu til þess að í framburði ákærðu gætir innra ósamræmis um upphaf 

kynmakanna. Þannig bar X að Æ hafi vakið athygli hans á kynmökunum með því að kalla á 

hann út á svalir til að sjá hvað gengi á. Y bar að hann hafi komið að A ásamt Æ á svipuðum 

tíma og Z. Z bar að hann hafi komið að A ásamt Æ og Þ en Þ bar að hann hafi komið að A 

ásamt Z, Æ og Y. Loks bar Æ að hann hefði ekki verið í herberginu þegar kynmök hófust og 

komið að A ásamt Þ, Z, Y og X öfugt við alla aðra ákærðu sem báru að Æ hafi verið í herberginu 

er þeir komu þangað, sem samrýmist framburði A. 

Í 2. ml. 1. gr. 115. gr. sml. er kveðið á um að við mat á sannleiksgildi framburðar ákærðu 

skuli dómari meðal annars líta til trúverðugleika ákærða við úrlausn máls þannig að hugað sé 

að ástandi og hegðun ákærða við skýrslugjöf og stöðugleika í frásögn hans. Í ákvæðinu er ekki 

komið inn á samræmi í frásögn ákærðu þegar um fleiri en einn sakborning er að ræða en 

fordæmi eru fyrir því að litið sé til ytra samræmis í frásögn ákærðu líkt og hins innra.191 Ljóst 

er að ytra samræmi frásagna ákærðu er í hrópandi ósamræmi og ætla mætti að slíkt rýrði 

trúverðugleika framburðar þeirra. Það var ekki að sjá í þessu máli heldur mat dómurinn það svo 

að „hver og einn hinna ákærðu bar efnislega á sama veg við allar fjórar lögregluskýrslurnar.“ 

Jafnframt „var það mat fjölskipaðs héraðsdóms að framburður ákærðu fyrir dómi hafi verið 

trúverðugur og ekkert fram komið sem gæfi til kynna að þeir hafi haft ástæðu til að ætla annað 

en að brotaþoli væri samþykk því sem fram fór. Einnig hafi vitnisburður hennar um andstöðu 

sína og hvernig hún hafi gefið ákærðu hana til kynna verið metinn ótrúverðugur.“ 

Í rökstuðningi héraðsdóms er vísað í vitnisburð læknisins V en það er mat dómsins að hvorki 

gögn um skoðun á Neyðarmóttöku né önnur gögn málsins, svo sem vitnisburður, styðji 

vitnisburð A þannig að unnt sé að leggja hann til grundvallar niðurstöðu gegn eindreginni neitun 

allra ákærðu frá upphafi. Það var mat dómsins að gögn málsins væru til þess fallin að veikja og 

draga úr trúverðugleika brotaþola. Því sé ósannað að ákærðu hafi gerst sekir um nauðgun. 

                                                 
191 Hrd. 31. janúar 2013 (521/2012). 
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Ákærðu voru sýknaðir með vísan í ótrúverðugleika brotaþola og þau gögn málsins sem voru 

talin draga úr gildi framburðar hennar. Vægi sönnunargagnanna í málinu er um margt sérstakt, 

en því verða gerð ítarleg skil í næsta kafla. 

Ólíkt Hrd. 20. júní 2017 (486/2016), þar sem gerendur voru tveir, fjallaði dómurinn ekki 

um þann mikla aðstöðu- og aflsmun sem var með brotaþola og ákærðu þrátt fyrir að þeir hafi 

átt kynmök við hana samtímis, í sameiningu á heimili ákærða þegar allir gestir voru farnir úr 

samkvæminu fyrir tilstuðlan ákærðu, en þó með misræmi í framburði þeirra um hvernig húsið 

var rýmt og hvernig hver ákærði kom að kynmökunum. 

Hinn dómurinn sem fellur mjög illa að mýtunum um alvöru nauðgun er Hrd. 4. febrúar 

2015 (190/2015) „menntaskólanemar“. Atvik málsins eru þau að brotaþolinn A hitti ákærða X 

á skemmtistað fyrir tilstuðlan sameiginlegra vina. Henni þótti hann þegjandalegur og var um 

sig. A fór frá skamma stund er hún skildi drykkinn sinn eftir og man svo ekki eftir sér fyrr en í 

íbúð ákærða með ákærða ofan á sér. Samkvæmt ákærða fóru þau heim saman skömmu eftir að 

þau hittust. Þegar þangað var komið fór A á salernið og „algerlega rotaðist“ í kjölfarið að sögn 

ákærða, þar sem hún svaf til morguns. Ákærði neitaði alfarið að samræði hefði átt sér stað. 

 Brotaþoli og ákærði þekktust ekki en þar sem þau hittust á veitingastað fyrir tilstilli 

sameiginlegra vina verður það metið svo að þar af leiðandi hafi verið tengsl milli ákærða og 

brotaþola þó þau hafi ekki verið mikil. Brotaþoli dró að kæra málið til lögreglu í 16 mánuði en 

leitaði engu að síður til Neyðarmóttökunnar daginn eftir brotið. Brotaþoli lýsti því að hún hefði 

í upphafi ákveðið að kæra ekki en fengið samviskubit þegar hún frétti að ákærði hefði nauðgað 

annarri stelpu og þá ákveðið að kæra atvikið. Í dóminum kemur fram að brotaþoli hafi í sjálfu 

sér ekki verið ótrúverðug hvað frásögn af samræðinu varðar, sér í lagi því framburður hennar 

sækir stoð í gögn málsins en dómurinn taldi frásögn A um ölvunarástand sitt misvísandi. 

Ákærði var strákur á menntaskólaaldri. Meirihluti dómsins tekur ekki beina afstöðu til 

trúverðugleika ákærða en taldi framburð hans eindreginn um að brotaþoli hafi farið með honum 

heim, hún hafi ekki verið í annarlegu ástandi fyrr en hún kom út af salerni ákærða þar sem hún 

„algerlega rotaðist“ að sögn ákærða. Meðal gagna málsins er skýrsla sálfræðingsins D og 

vottorð sálfræðingsins E án þess að nánar sé farið út í efni umræddra vottorða í málinu. 

Einn dómari skilaði sératkvæði í héraði og sömuleiðis einn dómari í Hæstarétti og töldu þeir 

skýringu brotaþola á því að hún dró að leggja fram kæruna trúverðuga. Það var mat meirihluta 

héraðsdóms að þrátt fyrir að framburður brotaþola um kynmökin væri trúverðugur væri 

framburður hennar um ölvunarástand sitt misvísandi. Hæstiréttur mat það svo að gögn málsins 

bentu ekki til þess að framburður brotaþola um ölvunarástand sitt hafi verið misvísandi en taldi 

það hafa áhrif á trúverðugleika framburðar hennar að hún taldi að ólyfjan hefði verið blandað í 
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drykk hennar á skemmtistaðnum ásamt því hvernig hún lýsti atburðum fyrir vinum og 

jafnöldrum. Hæstaréttardómarinn sem skilaði sératkvæði taldi hins vegar að þau atriði ættu ekki 

að hafa áhrif á matið á trúverðugum framburði hennar sem sótti stoð í gögn málsins sem bentu 

eindregið til þess að samræði var haft við brotaþola síðustu 72 tímana enda ekki leiddar líkur 

að því að einhver annar hafi átt kynmök við hana. 

Dómari Hæstaréttar sem greiddi sératkvæði taldi atvik máls benda til þess að mat meirihluta 

héraðsdóms á framburði ákærða gæti verið rangt en dómarinn sem skilaði sératkvæði í 

héraðsdómi mat framburð ákærða ótrúverðugan. Ákærði var sýknaður í Hæstarétti með vísan 

til þess að þrátt fyrir að framburður brotaþola væri trúverðugur þá virtist hún í samskiptum við 

vini á Facebook ekki hafa verið viss um það hvort atvikið væri nauðgun, að hún fargaði ætluðum 

sönnunargögnum og dró það að kæra í 16 mánuði og var sekt ákærða því ekki talin hafin yfir 

skynsamlegan vafa. 

 

4.6.1 Samantekt um dóma þar sem atvik máls falla mjög illa að nauðgunarmýtum 

Einungis tvö mál falla gagngert illa að mýtunni um alvöru nauðgun en ákærðu voru sýknaðir í 

báðum dómunum. Í Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“ voru fimm einstaklingar 

ákærðir en í Hrd. 4. febrúar 2016 (190/2015) „menntaskólanemar“ var einn ákærður. Margt er 

líkt í málunum tveimur en sitthvað er með ólíku sniði. Til að gera umfjöllunina sem skýrasta 

verður henni skipt í þrennt. Í fyrsta lagi verður fjallað um birtingarmynd nauðgunarinnar, hvar 

hún gerðist og hver tengsl aðila voru, öðru lagi um atriði sem varða brotaþola og í þriðja lagi 

um atriði sem varða ákærðu. 

 

4.6.1.1 Birtingarmynd nauðgunar  

Málin tvö eiga það sammerkt að brotaþoli og ákærðu þekktust ekki vel en tengsl voru á milli 

þeirra. Öll voru þau nemendur í framhaldsskóla og þekktust á þeim forsendum eða hittust í 

gegnum vini. Áberandi er hvað Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“ fellur enn verr 

að nauðgunarmýtunum heldur en Hrd. 4. febrúar 2016 (190/2015) ,“menntaskólanemar“ í ljósi 

þess að í Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“ þekkti brotaþoli ákærðu meir og hafði 

átt samneyti við einn ákærðu að eigin frumkvæði áður en atburðirnir sem ákært var fyrir áttu 

sér stað. Tengsl milli aðila eru sterkari í Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“ heldur 

en í Hrd. 4. febrúar 2016 (190/2015) „menntaskólanemar“ en ég hef ákveðið að flokka þann 

síðarnefnda sem svo að hann falli mjög illa að nauðgunarmýtunum í ljósi þess að tengsl voru 

milli ákærða og brotaþola þó lítil væru og þeir áttu sameiginlega kunningja sem urðu til þess að 

þeir hittust. Í báðum málunum átti verknaður sér stað á heimili ákærða. 
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4.6.1.2 Brotaþolar 

Brotaþolar í báðum málunum voru ungar og drukknar og drógu það að kæra. Málin eiga það 

einnig sammerkt að í umfjöllun dómsins eru aðstæður metnar sem svo að brotaþoli hafi ekki 

verið viss um það hvort henni hafi verið nauðgað. Í Hrd. 4. febrúar 2016 (190/2015) 

„menntaskólanemar“ kemur fram í samtali brotaþola við vinkonu í gegnum Facebook að hana 

gruni að eitthvað hafi verið sett í drykkinn hennar þar sem hún hafi farið heim með strák og 

misst þar meðvitund. Í dóminum stendur: 

 

„hann reið mér mér var fokking nauðgað“ og lýsir því nánar, m.a.: „hann ýtti hausnum mínum 

niður“ og „reið mér í rassinn líka“, „mér er illt alls staðar“. Þá kemur fram að C hvetur brotaþola 

til að leita til læknis og hringja í lögreglu, en hún færist undan og kemur ítrekað fram hjá henni 

að hún sé ekki viss hvort þetta teljist nauðgun. 
 

Í Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“ koma óvissa og vangaveltur brotaþola 

fram með eftirfarandi hætti: 

 

A kvaðst hafa sagt E frá atburðunum sem hér um ræðir á sunnudeginum. Ítrekað spurð um það 

hvort hún hefði notað orðið nauðgun er hún greindi E frá því sem átti sér stað kvaðst hún ekki 

hafa notað það orð. Hún hafi sagt að hún hefði lent í kynlífsathöfnum sem hún var ekki samþykk. 

Hún lýsti því er hún ræddi atburðinn við vinkonur sínar á þriðjudeginum og á miðvikudeginum 

og hafi þá rætt um atburðinn sem nauðgun eftir að myndbandsupptakan var komin fram. Hún 

ákvað að kæra eftir að hún frétti af myndbandinu en það hefði ekki haft áhrif á þá ákvörðun hennar 

að kæra, vinkonur hennar hafi hvatt hana til þess. 
 

Þessi umfjöllun í dómunum kemur inn á tvær gamalkunnar nauðgunarmýtur. Annars vegar 

þá að konur sem sjá eftir því að hafa stundað kynlíf tilkynni um það sem nauðgun og hins vegar 

þá að raunverulegir þolendur nauðgana tilkynni strax um nauðgunina til lögreglu.192 Bæði málin 

bera þess merki að viðhorf brotaþola sjálfrar sé mótað af staðalímyndinni um alvöru nauðgun 

þar sem þær virðast eiga erfitt með að sjá sjálfar sig sem þolendur nauðgunar193 í ljósi þess að 

þær lýsa því að hafa verið þvingaðar til samræðis sem þær hafi ekki samþykkt og í kjölfarið 

velta þær því upp hvort það hafi verið nauðgun. Það er algengt að konur sem verða fyrir 

nauðgun af hendi aðila sem þær þekkja vilja síður nota hugtakið nauðgun yfir upplifun sína þó 

að hlutrænt séð hafi verið um nauðgun að ræða og þær ekki samþykkt kynmök.194 

  Nauðgun samkvæmt 194. gr. hgl. hefur frá því henni var breytt með lögum nr. 61/2007 og 

síðar 16/2018 verið skilgreind sem kynlíf sem fengið er fram án samþykkis. Með lögum nr. 

16/2018 var það ítrekað með skilgreiningu á því hvenær samþykki telst liggja fyrir. Það er þegar 

                                                 
192 Jennifer Temkin og Barbara Krahé: Sexual Assault and the Justic Gap: A Question of Attitude, bls. 39. 
193 Jennifer Temkin og Barbara Krahé: Sexual Assault and the Justic Gap: A Question of Attitude, bls. 13. 
194 Þórdís Elva Þorvaldsdóttir: Á mannamáli, bls. 35. 
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það er tjáð af frjálsum vilja og jafnframt að samþykki telst ekki liggja fyrir ef beitt er ofbeldi, 

hótunum eða annars konar ólögmætri nauðung.195 Lýsingar brotaþola lýsa því að samræði var 

haft við þær án þess að þær samþykktu það og ótækt er að fallast á þá niðurstöðu dómanna að 

það dragi úr trúverðugleika þeirra að þær viðri vangaveltur við vinkonur sínar um það hvort 

atburðir þeir sem þær urðu fyrir falli að skilgreiningu nauðgunar. Slíkt viðhorf lítur fram hjá 

þeim raunveruleika sem ungar stelpur búa við. Raunveruleika þar sem stöðugt er gengið yfir 

þau mörk sem þær setja og frásagnir þeirra eru dregnar í efa. Loks er trúverðugleika þeirra 

hnekkt fyrir þær sakir að þær ræða þennan veruleika opinskátt við vinkonur sínar. 

 Jafnframt kemur fram í báðum málunum að vinkonur brotaþola hvöttu þær til þess að kæra. 

Í Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“ kemur vitnið R fyrir dóm og kvaðst vera 

besta vinkona brotaþola. Hún kvaðst hafa séð myndbandsupptökuna sem liggur fyrir í málinu 

og að hún hafi í kjölfarið farið til brotaþola til að greina henni frá því ásamt þremur öðrum 

stúlkum. Í dóminum segir: 

 

Spurð um viðbrögð A kvaðst hún hafa tekið því eins og hún er gerð. Hún hafi verið vandræðaleg 

og hlegið en vitnið hafi skynjað að A leið illa þarna og dagana á eftir. Spurð um það hvenær hún 

hafi fengið vitneskju um nauðgun kvað hún það hafa verið er hún sá myndbandið en A hefði ekki 

greint frá nauðgun. Afrit af Facebooksamskiptum vitnisins og vinkvenna liggur fyrir í málinu. Þar 

segir R m.a. við A „þú ert hreyfingarlaus á myndbandinu og gætir notað það sem nauðgun“. Vitnið 

kannaðist við að hafa skrifað þetta. Hún kvaðst hafa átt við það að þótt A myndi ekki það sem 

gerðist gæti hún kært nauðgun og byggt á myndbandinu eftir því sem helst mátti skilja á vitninu. 

Hún kvaðst hafa spurt A út í það sem gerðist og hún hefði ekki vitað almennilega hvað hefði gerst. 

Hún kannaðist við það að A hefði sagt að ef myndbandið færi í dreifingu þá myndi hún segja að 

það sem þar sæist væri nauðgun. Vitnið kvaðst myndu hafa orðið brjálað ef A kærði ekki nauðgun 

þar sem vitnið kvaðst hafa séð myndbandið og að um nauðgun væri að ræða. 
 

Fremur en að byggja á efnislegu inntaki vitnisburðarins um upplifun vitnisins er sú ályktun 

dregin af honum að vitnið hafi átt þátt í því að brotaþoli kærir nauðgunina fremur en að það sé 

af þeirri ástæðu að brotaþoli upplifði hlutrænt nauðgun eins og fram kemur í rökstuðningi 

dómsins: 

 

Hún virðist fyrst hafa greint frá nauðgun eftir að myndbandsupptökuna bar á góma. Er í þessu 

sambandi vísað til vitnisburðar C, sem m.a. bar um að A hefði sagt að færi myndbandið í dreifingu 

þá myndi hún segja að það sem þar sæist væri nauðgun, K, sem kvað ekkert hafa bent til þess að 

A hefði lent í einhverju í partíinu kvöldið áður, B, sem kvað A hafa greint sér frá því á Facebook 

að hún hefði farið í „orgíu“ í partíinu og A hafi sagst ætla að segja atburðinn á myndbandinu 

nauðgun, færi myndbandið í dreifingu, og R sem kvað A hafa sagt að færi myndbandið í dreifingu, 

myndi hún segja að það sem þar sæist væri nauðgun. 
 

                                                 
195 Til ofbeldis telst svipting sjálfræðis með innilokun, lyfjum eða öðrum sambærilegum hætti. 
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Að mati Siggu Daggar kynfræðings eru samtöl þar sem unglingar velta því fyrir sér hvort 

tilteknar upplifanir séu kynlíf eða nauðgun mjög eðlileg og algeng. Sérstaklega í ljósi þess að 

hugmynd þeirra um hvað telst nauðgun er gjarnan kynmök fengin fram með ofbeldi í myrku 

húsasundi fremur en að það séu kynmök sem fara fram án samþykkis.196 

Í þessu samhengi verður að hafa í huga að öll viðbrögð brotaþola í kjölfar nauðgunar eru 

talin eðlileg viðbrögð við óeðlilegum aðstæðum þar sem brotaþoli reynir að viðhafa einhverja 

stjórn á lífi sinu.197 

 

4.6.1.3 Ákærðu 

Í báðum dómunum kemur fram að ákærðu eru menntaskólanemar en ekki er algengt að taka 

fram starfsgrein ákærðu í nauðgunarmálum.198 Í samanburði við önnur mál þar sem sjaldan er 

fjallað um persónulega hagi ákærða var fjallað um það hvaða áhrif hin meinta nauðgun hafði á 

líf ákærðu. Þeir urðu ýmist fyrir áreiti, misstu vinnu sem þeir gengdu og fóru burt af landi til 

heimalands síns. Þeir lýsa því að afleiðingar þess að þeir voru ákærðir fyrir nauðgun hafi verið 

miklar og slæmar og í Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“ lýsir Æ því meðal annars 

að hann hafi fengið hótanir á Facebook vegna málsins. Í ljósi þess má greina ákveðna 

birtingarmynd veraumkunnar sem sjaldan má sjá í hinum dómunum og helst ber að gæta þegar 

ákærði er ungur maður.199 

Um framburð ákærða í Hrd. 4. febrúar 2016 (190/2015) segir að hann sé eindreginn og það 

er áberandi hvað umfjöllun dómsins um ákærðu er gagnrýnislaus í Hrd. 29. september 2016 

(35/2016) „Breiðholt“ Ákærðu báru að A hefði tekið þátt af fúsum og frjálsum vilja og lýsa 

þátttöku sinni nánar. Eins og að framan greinir gætir ekki samræmis um aðkomu þeirra og ber 

þeim ekki saman á fleiri vegu, en í niðurstöðum héraðsdóms segir: „Er framburður ákærðu hjá 

lögreglu, meðan allir sættu gæsluvarðhaldi, í aðalatriðum eins um það sem gerðist og mestu 

varðar. Hver hinna ákærðu um sig hefur síðan borið efnislega á sama veg og allir borið að A 

hafi af fúsum og frjálsum vilja tekið fullan þátt í þeim kynferðisathöfnum sem áttu sér stað. 

Hún hafi hvorki verið beitt ofbeldi né annars konar nauðung eins og lýst er í ákærunni.“ Um 

vitnisburð A í héraðsdómi segir hins vegar að hann hafi „verið breytilegur um sumt eins og 

rakið hefur verið. Þá kom fram hjá henni að hún mundi sumt illa.“ 

                                                 
196 Munnleg heimild, 19. desember 2018. 
197 Guðrún Jónsdóttir: Um nauðganir, afleiðingar, málsmeðferð, Stígamót, bls. 12. 
198 Þórhildur Sæmundsdóttir og Þorgerður J. Einarsdóttir: „Hún reyndi ekki að kalla á hjálp“, bls. 87. 
199 Í Hrd. 4. febrúar 2016 (190/2015) „Menntaskólanemar“ sem einnig fellur mjög illa af nauðgunarmýtunum 

liggur fyrir sálfræðivottorð vegna ákærða þar sem fjallað er um afleiðingar þess að ákærði var ákærður fyrir 

nauðgun. 
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Til grundvallar sýknu leggur dómurinn eindregna neitun sakborninga auk vitnisburð C, K 

og B sem kveða á um að A sé að ljúga. Einnig tiltekur hann framburð R með þeirri túlkun að 

hann styðji ósannsöglan framburð A, ásamt vitninu H sem ekki gat greint af 

myndbandsupptökunni hvort um samþykki væri að ræða. 

Þegar horft er heildrænt á framburð sakborninga er ljóst að sitthvað stemmir ekki og 

héraðsdómur og Hæstiréttur horfa fram hjá ýmsu misræmi með þeim einfalda rökstuðningi að 

misræmið sé ekki þannig að nokkru muni, þrátt fyrir að sakborningum beri ekki saman um það 

hvernig samræðið hófst og hverjir tóku þátt. Einnig skýra allir sakborningar svo frá að þeir hafi 

ekki séð beltisól um læri A nema sakborningur Æ sem kvaðst hafa verið áhorfandi en ekki 

þátttakandi og einnig kveðst hann hafa séð ákærða sjúga geirvörtu A þótt hann viti ekki til þess 

hvort hann hafi bitið hana eða ekki. Hér verður ekki fallist á með Hæstarétti að um sé að ræða 

smávægilegt misræmi sem engu munar heldur er um grundvallarmisræmi að ræða enda báru 

allir ákærðu svo um að Æ hefði tekið þátt og Æ útskýrir það með þeim orðum að hann telji aðra 

ákærðu halda því fram að hann hafi tekið þátt því hann var í herberginu. 

 

4.6.1.4 Hugleiðingar um dómana sem falla mjög illa að nauðgunarmýtunum 

Það verður að teljast jákvæð þróun að í sératkvæði hæstaréttardómara í Hrd. 4. febrúar 2016 

(190/2015) „menntaskólanemar“ fjallar hann heildrænt um mat á framburði brotaþola með 

hliðsjón af öðrum gögnum málsins. Þar á meðal að það yrði að taka mið af því við mat á vægi 

gagna við sönnunarmatið að það kann að hafa áhrif á það hvernig brotaþoli kýs að greina frá 

atvikum þegar hann á í samskiptum við vini og jafnaldra og að misræmi í slíkum gögnum eigi 

ekki að hafa úrslitaáhrif á niðurstöðu málsins. 

Í Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“ var ekki tekið mið af því að ummælin 

sem niðurstaða dómsins byggði á féllu í viðurvist jafnaldra og gera mætti ráð fyrir að þau væru 

lituð af því og því ekki nógu sterk óbein sönnunargögn til stuðnings sýknu í málinu, enda á 

skjön við réttarmeinafræðileg gögn og framburð fjölda annarra vitna sem þekktu betur til 

brotaþola. Jafnframt rökstuddi dómurinn ekki hvers vegna það hafi engin áhrif haft á 

trúverðugleika ákærðu að framburður þeirra var í ýmsum veigamiklum atriðum á skjön við 

hvern annan um þátttöku Æ og vitnisburð Æ um beltisólina. 

Gera verður þá kröfu til dómstóla að rökstutt sé hvers vegna misræmi í svo veigamiklum 

atriðum skipti ekki sköpum svo um muni við sönnunarmat dómara. Sér í lagi þegar litið er til 

þess að talsvert er gert úr því að brotaþoli muni ekki hvort hún fór úr skónum eða hvort þeir 

voru teknir af henni og það metið sem svo að það veiki trúverðugleika hennar. Sé litið til þeirrar 

staðreyndar að mörg vitni kveða á um að brotaþoli hafi verið talsvert ölvuð á meðan 
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sakborningar innbyrtu flestir einn til tvo drykki mætti að öllum líkindum gera ríkari kröfur til 

þess að þeirra framburðir um hvernig atburði bar að garði séu að mestu leyti samhljóma og/eða 

kalla eftir rökstuðningi um hvers vegna slíkt misræmi hefur ekki áhrif á sönnunarmat um sekt 

og sýknu sakborninga. 

Hæstiréttur staðfesti sýknudóm héraðsdóms með vísan til 2. mgr. 70. gr. stjórnarskrárinnar 

um að hver sá sem borinn er sökum um refsiverða háttsemi skuli talinn saklaus þar til sekt hans 

hefur verið sönnuð, sbr. og 2. mgr. 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994. 

Einnig var vísað til 108. gr. laga nr. 88/2008 sem kveður á um að sönnunarbyrði um sekt ákærða 

hvíli á ákæruvaldinu. Af þeirri reglu leiðir að allan vafa um sekt ákærða á að skýra honum í 

hag. Hæstiréttur féllst þannig á sakarmat héraðsdóms með eftirfarandi viðbótarrökum: 

 

Í málatilbúnaði ákæruvaldsins hér fyrir dómi hefur verið lögð áhersla á að vitni, sem eru tengd 

brotaþola fjölskyldu- og vinaböndum, hafi borið að hún hafi verið döpur og ólík sjálfri sér þennan 

dag og daginn eftir. Af því verður þó ekki ályktað með einhlítum hætti að ákærðu hafi brotið gegn 

henni á þann hátt, sem þeim er gefið að sök í ákæru, heldur gæti það hafa stafað af öðrum 

ástæðum. Samkvæmt framansögðu verður að skýra þann vafa ákærðu í hag. 

 

Orðalagið „með einhlítum hætti“ bendir til þess að ekki hafi verið um nein önnur gögn að 

ræða sem styrktu framburð brotaþola líkt og óvenjulega miklir áverkar í ljósi þess hve langt var 

liðið frá atburðum þegar brotaþoli kom í skoðun á Neyðarmóttöku, gagna sálfræðings og 

vitnisburðar ákærðu sem var í ýmsum atriðum misvísandi án þess að dómurinn fjallar um það. 

Dómurinn er til þess fallinn að velta upp mörkum samþykkis þar sem enginn vafi leikur á 

að A átti í kynferðislegum samskiptum við Æ áður en aðrir sakborningar höfðu í frammi við 

hana kynferðislega háttsemi, tveir og tveir í einu. Æ ber þó að hann hafi ekki verið viðstaddur 

þegar kynmök hófust með A og öðrum ákærðu, hann hafi gengið á hljóðið og svo bara fylgst 

með. Hins vegar ber A að Æ hafi boðið hinum að taka þátt í þeim atlotum sem hún átti við Æ. 

Vert er að greina frá að Æ er um þremur árum eldri en aðrir sakborningar og á þessum aldri eru 

þrjú ár umtalsverður aldursmunur. 

Í dóminum má greina kynjaða slagsíðu þar sem staðalímyndir og mýtur um brotaþola 

virðast hafa haft áhrif á það hvaða gögn voru lögð til grundvallar niðurstöðu dómsins. Slík 

dómaframkvæmd er einmitt það sem Mannréttindadómstóll Evrópu hefur talið fela í sér 

mismunun þegar ályktað er um einstakt dæmi út frá almennum mýtum, sbr. fordæmi dómsins í 

máli MDE, Case of Carvalho Pinto De Sousa Morais v. Portugal nr. 17484/15, 25. júlí 2017. 
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Enn fremur ber dómurinn merki um eðli nauðgunarmenningar þar sem mörg kynferðisbrot 

eru framin vegna þess að gerandi telur sig eiga rétt á að stjórna og sýna brotaþola ágenga og 

árásargjarna hegðun fremur en að þá skorti skilning á stöðu brotaþolans.200 

Af dóminum má draga þá ályktun að mikilvægara sé að vera staðfastur í frásögn sinni heldur 

en að færa fram gögn máli sínu til stuðnings. Hins vegar má benda á að þeir sem eru að draga 

fram erfiðar og áfallatengdar minningar eiga erfiðara með að vera staðfastir í frásögn sinni því 

þannig virkar minni manna.201 Einstaklingur getur hins vegar ákveðið að halda staðfastlega 

fram ákveðnum framburði. Það er niðurstaða mín að mat á gögnum málsins sé litað af áhrifum 

nauðgunarmýtna, bæði hvað varðar afstöðu til brotaþola og til sakborninga. Því tel ég að þar 

megi greina ástæðu þess að dómurinn hafi litið fram hjá misræmi í frásögn ákærðu. 

 

4.7 Niðurstöður á mati á trúverðugleika brotaþola og geranda 

Í öllum dómunum var tekin efnisleg afstaða til trúverðugleika brotaþola að einum 

undanskildum.202 Þó að ekki hefði verið tekin skýr afstaða til trúverðugleika brotaþola kom 

fram að framburður hennar var stöðugur og skýr. Málið varðar ofbeldi í nánu sambandi, það 

fellur vel að nauðgunarmýtunum og því lauk með sakfellingu ákærða. Í málinu kom heldur ekki 

fram hvort ákærði þótti trúverðugur eða ótrúverðugur. Ákærði var barnsfaðir og fyrrum maki 

brotaþola en brotið átti sér stað á jólanótt og var framið með miklu ofbeldi þar sem 

réttarmeinafræðilegir áverkar brotaþola voru miklir og sæði ákærða var greint í leggöngum 

brotaþola. Í fjórtán málum var brotaþoli talin trúverðug.203 Af þeim dómum féllu fimm mjög 

vel204 að nauðgunarmýtunum en í einu máli var tekið fram að brotaþoli þótti einkar trúverður.205 

Þrír dómar féllu vel 206 að nauðgunarmýtunum, þrír vel og illa207 og þrír dómar féllu illa208 að 

nauðgunarmýtunum. 

                                                 
200 Kate Manne: Down girl, bls. 196-197. 
201 James Ost og Christopher C. French: „How misconceptions about memory may undermine witness testimony“, 

bls. 371. 
202 Hrd. 22. janúar 2015 (508/2014). 
203 Hrd. 20. júní 2017 (486/2016), Hrd. 15. júní 2017 (176/2017), Hrd. 15. desember 2016 (440/2016), Hrd. 19. 

maí 2016 (36/2016), Hrd. 28. apríl 2015 (748/2015), Hrd. 14. apríl 2015 (249/2015), Hrd. 11. desember 2014 

(335/2014), Hrd. 30. október 2014 (757/2013), Hrd. 22. maí 2014 (727/2013), Hrd. 15. maí 2014 (790/2013), Hrd. 

16. janúar 2014 (619/2013), Hrd. 19. júní 2013 (215/2013), Hrd. 23. maí 2013 (93/2013), Hrd. 31. janúar 2013 

(521/2012). 
204 Hrd. 20. júní 2017 (486/2016), Hrd. 19. maí 2016 (36/2016), Hrd. 15. maí 2014 (790/2013), Hrd. 19. júní 2013 

(215/2013), Hrd. 14. apríl 2015 (249/2015). 
205 Hrd. 14. apríl 2015 (249/2015). 
206 Hrd. 15. júní 2017 (176/2017), Hrd. 30. október 2014 (757/2013), Hrd. 31. janúar 2013 (521/2012). 
207 Hrd. 15. desember 2016 (440/2016), Hrd. 28. apríl 2015 (748/2015), Hrd. 22. maí 2014 (727/2013). 
208 Hrd. 11. desember 2014 (335/2014), Hrd. 16. janúar 2014 (619/2013), Hrd. 23. maí 2013 (93/2013). 
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Einungis í tveim málum var trúverðugleiki brotaþola dreginn í efa. Um er að ræða málin 

tvö sem féllu mjög illa að nauðgunarmýtunum en í öðru þeirra var brotaþoli hreint út sagt metin 

ótrúverðug í Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“ en í Hrd. 4. febrúar 2016 

(190/2015) „menntaskólanemar“ kemur fram í niðurstöðum meirihluta héraðsdóms að 

brotaþoli þótti „í sjálfu sér ekki ótrúverðugur, einkum þegar litið er til þeirra ummerkja sem í 

ákæru greinir og kunna að hafa komið til vegna kynmaka við ákærða.“ Á hinn bóginn væri 

framburður brotaþola um ölvun sína misvísandi og ótrúverðugur að því leyti. Að mati 

meirihluta og minnihluta Hæstaréttar var ekki talið að gögn málsins beri með sér að framburður 

brotaþola hafi verið ótrúverðugur hvað ölvunarástand hennar varðar. Það var niðurstaða dómara 

sératkvæðis Hæstaréttar að sönnunarmat héraðsdóms kynni að vera rangt en mat meirihluta 

Hæstaréttar að ekki hafi verið færðar líkur fyrir því af hálfu ákæruvaldsins að niðurstaða 

héraðsdóms um sönnunargildi munnlegs framburðar kunni að hafa verið rangt í ljósi þess að 

gögn málsins báru þess „glögg merki að hún var ekki alls kostar samkvæm sjálfri sér“. 

Efnisleg umfjöllun í dómunum um sakborninga var með ýmsu móti. Í átta málum209 var 

framburður sakborninga metinn ótrúverðugur og í sömu málum var brotaþoli metin trúverðug. 

Af þessum átta dómum var áberandi að í Hrd. 15. maí 2014 (790/2013) var ákærði metinn afar 

ótrúverðugur og framburði hans alfarið hafnað en ákærði er af erlendu bergi brotinn af nafni 

hans að dæma sem er birt í dóminum. 

 Í tveimur dómum er fjallað um ótrúverðugleikablæ sakbornings. Í Hrd. 15. desember 2016 

(440/2016) mat dómurinn það svo að sakborningur væri ótrúverðugur um tiltekin atriði málsins 

en í Hrd. 14. apríl 2015 (249/2015) var það mat dómsins að framburður ákærða væri haldinn 

miklum óraunveruleikablæ og að skynjun hans á aðstæðum fengist ekki á nokkurn hátt staðist. 

Í ljósi þess hvernig ákærði skynjaði umhverfi sitt og samskipti við brotaþola taldi dómurinn 

ekki hægt að leggja framburð hans til grundvallar. Í þessu máli var brotaþoli jafnframt talin 

einkar trúverðug og málinu lauk með sakfellingu fyrir brot gegn 199. og 209. gr. hgl. 

 Í Hrd. 4. febrúar 2016 (190/2015) er ekki lagt mat á trúverðugleika sakbornings en tilgreint 

að hann hafi verið eindreginn í framburði sínum. Í þeim dómi var brotaþoli jafnframt í sjálfu 

sér ekki talin ótrúverðug um kynmökin en ótrúverðug um ölvunarástand sitt. Því máli lauk með 

sýknu. 

Ómögulegt er að fullyrða um mat dómsins í þeim sex málum þar sem mat á trúverðugleika 

sakbornings kemur ekki fram en málunum lauk öllum með sakfellingu með þeirri 

                                                 
209 Hrd. 20. júní 2017 (486/2016), Hrd. 15. júní 2017 (176/2017), Hrd. 30. október 2014 (757/2013), Hrd. 22. maí 

2014 (727/2013), Hrd. 15. maí 2014 (790/2013), Hrd. 16. janúar 2014 (619/2013), Hrd. 19. júní 2013 (215/2013), 

Hrd. 31. janúar 2013 (521/2012). 
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undantekningu að í Hrd. 8. desember 2016 (559/2016) var sakfellt í héraði en dómurinn 

ómerktur í Hæstarétti og vísað heim í hérað. 

 Í sex málum210 kemur ekki fram í dómsorðum hvort sakborningar væru metnir trúverðugir 

en í sömu málum var brotaþoli talin trúverðug með tveimur undantekningum. Í Hrd. 22. janúar 

2015 (508/2014) var framburður brotaþola talinn stöðugur og skýr en ekki lagt mat á 

trúverðugleika hans en leiða má af þessu mati að framburður brotaþola hafi þótt trúverðugur í 

ljósi þess að hann var stöðugur og skýr og lagður til grundvallar niðurstöðu dómsins, enda sótti 

hann stoð í gögn málsins. Í Hrd. 8. desember 2016 (559/2016), sem var vísað heim í hérað, var 

brotaþoli talin trúverðug í framburði sínum um þá ákæruliði þar sem ákært var fyrir 

frelsissviptingu, líkamsárás og hótun um líflát sem vörðuðu við 1. mgr. 226. gr., 1. mgr. 218. 

gr. og 233. gr. hgl. Hins vegar var það mat dómsins að skýringar brotaþola á breyttum framburði 

fyrir dómi væru ótrúverðugar og var ekki byggt á þeim. 

Einungis í einu máli taldi dómurinn að sakborningar væru trúverðugir, í Hrd. 29. september 

2016 (35/2016) „Breiðholt“. Það er jafnframt eina málið þar sem framburður brotaþola var 

almennt metinn ótrúverðugur. 

Af framangreindu er ljóst að í þeim nauðgunarmálum sem ákært er í þykir ákærði oftast 

ótrúverðugur en það vantar upp á að skýr afstaða komi fram í dómum um trúverðugleika 

ákærða. Ávallt kom fram hvort brotaþoli teldist trúverðug og slík var almennt raunin í 

dómunum með þeirri undantekningu sem að framan greinir í Hrd. 29. september 2016 

(35/2016) „Breiðholt“ þar sem brotaþoli var talin ótrúverðug. 

  

 

                                                 
210 Hrd. 8. desember 2016 (559/2016), Hrd.19. maí 2016 (36/2016), Hrd. 28. apríl 2015 (748/2015), Hrd. 22. janúar 

2015 (508/2014), Hrd. 11. desember 2014 (335/2014), Hrd. 23. maí 2013 (93/2013). 
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5. Meginreglur sakamálaréttarfars og sönnun í nauðgunarmálum 

Helstu einkenni nauðgunarbrota eru að engin vitni eru að þeim, ásetningur sakbornings þykir 

ósannaður og sönnunargögn eru ekki nægileg.211 Sönnunarstaðan er því oft mjög erfið og 

ósjaldan eru einu sönnunargögnin vitnisburður aðila þannig að niðurstaða málsins ræðst af 

trúverðugleika ákærða og brotaþola og orð stendur gegn orði. Þegar það er svo tekið með í 

reikninginn að reynsluheimur karla er ráðandi í réttinum verður staðan enn vandasamari. 

Sakamálaréttarfar er byggt á þremur grundvallarreglum: Reglunni um að sönnunarbyrðin 

hvíli á ákæruvaldinu, reglunni um frjálst sönnunarmat dómara og reglunni um milliliðalausa 

sönnunarfærslu.212 Sé vilji til að virða fyrir sér réttinn frá gagnrýnu sjónarhorni femínískra 

lögfræðikenninga verður að setja spurningarmerki við það hvernig þessum grundvallarreglum 

er beitt og einkum hvort þær taki mið af reynsluheimi allra þeirra sem réttinn varða, þar á meðal 

kvenna. Því er vert að hafa í huga orð Yudkivsku, dómara við Mannréttindadómstól Evrópu þar 

sem hún vakti athygli á kynbundinni mismunun, en nauðgun er ein af grófustu birtingarmyndum 

valdamisræmis og mismunun kynjanna.213 Í sératkvæði sínu í máli MDE, Carvalho Pinto De 

Sousa Morais v. Portugal nr. 17484/15. 25. júlí 2017 segir hún: 

 

Því meira jafnrétti sem lögin veita, því erfiðara verður að skynja og skilgreina kynbundna 

mismunum, einkum vegna þess að rætur staðalímynda um „hefðbundin“ hlutverk karla og kvenna 

liggja svo djúpt. …á meðan konur eru enn hlutverkabundnar er aragrúinn allur af lögum og 

réttarheimildum sem ætlað er að tryggja jafnrétti kynjanna einungis orðin tóm til verndar 

réttindum og frelsi kvenna. Sé þetta viðhorf ekki gagnrýnt mun raunveruleg mismunun aldrei 

verða upprætt. 
…ef okkur er alvara með að ná markmiðum um jafnrétti kynjanna verðum við að beina meiri orku 

í að uppræta fordóma og staðalímyndir um konur og karla. Við verðum að hætta að styðjast við 

misvísandi hugmyndir um hvernig konur eigi og eigi ekki að vera eða gera, einungis á grundvelli 

þess að þær eru konur… Í því felst krafan um jafnrétti, sem er grundvöllur mannréttinda. 214 
 

Svipuð sjónarmið komu í ljós þegar Þórhildur Sæmundsdóttir og Þorgerður J. Einarsdóttir 

gerðu orðræðugreiningu á dómum Hæstaréttar í nauðgunarmálum. Helstu niðurstöður 

greiningarinnar voru að greina megi að viðhorf dómara er litað af þolendaábyrgð og 

nauðgunarmýtum um það hvaða konur geta orðið fyrir nauðgun og hverjar ekki. Þannig er 

líklegra að „góðar stelpur“ geti verið mótfallnar kynlífi og njóti ríkari réttarverndar heldur en 

„slæmar stelpur“ sem iðulega eru samþykkar kynlífi, það eru konur sem reglulega stunda kynlíf 

                                                 
211Einkenni og meðferð nauðgunarmála, bls. 3-5. 
212 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, 2. útgáfa, bls. 22. 
213 Clare MacGlynn: „Rape, Torture and the European Convention on Human Rights“, bls. 595. Sjá einnig 

Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 407. 
214 MDE, Case of Carvalho Pinto De Sousa Morais v. Portugal nr. 17484/15. 25. júlí 2017. Þýðing höfundar. 
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með maka sínum eða öðrum.215 Í þessum kafla verður fjallað um meginreglur 

sakamálaréttarfars og álitamál sem kunna að vakna varðandi meðferð nauðgunarmála. 

Í sönnun felst að upplýsa um þá atburðarás sem leggja skal til grundvallar í dómsmáli. Í 

sakamálum eru gerðar ríkar kröfur til sönnunar í ljósi þess að refsingum skal einungis beitt sé 

það réttlátt og að sannað þyki hvaða atburðir liggja að baki, því í réttarríki skal leita allra leiða 

til að sjá til þess að réttir dómar falli.216 Við meðferð sakamála fer handhafi ákæruvaldsins með 

sókn málsins og ber að gæta hlutlægnisskyldu við störf sín. Í því felst að hlutverk ákæruvaldsins 

er að horfa jafnt til þeirra atriða sem benda til sektar og sýknu sakbornings og vinna að því að 

leiða hið rétta og sanna í ljós.217 Það er inntak sannleiksreglunnar, grundvallarreglu 

sakamálaréttarfars.218 

Öflun, mat og meðferð sönnunargagna eru viðfangsefni reglna um sönnun í sakamálum og 

vanda verður til verka til að gæta mannréttindasjónarmiða.219 Meginreglur um sönnun í íslensku 

sakamálaréttarfari hafa þann tilgang helstan að vernda þá einstaklinga sem sakaðir eru um 

refsivert athæfi.220 

 

5.1 Milliliðalaus sönnunarfærsla 

Reglan um milliliðalausa sönnunarfærslu er grundvallarregla. Í henni felst að flytja ber allt 

málið fyrir þeim dómara sem að lokum dæmir í því. Reglunni er ætlað að tryggja sem 

vandaðasta málsmeðferð og rétta niðurstöðu því dómarinn sem dæmdi heyrði sjálfur allar 

forsendur sem fram komu í málinu og hlýðir sjálfur á framburði ákærða og vitna.221 Reglunni 

er ætlað að tryggja að dómarinn geti kynnt sér gögnin milliliðalaust og sé því betur í stakk búinn 

til að leggja mat á trúverðugleika vitna og greina hvort þau segi heiðarlega frá málsatvikum.222 

Tilgangur reglunnar er fyrst og síðast að tryggja rétta niðurstöðu í málinu.223 

Af reglunni leiðir að framburður ákærða, brotaþola og annarra vitna fyrir dómstólnum er 

sjálfstæður. Það þýðir að hann er ekki bundinn af eldri framburði hjá lögreglu sbr. 3. mgr. 122. 

gr. sml. Þannig felst almennt ekki sjálfstætt sönnunargildi í vitnisburði sem gefinn var undir 

rannsókn málsins og kemur fram í lögregluskýrslum.224 

                                                 
215 Þórhildur Sæmundsdóttir og Þorgerður J. Einarsdóttir: „Hún reyndi ekki að kalla á hjálp“, bls. 94. 
216 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 9. 
217 Andri Árnasson: Réttarfar í hnotskurn, bls. 31. 
218 Asbjørn Strandbakken: Uskyldspresumsjonen “In dubio pro reo“, bls. 170.  
219 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 9. 
220 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálréttarfars, bls. 2. 
221 Andri Árnasson: Réttarfar í hnotskurn, bls. 42. 
222 Eiríkur Tómasson: „Réttarfar“, bls. 153. 
223 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, Mannréttindi, Bls. 246-247. 
224 Eiríkur Tómasson: „Réttarfar“, bls. 216-217. 
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Frá stofnun Hæstaréttar 1920 og fram til 1. janúar 2018 voru tvö dómstig á Íslandi, 

héraðsdómstólarnir og Hæstiréttur Íslands. Með lögum um dómstóla nr. 50/2016 tók við 

millidómstig, Landsréttur,  til að tryggja betur milliliðalausa sönnunarfærslu. Markmiðið með 

stofunun Landsréttar er jafnframt að auka rými Hæstaréttar til að sinna fordæmisgefandi 

hlutverki og létta álagi af dómstólnum.225 

Í rannsókn þessari má einna helst greina álitamál varðandi meginregluna um milliliðalausa 

sönnunarfærslu við endurskoðun niðurstöðu héraðsdóms fyrir Hæstarétti. Í Hrd. 19. júní 2013 

(215/2013) var niðurstöðu héraðsdóms snúið við í Hæstarétti. Í héraði voru X og Y sakfelldir 

fyrir nauðgun með vísan til þess að framburður brotaþolans A fékk stoð í öðrum gögnum 

málsins og að framburður ákærðu hafi verið ótrúverðugur og „misvísandi um tiltekin atriði“. 

Meirihluti Hæstaréttar vísaði til þess að ósamræmis gætti í framburði brotaþola. Því til 

stuðnings var vísað til þess að ákærðu báru við að þeir hefðu stoppað á bensínstöð en A hélt því 

fram að þeir hefðu keyrt beint að heimili Y eftir að þeir tóku hana upp í bifreið fyrir utan 

veitingastað. Myndskeið úr eftirlitsmyndavélum staðfestir framburð ákærðu um stopp á 

bensínstöð. Einnig vísar Hæstiréttur til misræmis í framburði brotaþola um hvernig hún fór úr 

bifreið ákærða og inn á heimili Y. Í frumskýrslu lögreglu bar hún að X hafi borið sig frá 

bifreiðinni en í skýrslu degi síðar að þau hefðu gengið þrjú að húsinu en frá anddyri hafi ákærði 

Y borið hana inn. Með vísan til framangreinds og þess að A greindi ekki frá á sama veg um 

áfengisneyslu sína sýknaði Hæstiréttur X og Y með vísan til 108. gr. og 1. mgr. 109. gr. sml. 

Misræmið sem dómurinn vísaði í var að í skýrslutöku hjá lögreglu kvaðst A einungis hafa 

drukkið bjór en fyrir dómi vitnaði hún einnig um að hún hafi drukkið hvítvín. 

 Einn dómari skilaði sératkvæði þar sem hún vísaði til þess að þrátt fyrir misræmi í frásögn 

A um aðdraganda þess að hún fór inn í bifreiðina til ákærðu væri heildstætt samræmi í frásögn 

hennar. Dómarinn vísar til þess að ekki þyki óeðlilegt að A hafi ekki rekið minni til þess að 

hafa stöðvað við bensínstöð og að framburður hennar um að hún hafi verið borin inn í húsið 

væri staðfastur auk þess sem fjölskipaður héraðsdómur hefði metið framburð hennar 

trúverðugan. Í sératkvæðinu var því hafnað að slíks ósamræmis gætti í framburði brotaþola að 

líkur væru á að mat á sönnunargildi framburðar hennar væri rangt. Í sératkvæðinu segir: 

 

Brotaþoli var 19 ára gömul, smávaxin og grönn, en ákærðu báðir vöðvastæltir, um 90 kg að þyngd 

og hávaxnir. Stúlkan kvaðst ekki hafa getað veitt þeim mótspyrnu en hún hafi þó reynt að ýta 

þeim frá sér og klórað ákærða X á öðru læri þegar hann hélt um höfuð hennar og var að láta hana 

hafa við sig munnmök. Kemur það heim og saman við skýrslu um réttarlæknisfræðilega skoðun 

á honum sem fram fór að kvöldi 27. nóvember. Ákærðu hafa báðir kannast við að stúlkan hafi 

farið að gráta og viljað fara út fáklædd og án skófatnaðar, enda hafi hún fengið samviskubit yfir 

                                                 
225 Sigríður Logadóttir: Lög á bók, bls. 91-92. 
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því að hafa haft við þá mök þar sem hún átti kærasta. Ekkert er fram komið í málinu sem styður 

þá fullyrðingu að stúlkan hafi átt kærasta um þessar mundir, hvorki framburður hennar né annarra 

vitna. 
 

 Auk þessa báru vitni að A hefði verið í miklu uppnámi, fáklædd og hágrátandi eftir 

atburðina og sálfræðingur bar að hún uppfyllti öll greiningarmerki alvarlegrar 

áfallastreituröskunar. Í ljósi þess taldi dómarinn það hafið yfir skynsamlegan vafa að ákærðu 

væru sekir og að það bæri að staðfesta niðurstöðu héraðsdóms um sakfellingu þeirra. Þess skal 

getið að dómari sératkvæðisins er kona og að niðurstaða hennar samrýmist þekkingu á áhrifum 

áfalla, áfallastreitu og vitneskju um minnisrannsóknir. 

 

5.1.1 Frjáls sönnunarfærsla í nauðgunarmálum 

Tilgangur reglunnar um frjálsa sönnunarfærslu er að upplýsa málið og draga fram hið sanna og 

rétta í málinu. Regluna ber ekki að skoða eina og sér heldur styður hún við regluna um frjálst 

sönnunarmat dómara, regluna um hraða málsmeðferð og regluna um milliliðalausa 

sönnunarfærslu.226 

Reglan er meginregla í íslenskum rétti. Í henni felst að aðilar máls geta lagt fram hver þau 

gögn sem þeir kjósa til að færa sönnur á málsatvik. Markmið sönnunarfærslu er að draga fram 

hina sönnu atburðarás hverju sinni. Því er gjarnan haldið fram að markmið með 

sönnunarfærslunni sé að koma í veg fyrir að saklaus maður verði dæmdur sekur. Reglan er ekki 

án undantekninga og má þá helst nefna reglu 3. mgr. 110. gr. sml. um að dómara beri að hafna 

þýðingarlausum sönnunargögnum.227 

Hugmyndin um að betra sé að sekur maður gangi laus en að saklaus afpláni refsingu á rætur 

að rekja til Rómverja.228 Það leiðir af reglum um sönnunarbyrði og sönnunarkröfur að sjónarmið 

um að gæta þess að saklaus maður verði ekki dæmdur sekur vegi þyngra en að ná fram refsingu 

fyrir tiltekin brot. Í bókinni Um sönnun í sakamálum fjallar Stefán Már Stefánsson um regluna 

um frjálsa sönnunarfærslu, þar segir: 

 

Hún er ekki alveg gallalaus því að viss sönnunargögn geta skapað andúð á sakborningi og valdið 

því að sönnunarstaðan verði ekki rétt metin þrátt fyrir það að slík sönnunargögn eigi ekki að skipta 

máli um það. Þetta á ekki síst við um hegðun sakbornings í ýmsum öðrum óskyldum tilvikum 

sem hann hefur e.t.v. hlotið dóm fyrir og hafa ekki beinlínis sönnunargildi um þann verknað sem 

um er að tefla.229 
 

                                                 
226 Asbjørn Strandbakken: Uskyldspresumsjonen “In dubio pro reo“, bls. 174. 
227 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 13-14. 
228 Clanville Williams: The proof of guilt, bls. 154. 
229 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 15. 
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 Hér skal vakin athygli á því að það getur ekki síður talist galli á reglunni að hún getur vakið 

andúð á brotaþola. Dæmi um það má sjá í Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“ þar 

sem dómurinn rökstuddi niðurstöðu um sýknu með vísun í gögn frá þriðju aðilum þar sem fram 

kom að brotaþoli væri ekki sannsögul. Framburður vitnanna C, K og B230 virðist túlkaður sem 

sönnun þess að brotaþoli teldi að hann hefði ekki orðið fyrir nauðgun en hélt því fram síðar í 

ljósi þess að myndband af atburðunum fór í dreifingu. Vitnisburðurinn, sem kemur inn 

neikvæðum hugmyndum um huglæga afstöðu brotaþola er látinn vega þyngra en framburður 

brotaþola sjálfs, framburður læknis sem bar um áverka sem samrýmast frásögn brotaþola, 

sálfræðings sem bar að brotaþoli hefði greinst með áfallastreitu og aðstandenda brotaþola, hvort 

sem það voru vitnisburðir vinkvenna brotaþola sem sáu myndbandið og báru vitni um að hún 

hafi sagt þeim að hún hafi lent í kynferðisathöfnum sem hún vildi ekki eða vitnisburður foreldra 

og systkina sem báru að hún hafi verið ólík sjálfri sér dagana eftir atvikið. Í Hæstarétti er 

gagnrýni ákæruvaldsins á mat héraðsdóms á framburði fjölskyldu og vina afgreiddur með einni 

setningu.231 

 Sem dæmi um mál þar sem svipuð sönnunargögn voru metin á annan hátt er Hrd. 1999,2271 

(115/1999) þar sem Hæstiréttur ómerkir dóminn vegna þess að héraðsdómarinn leiddi hjá sér 

framburð tiltekins vitnis vegna tengsla hans við málið. Í Hæstarétti var það mat dómsins að 

héraðsdómaranum hefði borið að taka rökstudda afstöðu til þýðingar og trúverðugleika 

framburðarins líkt og annarra gagna málsins. 

 Það er álitamál hvort rökstuðningur Hæstaréttar í Hrd. 29. september 2016 (35/2016) 

„Breiðholt“ fullnægi kröfum réttarríkisins um hlutlaust og óvilhallt mat og dómurum hafi borið 

að taka afstöðu til framburðar vina og fjölskyldu í ljósi annarra gagna málsins svo sem skoðunar 

læknis og viðtals við sálfræðing. Þar kemur skýrt fram að hegðun brotaþola, sem fjölskylda 

vitnar um, stafar af því að hún varð fyrir áfalli í kjölfar atburðanna sem ákært er fyrir og geti 

ekki stafað af því að atburðurinn var tekinn upp gegn vilja hennar. Enn fremur í ljósi þess að 

hegðun brotaþola bar vitni um áfall áður en hún fékk vitneskju um tilvist upptökunnar. 

                                                 
230 Hún virðist fyrst hafa greint frá nauðgun eftir að myndbandsupptökuna bar á góma. Er í þessu sambandi vísað 

til vitnisburðar C, sem m.a. bar um að A hefði sagt að færi myndbandið í dreifingu þá myndi hún segja að það sem 

þar sæist væri nauðgun, K, sem kvað ekkert hafa bent til þess að A hefði lent í einhverju í partíinu kvöldið áður, 

B, sem kvað A hafa greint sér frá því á Facebook að hún hefði farið í “orgíu“ í partíinu og A hafi sagst ætla að 

segja atburðinn á myndbandinu nauðgun, færi myndbandið í dreifingu, og R sem kvað A hafa sagt að færi 

myndbandið í dreifingu, myndi hún segja að það sem þar sæist væri nauðgun. 
231 “Í málatilbúnaði ákæruvaldsins hér fyrir dómi hefur verið lögð áhersla á að vitni, sem eru tengd brotaþola 

fjölskyldu- og vinaböndum, hafi borið að hún hafi verið döpur og ólík sjálfri sér þennan dag og daginn eftir. Af 

því verður þó ekki ályktað með einhlítum hætti að ákærðu hafi brotið gegn henni á þann hátt, sem þeim er gefið 

að sök í ákæru, heldur gæti það hafa stafað af öðrum ástæðum. Samkvæmt framansögðu verður að skýra þann vafa 

ákærðu í hag.“ 
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Sönnunarfærslan í nauðgunarmálum er oftast þríþætt. Fjallað er um aðdraganda verknaðarins, 

verknaðinn sjálfan og loks hegðun brotaþola og stundum ákærðu í kjölfarið. Í málum þar sem 

aðilar hafa áður stundað kynlíf er ekki óalgengt að sönnunarfærslan hverfist um það að kynlífið 

hafi verið harkalegt með samþykki brotaþola. Í Hrd. 20. júní 2017 (486/2016) var ákærði 

fyrrum sambýlismaður brotaþola sem sakfelldur var fyrir frelsisviptingu, nauðgun, sérstaklega 

hættulega líkamsárás og tilraun til manndráps. Í forsendum héraðsdóms var fallist á framburð 

ákærða um að í sambúð þeirra hafi kynlífið verið harkalegt með samþykki brotaþola þar sem 

þeim bar saman um það að nokkru leyti en talið afar ótrúverðugt að kynlífið umrætt sinn hafi 

verið með samþykki brotaþola. 

Svipuð sönnunarfærsla átti sér stað í Hrd. 15. júní 2017 (176/2017) þar sem X, fyrrum 

sambýlismaður brotaþola, var ákærður fyrir frelsissviptingu, nauðgun, sérstaklega hættulega 

líkamsárás og tilraun til manndráps. Vitnið S kom fyrir dóminn til að bera vitni um fyrri 

samskipti sín við brotaþola og ákærða. Vitnið bar að hún hafi stundað mjög harkalegt kynlíf 

með þeim og þremur öðrum þar sem „gengið hafi verið eins langt og mögulegt var. Mikið um 

flengingar og mikið slegið að ósk kvennanna, en ekkert gert sem þær ekki vildu, en þær væru 

fyrir meiri hörku heldur en sumar aðrar konur.“ 

 Það sama átti við í Hrd. 11. desember 2014 (335/2014) þar sem ákært var fyrir þrjár 

aðgreindar nauðganir og sakfellt fyrir allar í héraði en sýknað af tveimur í Hæstarétti. 

Framburður ákærða var á þann veg að það hafi myndast viðmið um heimild til valdbeitingar í 

sambandinu og þó að dómurinn fallist á að svo hafi verið gat hann ekki fallist á að sannað væri 

að þær heimildir hafi verið ótakmarkaðar þannig að háttsemi hans gæti ekki talist nauðgun sama 

hvað brotaþoli mótmælti. 

  

5.1.2 Sönnunaratriði í nauðgunarmálum 

Sönnunaratriði í nauðgunarmálum má greina í þrjá þætti og misjafnt er eftir atvikum málanna 

hvar áherslan liggur. Í fyrsta lagi um það hvort samræði hafi farið fram, ef það liggur fyrir er í 

öðru lagi lögð áhersla á að sanna hvaða aðferð var beitt til að ná fram samræðinu og ef enn er 

uppi vafi í málinu snýst sönnunarfærslan í þriðja lagi um hvort samræðið var fengið fram með 

samþykki. 
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5.1.2.1 Sönnun um samræði 

Í flestum málum vitna bæði karl og kona um að samræði hafi farið fram en konan ber að það 

hafi farið fram gegn vilja hennar og karlinn að það hafi verið með samþykki hennar.232 Það 

heyrir til undantekninga að sönnunaratriði máls sé hvort samræði hafi farið fram. Algengast er 

að sakborningur gangist við því að samræði hafi farið fram en neitar að það hafi verið gegn 

vilja brotaþola. Af þeim dómum sem hér liggja til grundvallar neitaði ákærði að hafa haft 

samræði við brotaþola í þremur málum. 

Í Hrd. 4. febrúar 2016 (190/2015) „menntaskólanemar“ bar ákærði að brotaþoli hafi misst 

meðvitund í herbergi hans og hann hafi farið að sofa. Niðurstaða málsins var að ákærði var 

sýknaður en einn dómari skilaði sératkvæði í hvoru tveggja héraðsdómi og Hæstarétti þar sem 

þeir fjalla báðir um það hvernig neitun ákærða um að samræði hefði farið fram samrýmdist ekki 

þeim sérfræðigögnum sem bentu staðfastlega til þess að brotaþoli hafi haft samfarir einhvern 

tímann á 17 klst. tímabili áður en hann gekkst undir réttarmeinafræðilega skoðun þar sem 

talsverðar rifur voru greinanlegar á kynfærum brotaþola. Þegar brotaþoli gekkst undir skoðun 

var of langt um liðið til að greina sæðisfrumur en báðir dómararnir sem skiluðu sératkvæðum 

fjalla um að engum öðrum var til að dreifa sem annars hefði haft samræði við brotaþola. 

Dómurinn fellur mjög illa að nauðgunarmýtum í ljósi þess að vettvangur var heimili 

sakbornings, ákærði var ungur maður á menntaskólaaldri sem þekkti til vina brotaþola og 

brotaþoli var drukkin stúlka sem dró að leggja fram kæru þó hún hafi leitað til Neyðarmóttöku 

skömmu eftir atburðina til að tryggja sönnunargögn. Málinu lauk með sýknu ákærða með vísan 

til þess að brotaþoli hefði ekki verið samkvæm sjálfri sér og því var sönnunin ekki hafin yfir 

skynsamlegan vafa.  

Hrd. 30. október 2014 (757/2013) varðaði ofbeldi í nánu sambandi. Ákærði var trúlofaður 

brotaþola og neitaði alfarið að hafa veist að brotaþola og stungið fingri í leggöng hennar þegar 

hún var að skipta um buxur. Lögregla var kölluð á vettvang og vitni voru að ofbeldi sem hann 

beitti hana fyrir framan heimili hennar en þar sem um var að ræða önnur kynferðismök kom 

ekki til umræðu hvort greina mætti sáðfrumur eins og í Hrd. 4. febrúar 2016 (190/2015) 

„menntaskólanemar“ þar sem það hafði áhrif á sönnunarmatið. Framburður ákærða 

samræmdist ekki réttarmeinafræðilegum gögnum þar sem fram kom að brotaþoli var marin og 

með 0,5 cm skrámu í leggöngum en ákærði kvað frásögn brotaþola vera lygi. Framburður 

brotaþola var metinn trúverðugur enda sótti hann stoð í gögn málsins. Málið fellur vel að 

nauðgunarmýtum þar sem sönnun sjónarvotta og áverkar brotaþola vitnuðu um að ákærði var 

                                                 
232 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun, bls. 138. 
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ofbeldisfullur og brotaþoli var allsgáð og kærði atvikið strax. Aðstæðurnar og tengsl ákærða og 

brotaþola falla hins vegar ekki að mýtunum þar sem um náið samband var að ræða og því fellur 

dómurinn ekki mjög vel að nauðgunarmýtunum. Í ljósi þess að ekki var gerð krafa um 

réttarmeinafræðileg gögn, líkt og hvort sáðfrumur hafi fundist, og að ekki var fjallað um atferli 

brotaþola eftir að brotið átti sér stað eru sönnunarkröfurnar talsvert vægari en í Hrd. 4. febrúar 

2016 (190/2015) sem lauk með sýknu ákærða með vísan í að sekt ákærða væri ekki hafið yfir 

skynsamlegan vafa. Í rökstuðningi meirihluta héraðsdóms kemur fram að: 

 

Loks styður hegðun brotaþola eftir að hún fór frá ákærða ekki að henni hafi verið nauðgað. Þannig 

virtist brotaþoli í áðurnefndum facebook-samskiptum sínum ekki vera viss um hvort henni hefði 

verið nauðgað eða henni „riðið“, eins og rakið var. Þá fargaði brotaþoli ætluðum sönnunargögnum 

og dró það svo í 16 mánuði að kæra ákærða. 
 

 Mat meirihluta Hæstaréttar var á svipuðum nótum en þar segir: 

 

Ekki liggja fyrir óyggjandi gögn um hversu mikið áfengi brotaþoli drakk umrætt sinn og engin 

sönnun liggur fyrir um að henni hafi verið byrlað einhverju sem olli því að hún sofnaði svo 

þungum svefni heima hjá ákærða sem bæði hún og ákærði lýsa. Á hinn bóginn er ljóst að ölvun 

hennar gat haft áhrif á hvað hún mundi og hversu trúverðugur framburður hennar var í því ljósi 

en hegðun brotaþola í kjölfar þess að hún fór frá ákærða, svo sem samskipti hennar við vinkonur 

sínar daginn eftir, það sem haft var eftir henni á Neyðarmóttöku, grein hennar á vefmiðli og 

framburður hennar hjá lögreglu og fyrir dómi bera þess glögg merki að hún var ekki alls kostar 

samkvæm sjálfri sér. 
 

 Þau atriði sem dómurinn telur draga úr trúverðugleika brotaþola og vekja upp skynsamlegan 

vafa um sekt ákærða varða öll hegðun brotaþola fyrir og eftir atburði þá sem ákært er fyrir 

fremur en bein sönnunargögn sem snúa að hinu refsiverða athæfi. 

Þriðji dómurinn þar sem ákærði neitaði að hafa haft samræði við brotaþola er Hrd. 16. 

janúar 2014 (619/2013). Atvik máls voru þau að ákærði var að fagna 19 ára afmæli sínu þar 

sem brotaþoli varð ofurölvi og var lögð til svefns í rúmi ákærða áður en ákærði og gestir fóru á 

ball. Brotaþoli bar að hún hafi vaknað undir morgun við að ákærði var að hafa við hana samræði 

og niðurstaða um sekt ákærða var rökstudd með vísan í að framburður hans væri ótrúverðugur, 

um að hann mundi ekki eftir atvikum þessa morguns, en gat engu að síður keyrt brotaþola heim 

stuttu síðar. Dómurinn fellur illa að nauðgunarmýtum þar sem ákærði og brotaþoli þekktust og 

voru vinir, brotaþoli var drukkinn og dró að leggja fram kæru í um eitt og hálft ár en ákærði var 

ungur drengur sem bar ekki merki þess að vera ofbeldishneigður. Í ljósi þess að ekki voru til 

staðar réttarmeinafræðileg gögn þar sem brotaþoli gekkst ekki undir rannsókn er ekki annað 

hægt en að draga þá ályktun að talsvert vægari sönnunarkröfur eru gerðar í málinu heldur en í 
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Hrd. 4. febrúar 2016 (190/2015) „menntaskólanemar“ sem lauk með sýknu ákærða eins og 

vísað er til hér að ofan. 

 

5.1.2.2 Sönnun um samþykki 

Réttarframkvæmdin var, og er sú, að sanna þarf þá aðferð sem samræðið var fengið fram með. 

Áður en til lagabreytinga kom árið 2007 kom sá þáttur mjög skýrt fram í orðalagi ákvæðisins 

sem kvað á um að „refsivert væri að þröngva manni til holdlegs samræðis eða annarra 

kynferðismaka.“233 Ragnheiður Bragadóttir kveður þetta orðalag geta valdið því að viðbrögðum 

brotaþola sé veitt of mikið vægi á kostnað þess að merking sé lögð í háttsemi gerandans og lýsir 

því að slík var staðan í Hrd. 2004, 111. (416/2003) þar sem niðurstaða um sýknu valt á því að 

þvingun taldist ekki sönnuð. Ákærði var 22 ára eldri frændi brotaþola sem var 14 ára að aldri. 

Hann var ákærður fyrir önnur kynferðismök en samræði skv. ákvæði 194. gr. og 196. gr. hgl. 

Dómurinn mat framburð ákærða ótrúverðugan en framburð brotaþola trúverðugan og ljóst að 

ákærði hefði misnotað yfirburðastöðu sína í ljósi aldurs og trúnaðartengsla. Engu að síður taldi 

dómurinn ósannað að ákærði hafi þvingað brotaþola til munnmakanna þar sem þrjú vitni þorðu 

ekki að fullyrða að þau hafi orðið vitni af þvingun þrátt fyrir að ákærði hafi haldið um höfuð 

brotaþola sem kastaði upp í kjölfarið, grét og féll stuttu síðar í áfengisdá. Vafi um þvingun var 

því túlkaður ákærða í hag ásamt því að ósannað þótti að ölvunarástand brotaþola hefði verið 

slíkt að hún gæti ekki spornað við verknaðinum. Um dóminn segir Ragnheiður: 

 

Það er mjög óheppilegt að mál standi og falli með því hvað þolandi gerði eða gerði ekki, eins og 

raunin var í þessum dómi, í stað þess að snúast fyrst og fremst um hið ólögmæta og refsinæma 

atferli fremjanda.234 
 

Dómurinn varð meðal annars til þess að þvingunarþátturinn var felldur burt úr 194. gr. hgl. 

við endurskoðun laganna 2007. Ragnheiður batt vonir við að lagabreytingin yrði til þess að 

áhersla yrði lögð á hina ólögmætu háttsemi sakbornings fremur en hvort og hvernig brotaþoli 

verst atlögunni.235 Við það mat má bæta að áherslan þarf jafnframt að vera á hið refsiverða 

athæfi fremur en að áhersla sönnunarmatsins sé á atferli brotaþola eftir atlöguna eins og sjá má 

í Hrd. 4. febrúar 2016 (190/2015) „menntaskólanemar“ og Hrd. 29. september 2016 (35/2016) 

„Breiðholt“ þar sem þungamiðja sönnunarmatsins hvíldi á samtölum brotaþola við jafnaldra 

sína eftir atburðina. 

                                                 
233Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun, bls. 69. 
234Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun, bls. 70. 
235Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun, bls. 70. 
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Í greininni „Hún reyndi ekki að kalla á hjálp…“ fjalla Þórhildur Sæmundsdóttir og 

Þorgerður J. Einarsdóttir um orðræðugreiningu á dómum Hæstaréttar. Greiningin sýndi fram á 

að nokkur þemu væru gegnumgangandi í málunum. Það algengasta var þolendaábyrgð sem 

greint var frá í kafla 3.2 um nauðgunarmýtur. Afleiðing þolendaábyrgðar er að áherslan verður 

öll á brotaþola og sönnunaratriði málsins verður að sanna að brotaþoli hefði ekki getað veitt 

nauðguninni mótspyrnu, til að mynda því hún hefði óttast að það leiddi til aukins ofbeldis vegna 

aðstöðu- og aflsmunar og þorði ekki að kalla á hjálp. Þær taka sem dæmi um þolendaábyrgð 

dóm hérd. Rvk. (E-839/2007), svo kallað Hótel Sögu mál. Í héraðsdómi var ákærði sýknaður 

fyrir að hafa þröngvað stúlku til kynmaka á salerni á Hótel Sögu með þeim rökstuðningi að 

brotaþoli hafi ekki streist á móti eða kallað á hjálp og loks því hún hafði ekki gefið ákærða í 

skyn að hún væri mótfallinn kynmökum áður en hann réðst að henni og nauðgaði. Eins og þekkt 

er var málið ómerkt í Hæstarétti, sent heim í hérað í dómsálagningu að nýju þar sem ákærði var 

sakfelldur. Þeirri niðurstöðu var áfrýjað til Hæstaréttar þar sem Hæstiréttur staðfesti sakfellingu 

í Hrd. 4. desember 2008 (383/2008) þar sem röksemdafærsla dómsins var laus undan 

þolendaábyrgð og nauðgunarmýtum og snerist um ákærða og hvort hann hefði haft réttmæta 

ástæðu til að ætla að samþykki brotaþola lægi fyrir.236 Þær nefna í greininni dæmi um 

þolendaábyrgð í dómi sem hér er til skoðunar, Hrd. 22. maí 2014 (727/2013) þar sem ákærði 

var sakfelldur fyrir nauðgun í héraði sem staðfest var af meirihluta Hæstaréttar. Í sératkvæði 

Hæstaréttar koma áhrif þolendaábyrðar fram með skýrum hætti þar sem segir að brotaþoli 

þekkti til ákærða og hafði vitneskju um að hann hafi umgengist handrukkara og beitt konu 

ofbeldi. Í dóminum segir „þrátt fyrir það fór A með ákærða til [...] umrætt sinn“. Ljóst er að 

áherslan um hvað brotaþoli gerði og gerði ekki var mjög mikil í framangreindu sératkvæði 

Hæstaréttar þar sem dómarinn taldi sönnun ekki vera fullnægjandi og að sýkna bæri ákærða. 

Það verður áhugavert að fylgjast með þróun sönnunar í nauðgunarmálum í kjölfar 

breytinganna á 194. gr hgl. með lögum nr. 16/2018 þar sem áhersla ákvæðisins er færð yfir á 

samþykki þrátt fyrir að lagabreytingunni sé ekki ætlað að breyta sönnunarkröfum í málunum.237 

Hér er rétt að taka til umfjöllunar nýlegan dóm Landsréttar frá 28. september 2018 

(75/2018) þar sem X var ákærður fyrir nauðgun gegn A með því að hafa beitt hana ofbeldi og 

ólögmætri nauðung eftir að þau hófu samfarir með þeim afleiðingum að hún hlaut mjög mikla 

áverka af. Ákærði var sakfelldur í héraðsdómi með vísan í réttarmeinafræðileg gögn líkt og 

áverkavottorð frá Neyðarmóttökunni sem studdu við trúverðugleika brotaþola. Það var 

jafnframt tekið fram í niðurstöðum héraðsdóms að: 

                                                 
236 Þórhildur Sæmundsdóttir og Þorgerður J. Einarsdóttir: „Hún reyndi ekki að kalla á hjálp“, bls. 82-83. 
237 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 409. 
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Það dregur ekki úr trúverðugleika brotaþola þótt hún kunni að hafa skýrt vitninu I frá því að ákærði 

hafi reynt að nauðga henni eða vitninu B um að hún hafi haldið að henni hafi verið nauðgað, enda 

var brotaþoli í miklu uppnámi og erfitt að segja frá því að hafa verið nauðgað. 
 

 Ákærði var síðar sýknaður í dómi Landsréttar með vísan í að þrátt fyrir að háttsemi X félli 

hlutlægt séð að verknaðarlýsingu 194. gr. hgl. þá hafi ákæruvaldið ekki sannað, svo hafið sé 

yfir skynsamlegan vafa að X hafi haft ásetning til að beita A meiri hörku en hún hafi samþykkt 

og þannig brotið gegn sjálfsákvörðunarrétti hennar. Í niðurstöðu meirihluta Landsréttar er 

fjallað um breytinguna á 194. gr. hgl. með 1. gr. laga nr. 16/2018 og talið að breytingin á 194. 

gr. hefðu ekki þýðingu þar sem atvikalýsing málsins fór saman við ákvæðið fyrir og eftir 

breytingarnar. Niðurstaða meirihlutans var að ákærði hafði réttmæta ástæðu til að halda að 

brotaþoli væri samþykkur kynmökunum með vísan í fyrri kynferðisleg samskipti þeirra. 

Einnig er fjallað um lagabreytinguna í sératkvæði eins dómara. Hann fellst á sönnunarfærslu 

meirihlutans um atvik máls en fjallar um muninn á því að þvinga brotaþola til samræðis með 

ofbeldi og að beita brotaþola ofbeldi og ólögmætri nauðung við samfarirnar eins og hann var 

ákærður fyrir. Í umfjöllun hans kemur fram að tilgangur lagabreytinganna nr. 16/2018 sé að 

veita kynfrelsi fullnægjandi réttarvernd samkvæmt frumvarpi með lögunum. Þar kemur einnig 

fram að samþykkið þurfi að tjá með orðum eða ótvíræðri tjáningu og að samþykki afmarkist 

við tiltekin tilvik. Loks að það leiðir af kynfrelsi að eðlilegt sé að þátttakandi í kynlífi geti ávallt 

dregið þátttöku sína til baka með orðum eða tjáningu sem gefur þann vilja til kynna. Í 

sératkvæðinu er einnig fjallað um athugasemdir með frumvarpi til laga nr. 61/2007 sem einnig 

höfðu það að markmiði að vernda friðhelgi og sjálfsákvörðunarrétt fólks varðandi kynlíf. Þá 

hafi þegar verið komið fram að skortur á samþykki sé það sem gerir háttsemi að nauðgun. Í 

dóminum segir jafnframt: 

 

Þar sem verndarandlag nauðgunarákvæðisins var samkvæmt framansögðu, fyrir og eftir 

gildistöku 1. gr. laga nr. 16/2018, sjálfsákvörðunarréttur og athafnafrelsi fólks í kynlífi er ekki 

unnt að líta svo á að samþykki sem brotaþoli veitti ákærða til samfara hafi tekið til hvers kyns 

kynferðisathafna af hans hálfu eða að fyrri kynferðisleg samskipti ákærða og brotaþola hafi falið 

í sér sjálfkrafa samþykki af hennar hálfu fyrir kynferðislegum athöfnum af sama toga. 
 

 Niðurstaða dómara sératkvæðisins var því að ákærða hafi hlotið að vera það ljóst að til að 

viðhafa svo gróft ofbeldi sem sannað var þyrfti hann ótvírætt samþykki brotaþola. Ákærði gat 

ekki metið það svo að í ljósi fyrri kynmaka þeirra og samþykki brotaþola hafi hún veitt 

samþykki fyrir svo ofbeldisfullu kynlífi umrætt sinn. Dómarinn taldi því hafið yfir 

skynsamlegan vafa að með þessum ofbeldisfullu kynlífsathöfnum hafi ákærði haft ásetning til 

nauðgunar. 
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 Það er ljóst að í sératkvæði Landsréttar endurspeglast sá tilgangur og markmið 

nauðgunarákvæðisins að vernda kynfrelsi og sjálfsákvörðunarrétt brotaþola. Það er jafnframt 

áhugavert að í meðförum héraðsdóms var tekin afstaða til þess að samtöl brotaþola við jafningja 

og hvernig hún lýsti upplifun sinni strax eftir brotið er ekki talið draga úr trúverðugleika hennar 

öfugt við niðurstöðu Hæstaréttar í Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“ og 

niðurstöðu meirihluta Hæstaréttar í Hrd. 4. febrúar 2016 (190/2015). 

 

5.2 Sönnunarbyrði í nauðgunarmálum 

Sá lagalegi skilningur sem lagður er í hugtakið sönnun er að sönnunarbyrðin hvílir á þeim aðila 

sem bera skal hallann af því að skortur er á sönnunargögnum þegar leyst er úr málinu. 

Sönnunarbyrðin er þannig afleiðing af sönnunarkröfum sakamálsins og sönnunarbyrðin kemur 

í kjölfar sönnunarmatsins.238 

Þegar um sakamál ræðir hvílir sönnunarbyrðin á ákæruvaldinu. Reglan er lögfest í 108. gr. 

sml. sem kveður á um að sönnunarbyrði um sekt sakbornings og atvik sem telja má honum í 

óhag hvíli á ákæruvaldinu. Reglan sækir jafnframt stoð í 2. mgr. 70. gr. stjórnarskrár 

lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 og 2. mgr. 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu sbr. lög nr. 

62/1994 sem kveða á um að hver sem sökum er borinn skuli álitinn saklaus uns sekt hans er 

sönnuð. Af reglunni leiðir að allan vafa ber að skýra ákærða í hag. 239 Sönnunarbyrði 

ákæruvaldsins snýr jafnt að efnislegum skilyrðum brots og að huglægri afstöðu sakbornings. 

Ekki eru til hlutlægir mælikvarðar um það hver styrkleiki sönnunargagna þurfi að vera til að 

velta sönnunarbyrðinni og hvílir það því á huglægu mati dómara.240 Sönnun telst vera fram 

komin þegar sekt ákærða verður ekki véfengd með skynsamlögum rökum eða með öðrum 

orðum að hún sé hafin yfir skynsamlegan vafa.241 

 

5.2.1 Sönnunarkröfur í nauðgunarmálum 

Í sakamálum eru gerðar ríkar kröfur til sönnunargagna sem verða að hafa ákveðið vægi svo 

hægt sé að leggja þau til grundvallar þess að hafið sé yfir skynsamlegan vafa að ákærði hafi 

framið þann verknað sem honum er gefinn að sök. Styrkleiki sönnunargagna er metinn út frá 

meginreglum, dómaframkvæmd, fræðiskrifum og eðli máls. Sönnunarkröfurnar ná til allra 

verknaðarþátta refsiákvæðisins og huglægrar afstöðu ákærða til verknaðar.242 

                                                 
238 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 28-29. 
239 Andri Árnasson: Réttarfar í hnotskurn, bls. 41-42. 
240 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 29-30. 
241 Andri Árnasson: Réttarfar í hnotskurn, bls. 42. 
242 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 31. 
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Með hugtakinu sönnunarkröfur er átt við þann styrkleika sem gögnin verða að hafa svo að 

unnt sé að styðja niðurstöðu málsins við þau. Mælikvarðinn á sönnunarkröfurnar kemur ekki 

fram í lögum um meðferð sakamála nr. 88/2008 og verður hann því helst leiddur af 

meginreglum laga, skrifum fræðimanna og síðast en ekki síst af dómaframkvæmd. Meginreglan 

er sú að til þess að sakfella í máli verða sönnunargögn að vera með þeim hætti að ekki verði 

véfengt með skynsamlegum rökum að sakborningur hafi framið þann verknað sem um ræðir. 

Þannig er hægt að sakfella í máli þrátt fyrir að ákveðinn vafi hafi verið til staðar teljist hann 

vera innan skynsamlegra marka varðandi verknaðinn og huglæga afstöðu sakbornings til 

hans.243 

 Í nauðgunarmálum eru gerðar ríkar sönnunarkröfur244 sem hafa verið með ýmsu móti í 

gegnum tíðina. Í Mannhelgisbálki Jónsbókar voru sönnunarkröfur lögfestar með þeim hætti að 

sanna mátti að konu hefði verið nauðgað ýmist með því að tvö lögleg vitni gátu borið þess vitni 

en ef engin vitni voru til staðar gátu 12 menn dæmt um sannleiksgildi framburðar konu, ef hún 

sagði samdægurs frá.245 Í bókinni Nauðgun segir Ragnheiður Bragadóttir að þessar reglur 

„komu í veg fyrir að rétt niðurstaða fengist með því að gerðar voru óbilgjarnar kröfur til kvenna 

en karlmenn voru verndaðir fyrir því að hljóta refsingu fyrir ofbeldisfullt og hrottalegt 

ofbeldi.“246 

Þrátt fyrir að sönnunarkröfur í nauðgunarmálum séu ekki lögfestar í dag er ekki annað hægt 

en að velta því upp hvort enn eimi eftir af þeim þó ekki séu þær jafn ýktar eða skráðar í lög, 

heldur studdar af nauðgunarmýtum, eins og þeirri að þær konur sem raunverulega verða fyrir 

nauðgun tilkynni strax um brotið. Sú mýta dregur óneitanlega dám af því að kona átti ekki kost 

á að fá skorið úr um sannleiksgildi framburðar síns af 12 körlum ef hún greindi ekki samdægurs 

frá samkvæmt Mannhelgisbálki. Af dómunum þremur sem lauk með sýknu, og reifaðir eru hér 

að framan, má ráða að svo geti verið.247 Til að mynda hefur það mikil áhrif á sönnunarmatið að 

brotaþoli leggur ekki strax fram kæru þegar greina má aðrar nauðgunarmýtur í málinu þrátt fyrir 

að það hafi ekki orðið til þess að sönnunargögn hafi farið forgörðum.248 Enn fremur virðist 

framburður einnar konu sem sótti stoð í ýmis gögn mega sín lítils gegn trúverðugum og 

stöðugum framburði fimm karla sem báru sitt á hvað um hvernig nauðgunin bar að.249 Það má 

                                                 
243 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls 31-33. 
244 Einkenni og meðferð nauðgunarmála, bls. 3-5. 
245 Ragnhildur Bragadóttir: Nauðgun, bls. 20. 
246 Ragnhildur Bragadóttir: Nauðgun, bls. 23. 
247 Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“, Hrd. 4. febrúar 2016 (190/2015) „menntaskólanemar“ og Hrd. 

19. júní 2013 (215/2013). 
248 Hrd. 4. febrúar 2016 (190/2015) „menntaskólanemar“ og Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“. 
249 Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“. 



79 

 

einmitt sjá þegar horft er heildrænt yfir sögu lagasetningar um nauðgun að tilgangur þeirra var 

að leggja siðareglur fremur en að vernda gegn kynferðisofbeldi eins og markmið löggjafarinnar 

er í dag.250 

 

5.2.2 Saklaus uns sekt er sönnuð 

Í greininni Sitt er hvað, sönnunarbyrði og sönnunarmat eftir Eirík Tómasson fjallar hann um 

sönnunarbyrði ákæruvaldsins og sönnunarmat dómara. Þar segir að þrátt fyrir það svigrúm sem 

dómarar hafi er þeir meta sönnun séu þeir engu að síður bundnir af því að ómálefnaleg 

sjónarmið megi ekki ráða för við mat þeirra. Sem dæmi nefnir Eiríkur þá stöðu þegar 

ákæruvaldið hefur fært sönnur fyrir sekt ákærða og axlað sönnunarbyrðina þá sé ekki rétt að 

halda því fram í kjölfarið að sönnunarbyrðinni sé velt á axlir ákærða enda hafi sönnunarfærslan 

hlutlægt séð fullnægt ákveðnum lágmarkskröfum.251 

Sönnunarbyrði ákæruvaldsins er erfið í nauðgunarmálum þegar litlir eða engir áverkar eru 

til staðar sem sýna fram á ásetning sakbornings, en geta verið auðveldari ef fyrir liggja 

einhverjar yfirlýsingar geranda eða athafnir sem gefa til kynna afstöðu hans til verknaðarins. 

Ýmis skörun er á efri mörkum gáleysis og neðsta stigi ásetnings og það sem skilur á milli 

fræðilega eru hin sérstöku viðbótarskilyrði um vitundarstig geranda svo að verknaður verði 

felldur undir lægsta stig ásetnings, (l. dolus eventualis) sem lýsir sér í jákvæðri afstöðu til 

afbrotsins þannig að gerandi lætur sér í léttu rúmi liggja hvort afleiðing verknaðar hans sé 

refsiverð. 252 

Meginreglan um að sönnunarbyrðin hvíli á ákæruvaldinu er grundvallarregla hvers 

réttarríkis sem felur í sér að hver sá sem borinn er sökum um refsiverða háttsemi eigi rétt á að 

vera talinn saklaus uns sekt hans er sönnuð sbr. 2. mgr. 70. gr. stjórnarskár lýðveldisins Íslands 

nr. 33/1944 og 2. mgr. 6. gr. MSE. Í 108. gr. sml. segir orðrétt að „sönnunarbyrði um sekt 

ákærða og atvik sem telja má honum í óhag hvílir á ákæruvaldinu.“ Af reglunni leiðir að allan 

vafa eigi að skýra sökuðum manni í hag.253 

 Um þetta skrifar Eiríkur Tómasson í kennsluritinu Meginreglur sakamálaréttarfars: 

 

Þótt sönnunarbyrðin hvíli á ákæruvaldinu má þó ekki taka það of bókstaflega. Ef ákærandi hefur 

fært fram sönnun, sem að öðru jöfnu nægja til sakfellingar, t.d. lagt fram í ölvunarakstursmáli 

niðurstöður rannsóknar að áfengismagn í blóði ökumanns hefur mælst langt yfir lögleyfðum 

mörkum, breytist sönnunarstaðan óneitanlega. Auðvitað ber ákæranda í tilviki sem þessu að líta 

til atriða, sem horft gætu til sýknu, sbr. 3. mgr. 18. gr. sml. Það breytir þó ekki því að við þessar 

                                                 
250 Ulrika Andersson: „Det gränslöst feminina. Kvinnliga kroppar och sexualiteter i rättslig hantering av våldtäkt“, 

bls. 168. 
251 Eiríkur Tómasson: „Sitt er hvað, sönnunarbyrði og sönnunarmat“, bls. 507. 
252 Jónatan Þórmundarson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 82. 
253 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, 2. útgáfa, bls. 29. 



80 

 

aðstæður reynir á það hvort ákærða og ekki síður verjanda hans takist að sanna að ákærði hafi 

ekki gerst sekur um ölvunarakstur, þrátt fyrir það sem fram hefur verið fært í málinu, t.d. með því 

að leiða í ljós að ákærði hafi neytt áfengis eftir að akstri lauk.254 
 

Ég velti því fyrir mér hvort þetta feli í sér að ríkari kröfur séu gerðar til ákæruvaldsins um 

lögfulla sönnun í nauðgunarmálum heldur en í öðrum málum. Þegar ákært er fyrir nauðgun eru 

ævinlega færð fram gögn sem renna stoðum undir framburð brotaþola. Í þeim málum sem lýkur 

með sýknu er niðurstaðan gjarnan rökstudd með því að sagt er að ákæruvaldið hafi ekki axlað 

sönnunarbyrðina og því sé til staðar skynsamlegur vafi um sekt ákærða. Má ekki jafnframt færa 

rök fyrir því að ákæruvaldið hafi axlað sönnunarbyrðina þegar það hefur lagt fram 

áverkavottorð brotaþola þar sem fram kemur að til staðar eru líkamleg einkenni þess að 

brotaþoli hafi verið þvingaður til samræðis sem samrýmast frásögn hans? Eða þegar fyrir liggur 

mat sálfræðings á því að brotaþoli uppfylli greiningarskilyrði áfallastreituröskunar sem búið að 

er að útiloka að stafi af öðrum atburðum?255 Það er ekki að sjá í málum þar sem greina má áhrif 

nauðgunarmýtna256 að slík gögn hafi áhrif á sönnunarmatið í nauðgunarmálum þannig að lagt 

verði á herðar sakbornings og verjanda hans að færa sönnur á að samþykki til kynmaka hafi 

legið fyrir. 

Í kennsluritinu Meginreglur sakamálaréttarfars segir enn fremur: 

 

Í 108. gr. sml. segir að sönnunarbyrði um atvik, sem telja má ákærða í óhag hvíli á ákæruvaldinu. 

Ófært er að gagnálykta frá þessu ákvæði á þann veg að sönnunarbyrði um atriði, sem eru sökuðum 

manni til hagsbóta, hvíli almennt á honum sjálfum, heldur hlýtur það að ráðast af aðstæðum hverju 

sinni. Ákæruvaldið þarf t.d. ekki að færa sönnur á það að ekki séu fyrir hendi refsileysisástæður 

á borð við neyðarvörn eða neyðarrétt nema sérstakt tilefni sé til þess. Ef sakborningur vill bera 

fyrir sig slíkar ástæður, sem telja verður óvenjulegar, er eðlilegt að hann eða verjandi hans veki 

athygli á þeim.257 
 

Það er ekki hægt að segja að þær aðstæður, að maður hefur samræði við konu, séu 

óvenjulegar. Hins vegar má færa rök fyrir því að um óvenjulegar aðstæður sé að ræða þegar 

kona er með áverka eftir samræði, þegar hún var undir áhrifum áfengis eða efna sem gera henni 

ókleift að tjá afstöðu sína og einnig þegar aðstæður eru með þeim hætti að brotaþoli óttist um 

öryggi sitt.258 

                                                 
254 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, 2. útgáfa, bls. 29. 
255 Í Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“ kom fram að sú staðreynd að kynferðislega háttsemin var 

tekin upp og dreift meðal jafningja geti ekki sjálfstætt hafi orsakað það að brotaþola var greind með 

áfallastreituröskun. 
256 Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt", Hrd. 4. febrúar 2016 (190/2015) „menntaskólanemar“, Hrd. 

11. desember 2014 (335/2014), Hrd. 19. júní 2013 (215/2013). 
257 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, 2. útgáfa, bls. 29. 
258 Slík staða getur til að mynda verið uppi þegar brotaþoli er ein í húsnæði ásamt fimm mönnum sem veitast að 

henni kynferðislega líkt og í Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt". 
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5.2.3 Lögfull sönnun og kynjað sjónarhorn á réttinn 

Vegna erfiðleika við sönnun í nauðgunarmálum er vert að velta því upp hvort hin óskrifaða 

venja, að það hvíli ekki á ákæruvaldinu að sanna að refsileysisástæður líkt og neyðarvörn hafi 

verið fyrir hendi, geti einnig átt við að einhverju leyti þegar ákærði ber fyrir sig refsileysis-

ástæður í nauðgunarmálum. Þetta sjónarmið gæti komið til skoðunar þegar vörn sakbornings 

byggir á því að samþykki hafi legið fyrir, eða hann hafi staðið í þeirri trú að samþykki hafi legið 

fyrir svo að athæfið sé honum refsilaust fyrir gáleysis sakir sbr. 18. gr. hgl. 

Er ekki tilefni til að líta svo á að um sambærilegar aðstæður sé að ræða þegar vörn í 

kynferðisbrotamálum byggir á því að samræðið hafi verið með samþykki brotaþola, sé það 

hlutverk ákærða og verjanda hans að sýna fram á það,  líkt og gert er þegar vörn í 

líkamsárásarmálum er byggð á sjálfsvörn? Það er að segja ef ákæruvaldið hefur fært 

grundvallarsönnur fyrir því að ólögmæti hafi verið til staðar.  

Ef Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“ er tekinn sem dæmi er ljóst að sú staða 

er uppi að ákæruvaldið leggur fram kæru á hendur fimm sakborningum, rökstudda með 

framburði brotaþola, réttarmeinafræðilegum gögnum um áverka, sálfræðivottorði og framburði 

vitna. Niðurstaða Hæstaréttar var að staðfesta bæri sýknu héraðsdóms með vísan í að allan vafa 

um sekt verði að skýra ákærðu í hag enda sé ekki fært að álykta með einhlítum hætti að brotið 

hafi verið gegn brotaþola með vísan í framburð fjölskyldu og vina sem höfðu „borið að hún 

hafi verið döpur og ólík sjálfri sér þennan dag og daginn eftir.“ Þetta orðalag dómsins er 

áhugavert þar sem það vísar til þess að ályktun um sekt sé einungis dregin af framburði 

fjölskyldu og vina og að engin réttarmeinafræðileg gögn eða ósamræmi ákærðu væri til staðar 

sem renndi stoðum undir framburð hennar. 

Til grundvallar sýknu í málinu var litið til framburðar vitnisins H sem hafði réttarstöðu 

sakbornings við rannsókn málsins. H hafði réttarstöðu sakbornings þar sem hann hafði tekið 

upp á síma sinn hluta myndbandsupptökunnar af hinni meintu nauðgun þegar Æ sýndi honum 

hana. Framburður H var í dóminum talinn eiga stoð í framburði I en við lestur dómsins er ekki 

hægt að sjá að I hafi borið vitni. Vitnið H bar að ljóst væri af upptökunni að A hafi verið með í 

„orgíunni“. Engu að síður bar hann einnig að ekkert hafi sést á myndbandinu um það hvort A 

hafi verið samþykk því sem fram fór eða ekki. Hann sá A ekki ýta ákærðu frá sér eins og hún 

vildi ekki það sem fram fór. Dómurinn dregur þá ályktun af vitnisburði H að hann hafi verið 

vitni að hópkynlífi þrátt fyrir að hann beri að hann hafi ekki séð neitt sem benti til þess að hún 

hafi verið samþykk athæfinu eða ekki. Framburður H samrýmist framburði A þar sem upptakan 
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var tekin upp undir lok atburða en hún kvað ákærðu hafa brotið mótstöðu hennar á bak aftur 

mjög fljótt enda hafði hún vitneskju um að hún var ein í húsinu svo ekki var von um hjálp. 

Athyglisvert er að vitnisburður H er lagður til grundvallar sýknu í málinu sem sönnunargagn 

um að A hafi verið samþykk því sem fram fór þrátt fyrir að í vitnisburðinum komi fram að 

myndbandið hafi ekki verið til þess fallið að hægt væri að skera úr um að hún hafi verið 

samþykk. Lítið er hins vegar gert úr framburði R, vinkonu brotaþola, sem einnig sá myndbandið 

og taldi ljóst að um nauðgun væri að ræða enda var samræði haft við A án þess að hægt væri 

að sjá að A tæki nokkurn þátt. Af framburði R var loks dregin sú ályktun að hann styðji 

vitnisburð ákærðu fremur en framburð brotaþola þar sem hún bendir á að A geti „notað“ þetta 

sem nauðgun og er byggt á því sem rökum fyrir því að svo hafi ekki verið í raun, í stað þess að 

R væri að benda á að A hefði sönnun í höndunum. 

Upplifun karls af myndbandinu er með öðrum orðum lögð til grundvallar sýknu fremur en 

framburður konu um sama myndband sem gæti stutt niðurstöðu um sakfellingu. Upplifun 

kynjanna á kynferðisathöfnunum á myndbandinu er augljóslega ekki sú sama en vitnisburður 

R er afgerandi um að þetta hafi verið nauðgun á meðan H kveðst ekki geta greint hvort þetta 

var með samþykki eður ei. Dómurinn fellst engu að síður á að framburður hans sé nægilega 

afgerandi til að leggja til grundvallar sýknu með stoð í framburði I sem ekki er gerð grein fyrir 

í dóminum. 

Í forsendum fyrir sýknu var m.a. byggt á því að hegðun brotaþola samrýmdist ekki 

hugmyndum dómsins um hvernig brotaþoli skuli hegða sér eftir að brotið er gegn honum. Í 

dóminum segir: 

 

Meðal gagna málsins er upptaka úr eftirlitsmyndavél að [...] þar sem A sést fara úr húsinu eftir 

samkvæmið. Þar sést hún tala í síma jafnframt því að sækja þýfi sem komið hafði verið fyrir undir 

stiga í húsinu. Af þessari upptöku verður ekki ráðið að hún hafi skömmu fyrr orðið fyrir 
því alvarlega broti sem lýst er í ákæru. 

 

Eftir uppkvaðningu héraðsdóms í málinu birti Sæunn Kjartansdóttir sálgreinir og 

hjúkrunarfræðingur grein á visi.is þann 3. desember 2015 undir fyrirsögninni „Skynsamleg 

viðbrög“. Þar gerir hún dóminn að umfjöllunarefni og lýsir málsatvikum með eftirfarandi hætti: 

 

Ekki leikur vafi á að kynmök hafi átt sér stað heldur hvort stúlkan hafi verið þeim samþykk. 

Stúlkan kærir ofbeldi en piltarnir lýsa hversu gröð hún hafi verið í þá alla, helst sem flesta í 

einu.259 
 

                                                 
259 Sæunn Kjartans: „Skynsamleg viðbrögð“, http://www.visir.is. 

http://www.visir.is/skynsamleg-vidbrogd-/article/2015151209635
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Í greininni segir Sæunn vera þörf á sérkunnáttu um mannlega hegðun til að leggja mat á 

trúverðugleika í kynferðisbrotamálum og því sé það löngu tímabært að lögregla, saksóknari og 

dómarar geri sér grein fyrir því að hyggjuviti þeirra eru takmörk sett þar sem þekking á lögum 

gerir fólk ekki sérfrótt um mannlega hegðun. Sæunn segir það alvarleg mistök að ganga út frá 

þeirri forsendu að þegar fólk er í áfalli hegði það sér á tiltekinn hátt og að óforsvaranlegt hafi 

verið að ráða af atferli stúlkunnar af upptöku úr eftirlitsmyndavél að hún hafi ekki orðið fyrir 

alvarlegu afbroti. Hún segir það jafnframt fjarstæðukennt að ætla að gerendur og þolendur hegði 

sér skynsamlega í kjölfar nauðgunar þar sem það er mjög algengt að báðir aðilar láti eins og allt 

sem fram fór hafi verið með eðlilegum hætti. Þannig afneiti gerandi ábyrgð og sektarkennd en 

þolandi afneitar vitneskju sem veldur honum óöryggi eða ótta. Þess vegna er ekki óalgengt að 

brotaþoli geti spjallað við nauðgara sinn í síma eða á Facebook og tali jafnvel af léttúð um það 

sem gerðist. Sæunn segir það fullkomlega óforsvaranlegt að draga þá ályktun að ekkert 

saknæmt hafi átt sér stað vegna þess að þolandi sýnir af sér „venjulega“ hegðun.260 

Sæunn greinir enn fremur frá mikilvægi þess að vera meðvitaður um þá þætti sem hafa áhrif 

á samkennd manna þegar þeir leggja mat á hegðun annarra, svo sem kyn, aldur, persónuleika, 

gildismat, reynslu og þjóðfélagsstöðu. Sæunn veltir því jafnframt upp hvar samkennd dómara 

hafi legið við flutning málsins þar sem lesa má eftirfarandi mat dómsins að: 

 

…framburður ákærðu sé trúverðugur og hefur hver þeirra um sig greint hreinskilnislega frá. 
 

En um vitnisburður brotaþola er sagt að hann: 

 

…hefur verið breytilegur um sumt og hún mundi sumt illa. 
 

Sæunn segir að framburður stúlkunnar hefði ekki komið neinum á óvart sem hefur starfað 

með fólki í áfalli en í dóminum virðist henni hvort tveggja, breytilegur framburðurinn og að 

brotaþoli mundi sumt illa, vera talið renna stoðum undir það mat dómara að hún sé ótrúverðug. 

Sæunn lýkur umfjöllun sinni á eftirfarandi vangaveltum sem óhætt er að taka undir: 

 

Ef dómar um sýknu og sekt í kynferðisbrotamálum endurspegluðu veruleikann væri rökrétt að 

draga þá ályktun að kynferðisbrot væru afar sjaldgæf og að þeir sem kærðu þau segðu sjaldnar 

satt en meintir gerendur. Ef það er ríkjandi skoðun meðal dómara skil ég stöðuna í dag. Ef þeir 

eru ósammála þeirri ályktun þætti mér eðlilegt að þeir færu fremstir í flokki við að beita sér fyrir 

umbótum á réttarkerfinu. Starfsstétt sem kemst ítrekað að jafn umdeildum niðurstöðum og raun 

ber vitni hlýtur að vera mjög áhyggjufull.261 
 

                                                 
260 Sæunn Kjartans: „Skynsamleg viðbrögð“, http://www.visir.is. 
261 Sæunn Kjartans: „Skynsamleg viðbrögð“, http://www.visir.is. 

http://www.visir.is/skynsamleg-vidbrogd-/article/2015151209635
http://www.visir.is/skynsamleg-vidbrogd-/article/2015151209635
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Sæunn greinir jafnframt frá því að líta mætti til þess sem gerist úti í hinum stóra heimi. 

Helen Kennedy, breskur málafærslumaður og sérfræðingur í mannréttindalögum, hefur m.a. 

barist fyrir því árum saman að fá sálgreina, geðlækna og sálfræðinga inn í réttarsalinn til að 

varpa ljósi á flókin og margslungin tengsl þolenda og gerenda. Kennedy segir að smám saman 

sé ný kynslóð dómara að átta sig á þessum veruleika og að greina megi aukinn vilja til að líta 

undir yfirborð hlutanna og leita skilnings á hegðun sem kann að vera almennum sérfræðingum 

í lögum óskiljanleg.262 

Einnig bendir Sæunn á rannsóknir Gísla Guðjónssonar, réttarsálfræðings í London, sem 

urðu til þess að enduruppteknir voru sakfellingadómar sem byggðu á hegðun, sem dómurum 

þótti fjarstæðukennd á sínum tíma; að fólk játi á sig glæpi sem það var saklaust af.263 Ekki þarf 

að leita langt eftir slíku tilviki í íslenskri réttarsögu þar sem slík fölsk játning lá fyrir í einu 

stærsta sakamáli Íslandssögunnar í Guðmundar og Geirfinnsmálinu.264 

Ekki er hægt að ljúka þessari umfjöllun án þess að vekja athygli á að af þeim átta dómurum 

sem dæmdu í máli Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“, voru sjö karlar og ein kona, 

þar af fimm karlar sem dæmdu málið í Hæstarétti. Þar sem fimm karlar á miðjum aldri hafa 

aldrei gengið í gegnum það að vera ung stúlka sem verður fyrir kynferðisofbeldi er fullt tilefni 

til að velta því upp hvort þeir hafi þá þekkingu á mannlegu eðli og ekki síður þá reynslu sem 

þarf til að leggja mat á það hvað er eðlileg hegðun í þessum aðstæðum líkt og Sæunn vekur 

athygli á. 

 

5.3 Frjálst sönnunarmat í nauðgunarmálum 

Reglan um frjálst sönnunarmat dómara er lögfest í 1. og 2. mgr. 109. gr. sml. Í 1. mgr. 109. gr. 

segir að dómari meti hverju sinni hvort nægileg sönnun, sem ekki verður véfengd með 

skynsamlegum rökum, sé fram komin. Í reglunni felst að dómari metur hvaða sönnunargildi 

sönnunargögn líkt og mats- og skoðunargerðir, skýrslur og vitnisburður ákærða og vitna sem 

og skjöl og önnur sýnileg sönnunargögn hafa. Í 2. mgr. 109. gr. er mælt fyrir um að dómari 

leggi enn fremur mat á sönnunargildi staðreynda þótt þær varði ekki beinlínis það atriði sem 

sanna á. Með því er skilið milli gagna sem hafa beint og óbeint sönnunargildi.265 

Af reglunni leiðir að dómari er ekki bundinn af neinum fyrir fram gefnum reglum þegar 

hann metur hvað hann telur sannað í hverju máli. Þetta þýðir að dómari er ekki bundinn af 

                                                 
262 Sæunn Kjartans: „Skynsamleg viðbrögð“, http://www.visir.is. 
263 Sæunn Kjartans: „Skynsamleg viðbrögð“, http://www.visir.is. 
264 Þórdís Arnljótsdóttir: „Rúmlega 10% játninga óáreiðanleg“, http://www.ruv.is. 
265 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, 2. útgáfa, bls. 28. 

http://www.visir.is/skynsamleg-vidbrogd-/article/2015151209635
http://www.visir.is/skynsamleg-vidbrogd-/article/2015151209635
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fyrirfram gefnum sönnunaraðferðum, en í stað ákveðinna reglna ber honum að beita reynslu 

sinni sem dómari ásamt heilbrigðri skynsemi. Engu að síður eru dómara settar ákveðnar 

skorður. Annars vegar má dómari einungis byggja niðurstöðu sína á gögnum sem lögð hafa 

verið fram fyrir dóminn að undanskilinni reglu 3. mgr. 109. gr. um að ekki þurfi að sanna það 

sem alkunnugt er á þeim stað og tíma. Hins vegar er sú krafa ófrávíkjanleg að mat dómara 

verður að styðjast við málefnaleg rök og byggja á hlutlægu mati. Í reglunni felst skilyrðislaus 

krafa um að dómari forðist að láta persónuleg sjónarmið sín og viðhorf hafa áhrif á 

niðurstöðuna.266 Venjur og kenningar fræðimanna geta verið leiðbeinandi við sönnunarmatið. 

Af þeim leiðir að dómari má ekki byggja niðurstöðu á huglægu mati og hugmyndum sem eru 

almenns eðlis eða persónulegum skoðunum.267 Viðmiðið um það hvað telst sannað í sakamáli 

hefur einnig verið sett fram sem svo að atriði telst sannað þegar fyrir því hafa verið færð svo 

góð rök að dómari telur í ljósi heilbrigðrar skynsemi og mannlegrar reynslu að staðreynd sé 

rétt.268 Matið á sönnunargögnunum verður að samrýmast viðurkenndum venjum og 

lagasjónarmiðum sem með tíma og endurtekningu geta orðið að bindandi lagareglum.269 

Dómarinn skal loks gæta þess að allur skynsamlegur vafi sé túlkaður ákærða í hag þannig að 

sekt ákærða sé hafin yfir skynsamlegan vafa.270  

Hvergi kemur fram í lögum hvernig sönnunarmatinu skuli háttað. Reglurnar um 

sönnunarbyrði og sönnunarkröfur leggja ákveðnar kröfur á meðferð sönnunarmatsins og binda 

það ólögfestum reglum sem leiða til þess að þrátt fyrir að sönnunarmatið sé frjálst ber því að 

vera hlutlaust og byggt á gögnunum sem liggja fyrir í hverju einstöku tilviki.271 Í reglunni felst 

jafnframt að mat á gildi sönnunargagna er í höndum dómara sem metur vægi þeirra og að hvaða 

leyti hægt er að leggja þau til grundvallar niðurstöðu í fyrirliggjandi máli. Reglunni er þannig 

ætlað að stuðla að því að ná fram eins efnislega réttri niðurstöðu og kostur hennar er ásamt því 

að hvetja aðila til að afla og leggja fram þau sönnunargögn sem stuðla að því að upplýsa 

málið,272 en það er svo í höndum dómara að meta vægi þeirra og að hvaða leyti hægt er að 

leggja þau til grundvallar niðurstöðu í fyrirliggjandi máli. 

Í greininni Witness testimony: Vulnerabilities, context, and issues fjalla Pamela Radcliffe 

og Gísli H. Guðjónsson um að almennt sé talið að almenn skynsemi (e. common sense) nægi til 

að leggja mat á margslungin mál. Þau telja að á milli lögfræðinnar og vísindanna sé 

                                                 
266 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, 2. útgáfa, bls. 28-29. 
267 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 33. 
268 Símon Sigvaldason: „Hinn launhelgi glæpur“, bls. 133. 
269 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 34. 
270 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 36-37. 
271 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 33. 
272 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 33. 
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þekkingargjá (e. knowledge gap) sem lýsir sér í því að þekking vísindanna rati ekki inn í 

meðferð dómsmála þar sem fagfólk réttarvörslukerfisins, meðal annars rannsakendur og 

löglærðir,273 séu í mörgum tilvikum ekki meðvitaðir um hið flókna sálfræðilega ferli sem taka 

verði mið af þegar lagt er mat á trúverðugleika vitnisburðar.274 

Mörg framfaraskref hafa verið tekin hvað varðar meðferð sönnunarmats í nauðgunarmálum. 

Í kjölfar lagabreytinganna árið 1992 virtist rétturinn ekki hafa mikinn skilning á afstöðu 

brotaþola og hvernig þeir  bregðast við árás og mikil áhersla var lögð á mótspyrnu brotaþola 

við ofbeldi og átökum. Miklar framfarir hafa orðið á afstöðu til brotaþola og ætla má að þeim 

tilvikum fækki að kona veigri sér við því að leggja fram kæru því hún telji nauðgunina ekki 

hafa verið „alvöru“ nauðgun.275 Það má vona að í kjölfar hinnar fordæmislausu 

fjöldahreyfingar, #MeToo-byltingarinnar, að slíkum tilvikum fækki enn frekar.276 Annað dæmi 

um þessi gömlu sjónarmið má sjá í Hrd. 1992 bls. 704 (118/1992) þar sem Hæstiréttur sneri 

niðurstöðu héraðsdóms um sakfellingu fyrir brot gegn 194. gr. hgl. í sýknu. Í rökstuðningi 

Hæstaréttar var meðal annars vísað til þess að vettvangur og ásigkomulag brotaþola væri ekki 

með þeim hætti að það benti til þess að nauðgun hafi verið beitt til að fá fram samræði þrátt 

fyrir að ákærði hafi viðurkennt í héraðsdómi að hafa lagt hönd sína yfir munn brotaþola því í 

fyrstu hafi hún verið atlotum hans mótfallinn. Sú ábyrgð virtist þannig lögð á herðar brotaþola 

að minna stöðugt á það á meðan ákærði hefur við hana samræði að hún væri þeim mótfallin. Í 

greininni „Hún reyndi ekki að kalla á hjálp“ kemur fram að sýkna Hæstaréttar í málinu 

,,endurspeglar þá mýtu að konur séu erfiðar í kynlífsathöfnum, vilji láta ganga á eftir sér og séu 

óvirkir gerendur í kynlífi“.277 Þá mýtu má einnig sjá í Hrd. 29. september 2016 (35/2016) 

,,Breiðholt“ þar sem aðgerðarleysi brotaþola var lagt að jöfnu við samþykki. 

Reglan um frjálst sönnunarmat er bundin af meginreglunum um sönnunarbyrði og 

sönnunarkröfur til að gæta réttarverndar borgaranna fyrir geðþóttaákvörðunum. Dómarar verða 

að hafa rökræn og einstaklingsbundin tengsl við sakarefnið og gögn málsins. Sönnunarmatið er 

einstaklingsbundið eftir dómara en það má aldrei vera á skjön við viðurkenndar niðurstöður 

vísinda, rökfræði og almenn þekkingaratriði.278 Telja má líklegt að staðlaðar hugmyndir um 

þolendur og gerendur geti haft áhrif á matið þannig að þær rjúfi hin rökrænu og 

                                                 
273 Í greininni sem skrifuð er með hliðsjón af breskum rétti, eru einnig taldir til kviðdómendur sem á ekki við í 

þessu samhengi. Hér er dregin sú ályktun að íslenskur réttur sé ekki ýkja frábrugðin þeim breska að því undanskildu 

að dómari leggur mat á trúverðugleika vitna í stað kviðdómenda. 
274Pamela Radcliffe og Gísli H. Guðjónsson CBE: „Witness testimony: Vulnerabilities, context, and issues“, bls. 

20. 
275 Þórhildur Sæmundsdóttir og Þorgerður J. Einarsdóttir: „Hún reyndi ekki að kalla á hjálp“, bls. 86. 
276 Catharine A. MacKinnon: „#MeToo-byltingin fær því áorkað sem réttarkerfinu mistókst“, bls. 53. 
277 Þórhildur Sæmundsdóttir og Þorgerður J. Einarsdóttir: „Hún reyndi ekki að kalla á hjálp“, bls. 86-87. 
278Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 33-34. 
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einstaklingsbundnu tengsl sem dómari þarf að hafa við málið og hann verði fyrir áhrifum af 

algengum og viðurkenndum ranghugmyndum um kynin og hegðun þeirra. 

Það má því benda á ákveðinn vankant á reglunni um frjálst sönnunarmat; það er að hún 

þjónar ekki tilgangi sínum ef eitthvað veldur því að dómara skortir forsendur til að byggja mat 

sitt og niðurstöðu á hlutlausan og málefnalegan hátt. Ef dómari hefur til að mynda ekki þá 

þekkingu sem til þarf eða er ekki meðvitaður um áhrif staðalímynda um konur og/eða nauðgun 

hefur það áhrif á sönnunarmatið. Slíkt leiðir til þess að ómálefnaleg rök geta hlotið vægi í 

rökstuðningi fyrir niðurstöðum dóma þrátt fyrir að dómara gangi gott eitt til.  

 

5.3.1 Samræmi í sönnunarmati milli dóma 

Í Hrd. 22. janúar 2015 (508/2014) er ákærði dæmdur fyrir frelsissviptingu, líkamsárás, hótanir 

og nauðgun gegn barnsmóður sinni. Í sönnunarmatinu kemur dómurinn inn á að innbyrðis 

samræmis gæti í framburði brotaþola um öll meginatriði málsins. Framburður hans þótti 

stöðugur, afdráttarlaus, skýr og hafa stoð í réttarmeinafræðilegum gögnum sem byggðu á 

læknisskoðun á Neyðarmóttöku Landsspítalans. Framburður ákærða þótti hins vegar ekki eiga 

stoð í öðru sem fram kom í málinu, þótti brjóta í veigmiklum atriðum í bága við framburð hans 

hjá lögreglu og bera þess merki að hann hafi reynt að fegra hlut sinn í málinu. Ákærði bar að 

hann hafi slegið brotaþola, rifið í hár hennar og vakið hjá henni ótta. Með vísan til 

framangreinds þótti sannað gegn eindreginni neitun ákærða að hann hafi gerst sekur um brot 

gegn 1. mgr. 194. gr. hgl. 

Þegar meðferð sönnunarmatsins í málinu er borin saman við sönnunarmatið í Hrd. 29. 

september 2016 (35/2016) „Breiðholt“ er áhugavert að sambærilegum gögnum var ekki veitt 

sama vægi. Málin eru mjög ólík hvað það varðar að í Hrd. 22. janúar 2015 (508/2014) er einn 

gerandi, brotið á sér stað milli einstaklinga sem voru í nánu sambandi og það fellur frekar vel 

að nauðgunarmýtunum. Í dóminum er ekki lagt afdráttarlaust eða skýrt mat á trúverðugleika og 

það kemur ekki fram hvort brotaþoli eða ákærði voru trúverðug, þó að draga megi þá ályktun 

af lestri dómsins að brotaþoli var að mestu trúverðug en ákærði ótrúverðugur því málinu lauk 

með sakfellingu ákærða. Í Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“ voru hins vegar 

fimm gerendur, einstaklingarnir þekktust ekki mikið og málið féll mjög illa að 

nauðgunarmýtunum. Í dóminum var jafnframt tekin skýr og afdráttarlaus afstaða til þess að 

ákærðu þóttu trúverðugir og að brotaþoli þótti ótrúverðug og málinu lauk með sýknu. Það sem 

sammerkt er með málunum er að í báðum tilvikum var réttarmeinafræðileg skýrsla meðal gagna 

málsins sem ber þess vitni að brotaþoli var með áverka og í Hrd. 29. september 2016 (35/2016) 

„Breiðholt“ komu fjögur sérfræðivitni fyrir dóminn en fimm í Hrd. 22. janúar 2015 
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(508/2014). Hins vegar komu alls 26 vitni fyrir dóminn í Hrd. 29. september 2016 (35/2016) 

„Breiðholt“ en einungis 16 í Hrd. 22. janúar 2015 (508/2014). Þetta breiða bil milli fjölda vitna 

skýrist af því að þrettán einstaklingar komu fyrir dóminn í Hrd. 29. september 2016 (35/2016) 

„Breiðholt“ til að varpa ljósi á hvað gerðist áður en atburðirnir sem ákært var fyrir áttu sér stað 

og eftir en einungis fjögur í Hrd. 22. janúar 2015 (508/2014). Það þýðir að níu fleiri vitni komu 

fyrir dóminn í Breiðholtsmálinu til að bera vitni um óbein sönnunaratriði, hvað þau heyrðu eða 

fréttu eða hvað þau héldu um málið. Af því leiðir að mikið er af vitnisburðum um óbein 

sönnunaratriði í Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“. Það sem einnig er ólíkt með 

málunum er að í Hrd. 22. janúar 2015 (508/2014) var stuðst við sérfræðigögn og lagt mat á það 

hvernig framburður aðila samrýmdist þeim eða væri í andstöðu við þau. Í Hrd. 29. september 

2016 (35/2016) „Breiðholt“ var það hins vegar mat dómsins að: 

 

Ekki verður ráðið af skýrslu um réttarlæknisfræðilega skoðun, sem gerð var á brotaþola 7. maí 

2014, eða framburði læknisins fyrir dómi að hún hafi verið beitt ofbeldi eða ólögmætri þvingun 

rúmum þremur sólarhringum fyrr. Þau gögn útiloka þó ekki að slíkt hafi gerst. 
 

 Umrædd réttarmeinafræðileg skýrsla er ekki birt í dóminum en þar segir aftur á móti: 

 

Í skýrslunni er því lýst að rifið hafi verið út frá pinna eftir að bitið hafi verið í brjóst A. Vitnið 

lýsti þessum áverka og kvað sýkingu hafa verið í sárinu. Hún kvaðst ekki geta sagt til um það 

hvort þessi áverki hafi verið frá aðfaranótt sunnudags 4. maí 2014 en áverkinn gæti samrýmst 

frásögn A. Þá er lýst í skýrslunni tveimur marblettum á hægra læri. Marblettirnir hafi verið frekar 

litlir. Þeir hafi ekki verið ferskir en meira sé ekki unnt að segja. Marblettirnir gætu samrýmst 

frásögn sjúklings. Marbletti á innanverðu læri er lýst í skýrslunni. Vitnið kvað þennan marblett 

geta verið eftir ól samkvæmt frásögn A. V kvað marbletti geta hlotist við átök en hún kvað A ekki 

hafa greint sér frá því að hún hefði lent í átökum á mánudeginum fyrir komu á Neyðarmóttökuna. 

Í skýrslunni er lýst mögulegum þrýstingsáverka í harðagómi. V kvað A hafa lýst því að höfð hefðu 

verið við hana endurtekin munnmök. A hafi fundið til en áverkarnir hafi verið farnir að minnka 

við skoðunina. Spurð hvort áverki sem þessi geti myndast við þvinguð munnmök kvaðst hún ekki 

hafa séð svona áverka áður en roða sem hún greindi hafi verið óvenjulegt að sjá á svona stað. Hún 

kvaðst hafa greint slímhúðararifur við leggangaopið. Hún lýsti þessu nánar en afrifur sem þessar 

grói mjög hratt og fremur óvenjulegt sé að sjá afrifur á þriðja degi frá atburði. Hún kvað áverka 

sem þessa geta hlotist við eðlilegar samfarir. 
 

Af framburðinum er ekki síður hægt að draga þá ályktun að A hafi verið beitt ólögmætri 

þvingun, þó að ekki sé hægt að taka fyrir að áverkarnir hafi getað hlotist með öðrum hætti. Ólíkt 

því hvernig fjallað var um sönnunarmatið í Hrd. 22. janúar 2015 (508/2014), þar sem tekið er 

fram hvernig framburður ýmist brotaþola og ákærða samrýmist sérfræðigögnum, er ekki fjallað 

um hvernig framburður ákærðu samrýmist sérfræðigögnum í Hrd. 29. september 2016 

(35/2016) „Breiðholt“. Til að mynda kemur fram í vitnisburði þegar brotaþoli var spurð um 

líkamlegt ofbeldi að hún var bundin um lærið með belti og að bitið hafi verið í geirvörtu hennar. 

Hún vissi hins vegar ekki hver beit hana og hún vissi ekki til hvers beltið var bundið um læri 
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hennar. Um þessi atriði segir ákærði Æ að það eina sem rétt sé í ákærunni sé að belti var spennt 

um læri A þó hann hafi ekki vitað hver gerði það og jafnframt að hann sá ákærða Y sjúga 

geirvörtu A, þó hann hafi ekki vitneskju um það hvort hann hefði bitið hana eins og lýst er í 

ákæru. Ákærði Y vitnar hins vegar um að hann hafi ekki bitið í geirvörtu A og hann kannast 

ekki við að A hafi verið með belti spennt um læri sitt. Ekkert af framangreindu er talið fram eða 

metið þegar dómurinn kveður upp eftirfarandi: 

 

Það er mat dómsins að framburður ákærðu sé trúverðugur og hefur hver þeirra um sig greint 

hreinskilnislega frá. Ekkert er fram komið í málinu sem gefur til kynna að ákærðu hafi haft ástæðu 

til að ætla annað en að A væri samþykk því sem fram fór inni í herberginu…. 
…Það er mat dómsins að hvorki gögn um skoðun á Neyðarmóttöku né önnur gögn málsins, svo 

sem vitnisburður, styðji vitnisburð A þannig að unnt sé að leggja hann til grundvallar 

niðurstöðunni, gegn eindreginni neitun allra ákærðu frá upphafi, og gegn því sem rakið hefur 

verið að framan og er að mati dómsins til þess fallið að veikja og draga úr trúverðugleika 

vitnisburðar hennar. Vitnisburður A fær því ekki næga stoð af öðru því sem fram er komið í málinu 

til að unnt sé að leggja hann til grundvallar niðurstöðunni gegn eindreginni neitun ákærðu. 
 

Framangreint mat um að „ekkert er fram komið í málinu sem gefur til kynna að ákærðu hafi 

haft ástæðu til að ætla annað en að A væri samþykk því sem fram fór inni í herberginu“ er ansi 

afdráttarlaust og bendir til þess að ekki hafi verið horft heildrænt á gögn málsins. Meðal gagna 

málsins í Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“ eru afrit af samtölum á Facebook. Í 

umfjöllun Hæstaréttar um þau kemur fram að: 

 

Líta má svo á að sumt af því, sem þar kemur fram, gefi vísbendingu um að ákærðu hafi séð eftir 

framkomu sinni umrætt sinn. Þegar samskiptin eru virt í heild og tekið tillit til þess við hvaða 

aðstæður þau fóru fram verður aftur á móti ekki véfengd sú ályktun héraðsdóms að ekki sé unnt 

að jafna ummælum ákærðu til viðurkenningar á því að þeir hafi brotið gegn brotaþola með 

refsiverðum hætti. 
 

Fallast má á að ekki skuli leggja slík gögn að jöfnu við játningu en undarlegt er að telja þau 

ekki geta stutt við önnur gögn eða hafa eitthvert vægi við sönnunarmat málsins. Í Hrd. 16. 

janúar 2014 (619/2013) liggja einnig frammi sambærileg gögn sem veitt var annað og meira 

vægi við sönnunarmat dómsins þar sem vakin er athygli á því að í skriflegum samskiptum aðila 

neitar ákærði ekki að hann hafi haft samfarir við brotaþola. Það verður að telja miður hvernig 

framsetning sönnunarmatsins í Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“ er öll á þann 

veg að gögn styðji framburð ákærðu þar sem hlutrænt séð er erfitt að fallast á slíkt mat. 

Í Hrd. 11. desember 2014 (335/2014) er X ákærður í þremur liðum fyrir þrjár aðgreindar 

nauðganir gagnvart A. Sönnunaratriði málsins er ekki hvort atvikin sem greinir í ákæru hafi átt 

sér stað heldur hvort þau hafi verið með samþykki A. Í framburði X greinir hann frá því að það 

hafi myndast venja í þeirra kynlífi að hann beitti valdi og að hún streittist á móti og að hann 
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ætti ekki að stöðva sama hvað A segði og að þau hafi ekki notast við neitt öryggisorð til að 

tryggja að það sem fram fór væri með samþykki A. Hún lýsti kynlífi þeirra hins vegar svo að 

það hafi verið harkalegt og þau hefðu slegist en alltaf í góðu og að hann hefði alltaf hætt þegar 

hún bað hann um það. Í héraðsdómi var X sakfelldur fyrir alla ákæruliðina. 

Hæstiréttur fjallaði aftur á móti um að ásetningur er saknæmisskilyrði skv. 1. mgr. 194. gr. 

sbr. 18. gr. hgl. og að ásetningur verði að ná til allra efnisþátta verknaðarins. Hæstiréttur fer 

næst í að meta hvort ákærði hafi haft réttmætar ástæður til að ætla að brotaþoli væri samþykk 

samförunum. Sönnunarmat Hæstaréttar var greint í fimm atriði. Í fyrsta lagi að þeim bar báðum 

saman um að ákærði hefði með samþykki beggja beitt A valdbeitingu í fyrra kynlífi þeirra. Í 

öðru lagi hvernig þau lýstu því að valdi var beitt í kynmökum þeirra hverju sinni, hver átti 

upptökin og hvernig þau virtu mörk hvors annars. Í þriðja lagi kom fram hjá þeim að þau hafi 

rætt um kynlífið, langanir sínar og hvort þörf væri á öryggisorði. Brotaþoli kvað svo ekki vera 

því það hefði alltaf verið nóg að segja ákærða að hætta en ákærði sagði að hann teldi sig ekki 

eiga að hætta þó hún biðji hann um það. Í fjórða lagi að samkvæmt frásögn þeirra voru þau í 

einhvers konar sambandi og að eðli sambands þeirra virtist ekki hafa haft úrslitaáhrif á það 

hvort þau hefðu kynmök. Í fimmta lagi að fram kom í málinu að brotaþoli tók upp samband við 

ákærða eftir atvikin sem um greinir í 1. ákærulið. Í ljósi framangreinds taldi dómurinn að ganga 

yrði út frá því að ákærði hafi haft réttmæta ástæðu til að ætla að brotaþoli væri samþykk 

samförum við hann umrætt sinn og að ákæruvaldið hafi ekki axlað sönnunarbyrði um sekt 

ákærða sbr. 108. gr. sml. og sneri niðurstöðu héraðsdóms um sakfellingu af öllum ákæruliðum  

í sýknu í tveimur ákæruliðum. 

 

5.3.2 Sönnunarmat og sönnunargögn 

Þau gögn sem lögð eru fram í dómsmáli og ætlað er að varpa ljósi á atburðarás málsins eru 

sönnunargögn. Hugtakið sönnunargögn vísar til þeirra aðferða sem umdeild atburðarás er skýrð 

með. Sönnunargögn geta verið af ýmsu tagi og túlkast rúmt í ljósi meginreglunnar um frjálst 

mat sönnunargagna. Sönnunargögn geta t.d. verið vitnaleiðslur, skjöl og matsgerðir279 en þau 

sönnunargögn sem mest á reynir í nauðgunarmálum eru munnlegur vitnisburður sakborninga 

og brotaþola. Önnur gögn sem gegna veigamiklu hlutverki eru lífsýni og réttarmeinafræðileg 

skoðun. Nú á síðari tímum er orðið algengt að meðal málsgagna séu lögð fram afrit af samtölum 

á Facebook, meðal annars milli brotaþola og ákærða, eða samtöl brotaþola og ákærða við önnur 

                                                 
279 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 10. 
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vitni. Slík gögn voru lögð fram í fimm málum280 og höfðu í öllum tilvikum vægi við niðurstöðu 

málsins. Í tveimur málum281 voru jafnframt lagðar fram upptökur sem höfðu talsvert vægi 

varðandi niðurstöðu málsins. 

Sönnunargögn eru mismunandi eftir flokkum afbrota. Erfitt er að afla gagna í 

kynferðisbrotamálum þar sem þau eru þess eðlis að eiga sér stað milli tveggja einstaklinga og 

oft eru einu sönnunargögnin vitnisburður sakbornings og brotaþola. Í kynferðisbrotamálum er 

notast við ýmis óbein sönnunargögn sem renna stoðum undir sekt ákærða líkt og yfirheyrslur 

aðila og sérfræðiskýrslur. Sönnunarreglur í slíkum málum eru strangar sem getur haft þau áhrif 

að réttarkerfið virki ekki sem skyldi og almenningur missir trúna á því.282 

 Sönnunargögn í íslenskum rétti geta ýmist verið bein eða óbein. Það leiðir af 2. mgr. 109. 

gr. sml. sem felur dómara að meta sönnunargildi staðhæfinga sem varða ekki beinlínis atriði 

sem verið er að færa sönnur á en leiða má ályktanir af. Bein sönnunargögn eru milliliðalaus 

þannig að þau varða beint það atriði sem verið er að færa sönnur á og eru því talin áreiðanlegri 

heldur en óbein sönnunargögn en oft hafa óbein sönnunargögn meira vægi ef þau eru studd af 

öðrum gögnum, hvort heldur óbeinum eða beinum.283 Óbein sönnunargögn geta haft 

veigamikið gildi í nauðgunarmálum eins og sjá má í Hrd. 29. september 2016 (35/2016) 

„Breiðholt“ þar sem niðurstaða málsins var studd við óbein sönnunargögn í formi framburðar 

aðila sem vitna í ummæli brotaþola, og í Hrd. 16. janúar 2014 (619/2013), þar sem sakfelling 

var studd óbeinum sönnunargögnum í formi samtala sakbornings og vina hans. 

 

5.3.2.1 Munnleg skýrsla sem aðalsönnunargagn 

Einhver mikilvægustu sönnunargögnin í sakamálum eru vitnaskýrslur.284 Í 7. mgr. 122. gr. sml. 

kemur eftirfarandi fram: 

 

Við skýrslugjöf vitnis leitar dómari eftir þörfum vitneskju um atriði sem varða mat á 

trúverðugleika þess. Í þeim efnum skal dómari jafnan leitast við að ganga úr skugga um hvort 

skýrsla vitnisins sé reist á skynjun þess sjálfs eða sögusögn annarra. Þá skal dómari gera sér far 

um að leiða í ljós hvort viðhorf vitnisins til máls, ákærða og eftir atvikum brotaþola sé með 

einhverjum þeim hætti að það geti haft áhrif á sönnunargildi framburðar þess.  

 

 Í ákvæðinu eru sett fram ákveðin viðmið sem segja til um til hvers dómari skal meðal annars 

líta þegar lagt er mat á framburð vitnis. Í 1. mgr. 115. gr. sml. kemur einnig fram að dómari 

                                                 
280 Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“, Hrd. 14. apríl 2015 (249/2015), Hrd. 4. febrúar 2016 

(190/2015) „menntaskólanemar“, Hrd. 11. desember 2014 (335/2014) og Hrd. 16. janúar 2014 (619/2013). 
281 Hrd. 20. júní 2017 (486/2016) og Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“. 
282 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 45. 
283 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 10. 
284 Andri Árnasson: Réttarfar í hnotskurn, bls. 43. 
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skuli leggja mat á framburð ákærða, trúverðugleika hans, ástand og hegðun í skýrslugjöf og 

stöðugleika í frásögn hans. Í 1. mgr. 126. gr. sml. segir enn fremur að dómara beri að leggja 

mat á sönnunargildi vitnisburðar við úrlausn máls og skal í því sambandi leggja mat á „þroska 

þess, áreiðanleika skynjunar þess á atvikum, minni, ástandi og hegðun þess við skýrslugjöf, 

öryggi þess og skýrleika í svörum og samræmi í frásögn“. Að mörgu er að hyggja og lögbundið 

er að líta skuli til samræmis í frásögn án þess þó að lögð sé merking í hvað felst í samræmi í 

frásögn og í hvaða samræmi hún skuli vera, hvort frásögn sé í samræmi við frásögn annarra 

vitna, ákærða eða brotaþola eða hvort hún sé í samræmi við eldri frásögn vitnisins sjálfs. Af 

dómaframkvæmd má ráða að mest vægi sé lagt í að innra samræmis gæti í frásögn vitnisins.285

 Í 2. málslið 1. mgr. 126. gr. kemur fram að dómara ber að hafa í huga afstöðu vitnis til 

ákærða jafnt sem brotaþola og hagsmunum þess af niðurstöðu málsins. Í ljósi 

sannleiksreglunnar ber dómara að leitast við að upplýsa málið og líta jafnt til þess sem bendir 

til sektar og sýknu. Í Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“ lögðu dómarar til að 

mynda mat á afstöðu og sannleiksgildi vitna sem tengdust brotaþola fjölskyldu- og vinaböndum 

og var framburðinum veitt lítið vægi. Hins vegar kom ekki fram í dóminum að lagt væri mat á 

afstöðu vitnisins H, sem ákærði Æ sýndi upptökuna af atburðunum sem ákært var fyrir, en 

ekkert var fjallað um vináttutengsl eða önnur atriði sem gætu haft áhrif á skynjun vitnisins. 

Af dómarannsókninni leiðir að það er gjarnan mat dómstólsins að túlka beri vafa eða 

vangaveltu sem fram koma í framburði brotaþola um eigin upplifun þannig að hann styðji við 

ásetningsskort ákærða, þ.e. ef brotaþoli veltir fyrir sér upplifun sinni og ræðir hana við aðra 

renni það stoðum undir að ákærði hafi ekki haft ásetning til verksins.286 Í kynferðisbrotum felst 

oftast árás manneskju á aðra manneskju í einrúmi þar sem engin vitni eru að atburðinum. Það 

eru sjaldan merki um valdbeitingu og deilan snýr sjaldnast að því hvort kynferðismök hafi farið 

fram heldur hvort samþykki hafi verið fyrir þeim. Niðurstaða málsins veltur þá að mestu leyti 

á vitnisburði aðilanna. Úr slíku álitamáli er erfitt að greiða og ekki síður þegar aðilarnir hafa 

áður verið í sambandi þar sem um náin kynni er að ræða.287 Sú staða kemur því iðulega upp í 

kynferðisbrotamálum að ekki er við nein bein sönnunargögn að styðjast önnur en skýrslur 

ákærða, brotaþola og annarra vitna.288 Þá er algengast að sakborningar neiti sakargiftum og 

                                                 
285 Í Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“ var það meðal annars mat dómsins að ekki gætti samræmis í 

frásögn brotaþola þar sem hún greindi hvorutveggja frá því að hún hafi farið úr skónum og hins vegar að hún hafi 

verið tekin úr þeim. Í sama dómi er ekki lagt mat á ósamræmi í frásögnum ákærðu hvoru tveggja um það hvernig 

þeir komu inn í herbergerið og hverjir voru þar og varðandi hver batt enda á samkvæmið. 
286 Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“, Hrd. 4. febrúar 2016 (190/2015) „menntaskólanemar“. 
287 Nevada McEvoy-Cooke, David Wolchover og Anthony Heaton-Armstrong: „Two aspects of the statutory 

restriction on introducing a complainant´s sexual history“, bls. 70. 
288 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 45. 
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sjaldnast eru sjónarvottar að verknaðinum.289 Eins benda bandarísk gögn til þess að líkamlegu 

ofbeldi, sé beitt í einungis um 20% nauðgana.290 Skýrslur teknar af aðstandendum brotaþola 

eða öðrum eru því í raun ekki annað og meira en uppfyllingarefni þar sem þær varða sjaldnast 

verknaðinn sjálfan og geta því í besta falli stutt við annan framburð.291 

 

5.3.2.2 Mat á munnlegum skýrslum þegar greina má nauðgunarmýtur í málinu 

Þær nauðgunarmýtur sem virtust helst hafa áhrif á sönnunarmat í dómunum eru staðalímyndir 

um að konur sem raunverulega verða fyrir nauðgun leggi strax fram kæru til lögreglu og að 

konur ljúgi til um nauðganir því þær sjái eftir því að hafa stunda kynlíf með viðkomandi. Slíkar 

mýtur birtast helst í því að ofuráhersla er lögð á ósamræmi í framburði brotaþola um minnstu 

atriði líkt og hvort hún drakk bjór eða bjór og hvítvín292 og hvort hún fór sjálf úr skónum eða 

var tekin úr þeim293 eða mikilli áherslu á viðbrögð brotaþola eftir nauðgunina. 

Hvenær kæra er lögð fram er algengt umfjöllunarefni og því styttra sem liðið er frá því 

atvikin áttu sér stað því sterkari þykir sönnunarstaða brotaþola. Mýtan þar að baki er að 

raunverulegir þolendur nauðgana leggi strax fram kæru. Helstu rökin fyrir því að það skipti 

máli hvenær kæra er lögð fram er að þannig er best hægt að tryggja varðveislu sönnunargagna. 

Því lengra sem liðið er frá því að nauðgun er framin þar til kært er því líklegra er að  

sönnunargögn sem styðja eða veikja framburð brotaþola fari forgörðum.294 Af dómunum sem 

hér eru til grundvallar má þó ráða að seinkunin sjálf hafi áhrif á sönnunarmatið þar sem ekki er 

um að ræða að sönnunargögn fari forgörðum þar sem brotaþoli hafði farið í skoðun hjá 

Neyðarmóttökunni þó að kæran sé lögð fram seinna eins og við á í Hrd. 4. febrúar 2016 

(190/2015) þar sem ákærði var sýknaður af nauðgun. Þess ber að geta að það átti ekki alltaf við 

þegar brotaþoli dró að leggja fram kæru að það þótti draga úr trúverðugleika framburðar hans 

en í þeim tilvikum var þó tekið fram hvers vegna það þótti ekki draga úr trúverðugleika 

brotaþola að draga að leggja fram kæru.295 

                                                 
289 Guðrún Jónsdóttir: Um nauðganir, afleiðingar, málsmeðferð, Stígamót, bls. 52. 
290 Pamela Radcliffe og Gísli H. Guðjónsson CBE: „Witness testimony: Vulnerabilities, context, and issues“, bls. 

13. Upprunaleg heimild: Newman, M. and Wright, O.: „Juries need to be taught about the reality of rape, says 

DPP“, The Indipendent, 6 maí 2014.  
291 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 45. 
292 Hrd. 4. febrúar 2016 (190/2015) „menntaskólanemar“. 
293 Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“. 
294 Pamela Radcliffe og Gísli H. Guðjónsson CBE: „Witness testimony: Vulnerabilities, context, and issues“, bls. 

19. 
295 Hrd. 20. júní 2017 (486/2016), Hrd. 23. maí 2013 (93/2013), Hrd. 16. janúar 2014 (619/2013). 
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Í þessu samhengi verður að hafa í huga að það hefur sýnt sig að þolendur afbrotanna verða 

ekki síður fyrir áhrifum af nauðgunarmýtum296 og rannsóknir sýna að brotaþolar sem verða 

fyrir nauðgun sem er frábrugðin hugmyndum okkar um „alvöru“ nauðgun veigra sér við að 

leggja fram kæru af ótta við að vera ekki trúað og skilgreina sjálfar sig jafnvel síður sem 

þolendur,297 þrátt fyrir að hafa orðið fyrir nauðgun.298 Í rannsókninni Einkenni og meðferð 

nauðgunarmála kom fram að marktækur munur var á ákvarðanatöku ríkissaksóknara um 

niðurfellingu máls eða útgáfu ákæru með hliðsjón af því hvort brotaþoli tilkynnti málið til 

lögreglu samdægurs eða síðar. Oftar var gefin út ákæra í þeim málum sem tilkynnt voru 

samdægurs, sem leiddu til handtöku sakbornings og í þeim tilvikum sem brotaþoli hafði gengist 

undir réttarlæknis-fræðilega skoðun og leitað til sálfræðings í kjölfarið.299 

Ósamræmi í framburði er gjarnan talið draga úr trúverðugleika framburðar vitnis og er talið 

benda til þess að ekki sé greint satt og rétt frá. Slíkt mat leiðir til þess að oftar er sýknað en 

sakfellt í kynferðisbrotamálum ólíkt öðrum brotaflokkum þar sem ósamræmi í framburði vitna 

hafði ekki jafn mikil áhrif. Rannsóknir sýna að slíkar ályktanir um gildi ósamræmis í framburði 

eru ekki í samræmi við sálfræðilega þekkingu sem sýna að framburður vitnis sem greinir frá 

nokkrum ósamrýmanlegum atriðum í framburði sínum er í heildina ekki verri eða óáreiðanlegri 

heldur en framburður vitnis sem inniheldur fáar ósamrýmanlegar staðreyndir.300 Því er 

áhugavert til þess að líta að í þeim málum sem greina má nauðgunarmýtur hefur ósamræmi í 

framburði brotaþola, líkt og í Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“ og Hrd. 4. 

febrúar 2016 (190/2015) „menntaskólanemar“, mun meira vægi heldur en í öðrum málum þar 

sem atvik falla betur að mýtunni um alvöru nauðgun, líkt og í Hrd. 15. maí 2014 (790/2013), 

þar sem brotaþoli þekkti ekkert til ákærða og veitti árás hans virka mótstöðu þannig að um 

mikla áverka var að ræða. Í framburði brotaþola gætti ósamræmis og hún mundi margt illa og 

annað óljóst en það var ekki talið draga úr trúverðugleika hennar. 

Þrátt fyrir að minnið gegni vegamiklu hlutverki við rannsókn og meðferð sakamála benda 

rannsóknir engu að síður til þess að ekki sé til staðar nægileg þekking á því hvernig minnið 

                                                 
296 Föstudaginn 3. maí 2019 birti DV viðtal við brotaþola nauðgunar þar sem eftirfarandi nauðgunarmýta er höfð 

eftir henni:  „Svona hlutir gerast ekki fyrir stelpu sem er góð. Ég hlýt að hafa gert eitthvað rangt til að verðskulda 

þetta.“ Lilja Katrín Gunnarsdóttir: „Ég var ekki fyrsta fórnarlambið“, http://www.bleikt.dv.is. 
297 Í rannsókn framkvæmdri 1994 voru konur sem orðið höfðu fyrir kynferðisofbeldi beðnar um að lýsa dæmigerðri 

nauðgun. Konum sem hafði verið nauðgað af einhverjum kunnugum lýstu engu að síður staðalímyndanauðgun 

framinni af ókunnugum aðila sem var náð fram með vopnum utandyra. Svipaðar niðurstöður má finna í yngri 

rannsóknum t.d. frá árinu 2004 í rannsóknum Peterson og Muehlenhard. 
298 Jennifer Temkin og Barbara Krahé: Sexual Assault and the Justic Gap: A Question of Attitude, bls. 32. 
299 Hildur Fjóla Antonsdóttir og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir: Tilkynntar nauðganir til lögreglu á árunum 

2008 og 2009: Um afbrotið nauðgun, sakborning, brotaþola og málsmeðferð, bls. 8. 
300 James Ost og Christopher C. French: „How misconceptions about memory may undermine witness testimony“, 

bls. 370. 
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virkar meðal þeirra sem taka veigamiklar ákvarðanir og kveða upp dóma í málunum. Eðli og 

uppbygging minnisins býður upp á margar áskoranir þegar kemur að sönnun vegna 

refsiábyrgðar þrátt fyrir að það valdi ekki vandræðum í daglegu lífi. Rannsóknir á minni hafa 

sýnt að margt sem við teljum almenna vitneskju um minnið stenst ekki skoðun eða er í það 

minnsta flóknara en virðist við fyrstu sýn þegar kemur að stýrðri rannsókn og réttarhöldum. Á 

meðan við brúum ekki bilið milli þeirra sem fara með úrskurðarvald í réttarvörslukerfinu og 

fagaðila með þekkingu á minninu með virku samtali og samvinnu er hætta á að rangir dómar 

falli.301 

Það er mikilvægt að skilin milli sektar og sýknu í nauðgunarmálum standi ekki og falli með 

því hvað brotaþoli gerði eða lét ógert í stað þess að fjalla um refsivert athæfi ákærða.302 Það eru 

gjarnan helstu rökin sem færð eru gegn því að skilgreina nauðgun út frá samþykki að það gæti 

haft í för með sér að aukin áhersla yrði á framferði brotaþola.303 Í Hrd. 4. febrúar 2016 

(190/2015) „menntaskólanemar“, þar sem ákærði var sýknaður af ákærum um nauðgun, var 

talsvert fjallað um hegðun brotaþola. Einn dómari Hæstaréttar sem skilaði sératkvæði í málinu 

hafði eftirfarandi um vægi gagna í sönnunarmati meirihlutans að segja: 

 

Ég tel heldur ekki að gögn málsins um hegðun brotaþola eftir að hún yfirgaf heimili ákærða geti 

haft afgerandi vægi við sönnunarmatið. Þau gögn bera aftur á móti greinilega með sér að hún hafi 

orðið fyrir áfalli, en að auki er þess að gæta að brotaþoli átti meðal annars í samskiptum við vini 

og jafnaldra sem getur haft áhrif á hvernig hún kaus að greina frá atvikum. Misræmi að því leyti 

og um annað en atburðinn sjálfan tel ég ekki geta skipt sköpum um niðurstöðuna. Loks verður 

ekki vísað á bug skýringu brotaþola á því af hverju hún dró að leggja fram kæru sína. 
 

Í forsendum hins áfrýjaða dóms er það mat meirihluta héraðsdóms að: 

 

Loks styður hegðun brotaþola eftir að hún fór frá ákærða ekki að henni hafi verið nauðgað. Þannig 

virtist brotaþoli í áðurnefndum facebook-samskiptum sínum ekki vera viss um hvort henni hefði 

verið nauðgað eða henni „riðið“, eins og rakið var. Þá fargaði brotaþoli ætluðum sönnunargögnum 

og dró það svo í 16 mánuði að kæra ákærða. 
 

 Af þessu má draga þá ályktun að það er mat dómara samkvæmt sératkvæðinu í Hæstarétti 

að sönnunarmat meirihluta héraðsdóms á vægi óbeinna sönnunargagna sem voru í formi 

vitnisburðar þeirra vitna sem brotaþoli greinir frá atburðunum er í besta falli misvísandi. Einn 

dómari héraðsdóms skilaði jafnframt sératkvæði þar sem hann var ósammála meirihluta 

dómsins. Það var mat hans að framburður ákærða hafi verið ótrúverðugur, sér í lagi þar sem 

                                                 
301 James Ost og Christopher C. French: „How misconceptions about memory may undermine witness testimony“, 

bls. 373. 
302 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls, 400 og 404. 
303 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 406. 
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framburður brotaþola sótti stoð í réttarmeinafræðileg gögn og framburð tveggja sérfræðivitna. 

Dómarinn taldi framburð ákærða ótrúverðugan auk þess sem hann var í veigamiklum atriðum í 

andstöðu við gögn málsins. Því taldi hann sannað að ákærði hafi notfært sér að brotaþoli gat 

ekki spornað við kynferðismökum til að ná fram samræði og jafnframt beita hana ofbeldi. Rétt 

er að geta þess að dómari sératkvæðisins er kona. Það er vert að geta þess að af þeim átta 

dómurum sem dæmdu málið í héraðsdómi og Hæstarétti voru þrjár konur en fimm karlar í 

málinu, ein í héraði og önnur í hæstarétti. Hlutfall dómara sem voru konur var því 37.5% sem 

er hæsta hlutfallið af kvendómurum sem dæmdu í málunum sem lágu til grundvallar 

rannsókninni. Í þessu samhengi er rétt að benda á að niðurstaða dómsins í Hrd. 29. september 

2016 (35/2016) „Breiðholt“ er að miklu leyti byggð á slíkum óbeinum sönnunargögnum sem 

eru undir áhrifum af vitnisburði einstaklinga sem brotaþoli og ákærðu ræddu við að atburðinum 

liðnum. Ólíkt umfjölluninni í sératkvæðunum í Hrd. 4. febrúar 2016 (190/2015) 

„menntaskólanemar“ komu ekki fram nein sjónarmið í umfjöllun dómsins sem vörðuðu gildi 

slíkra óbeinna sönnunargagna en einungis ein kona dæmdi í málinu í héraði þannig að hlutfall 

kvendómara sem komu að málinu á báðum dómsstigum var 12,5%. 

Í Hrd. 15. desember 2016 (440/2016) þar sem ákærði var dæmdur fyrir brot gegn 1. mgr. 

194. gr. hgl. fyrir að brjóta gegn stúlku sem kom til hans í nudd taldi dómari sem skilaði 

sératkvæði í málinu að líta yrði til þess við mat á trúverðugleika framburðar sakbornings hvers 

vegna brotaþoli fór í nudd til hans. Raunin var að það var að undirlagi sameiginlegs vinafólks 

þeirra sem mælti með því að hún færi til hans því hann væri góður í að ráða bót á erfiðum 

íþróttameiðslum. Erfitt er að draga ályktun um hvaða þýðingu það eigi að hafa fyrir 

heildarmatið og hvaða tengingu það hefur við framferði ákærða við brotaþola. 

Í ljósi þess að greina má veraumkun í Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“ er  

áhugavert að skoða sönnunarmat þar sem framburður strákanna fimm er ekki settur í samhengi 

við hvern annan heldur er hann rakinn hver og einn með sjálfstæðum hætti án þess að gætt sé 

að því hvort frásagnirnar falli hver að annarri. Vörn sakborninganna fimm var að mestu svipuð, 

að brotaþoli hafi verið kynmökunum samþykk og verið virkur þátttakandi. Niðurstaða 

Hæstaréttar var byggð á þeim gögnum sem studdu þá hugmynd að brotaþoli hafi samþykkt að 

stunda kynlíf og svo séð eftir því. Það var rökstutt með tilvísun í að hún lagði kæruna ekki fram 

fyrr en eftir að hún vissi af upptökunni og að hún hafi ekki lýst atburðinum strax sem nauðgun 

og leitað samstundis til lögreglu. Með allt framangreint í huga tel ég að þeim gögnum sem 

styðja þessar nauðgunarmýtur hafi verið gefið undarlega mikið vægi í niðurstöðum dómsins. 

Afleiðing meginreglunnar um frjálst sönnunarmat er sú að huglægt mat dómara getur haft 

áhrif á niðurstöðuna og einstaklingsbundið mat þeirra getur verið dulið að baki mats á því hvað 
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telst sannað. Þannig kunna dómarar að leggja mismunandi mat á sömu eða svipuð 

sönnunargögn sem getur stafað af mörgum ástæðum. Það er meðal annars hlutverk 

áfrýjunardómstóla og reglna um sönnunarmat og sönnunarbyrði að vinna gegn slíkum 

niðurstöðum. Persónubundinn þáttur dómarans er því óhjákvæmilegur þó hann sé 

óæskilegur.304 Slíkur persónubundinn þáttur er meðal annars kyn dómara. 

 

5.3.2.3 Gildi skýrslu brotaþola þegar sakborningar eru fleiri en þolandi 

Af þeim dómum sem liggja til grundvallar rannsókninni eru fimm mál þar sem gerendur voru 

fleiri en einn en ýmislegt bendir til þess að hópnauðgunum fari fjölgandi. Samkvæmt 

ársskýrslum Stígamóta frá árunum 2008-2017 greina um 10% þeirra einstaklinga sem til 

samtakanna leita ár hvert frá hópnauðgunum þar sem brotaþoli verður fyrir árás tveggja og allt 

að fimm gerenda í einu.305 Í þremur málum í rannsókn þessari voru tveir ákærðir,306 í einu máli 

þrír307 og í Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“ voru ákærðu fimm. 

 Það er áhugavert að öll málin þar sem tveir voru ákærðir falla mjög vel að 

nauðgunarmýtunum og brotaþoli var ávallt metinn trúverðugur en sakfellt var í tveimur308 og 

sýknað í því þriðja.309 Málinu sem lauk með sýknu er eina málið sem fellur mjög vel að 

nauðgunarmýtunum en lauk jafnframt með sýknu. Það voru mjög ólík gögn í hópnauðgunar 

málunum tveim sem lauk með sýknu. Í öðru þeirra Hrd. 29. september 2016 (35/2016) 

„Breiðholt“ voru réttarmeinafræðileg gögn sem sýndu fram á mikla áverka og vitnisburðir sem 

ekki þóttu veita framburði brotaþola nægilega stoð gegn neitun fimm ákærðu og benda til þess 

að mun ríkari sönnunarkröfur voru gerðar heldur en í málum þar sem lögð voru fram 

sambærileg gögn. Í Hrd. 19. júní 2013 (215/2013) „myndbandsleiga“ voru engir áverkar á 

brotaþola og hún þótti trúverðug í framburði sínum um nauðgunina en meirihluti Hæstaréttar 

taldi ekki unnt að leggja framburð hennar til grundvallar niðurstöðu um sakfellingu í ljósi þess 

að brotaþoli þótti ekki „allskostar samkvæm sjálfri sér“. Einn dómari Hæstaréttar lagði fram 

sératkvæði þar sem færð voru rök fyrir því að staðfesta sönnunarmat héraðsdóms um 

sakfellingu ákærða. Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“ er eins og áður er greint 

frá eina málið þar sem framburður brotaþola var almennt talinn ótrúverðugur og framburður 

ákærðu talinn trúverðugur. Af dómunum tveimur mætti helst draga þá ályktun að þyngri 

                                                 
304 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 34-35. 
305 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 174. 
306 Hrd. 20. júní 2017 (486/2016), Hrd. 19. maí 2016 (36/2016) X var sakfelldur en Y var sýknaður af hlutdeild í 

málinu og Hrd. 19. júní 2013 (215/2013). 
307 Hrd. 31. janúar 2013 (521/2012). 
308 Hrd. 20. júní 2017 (486/2016), Hrd. 19. júní 2013 (215/2013). 
309 Hrd. 19. júní 2013 (215/2013). 
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sönnunarkröfur séu þar gerðar heldur en í málum þar sem lögð voru fram sambærileg gögn. Í 

báðum málunum byggði vörn sakborninga á því að brotaþoli hafi verið samræðinu samþykk 

þegar á þeim stóð en séð eftir þeim af öðrum ástæðum. 

 

5.3.2.4 Gildi sérfræðivitna og sérfræðiskýrslna 

Algeng sönnunargögn í nauðgunarmálum eru skýrslur sérfræðinga og vitnisburður þeirra um 

innihald þeirra. Slíkt mat sérfræðinga sem fram kemur fyrir dómi er takmarkað af 

meginreglunni um frjálst sönnunarmat dómarans sem leggur endanlegt mat á gildi 

sönnunargagna og metur hvaða vægi það hefur. Í sérfræðigögnum getur falist sönnunarmat 

fagaðilans sem byggt er á vinnu sem fram fór utan dómstólsins í formi viðræðna við brotaþola, 

ákærða eða aðra þá sem málið varðar en slíkt mat hefur lítið sem ekkert vægi sbr. 1. mgr. 111. 

gr. sml.310 um að dómur skal reistur á þeim gögnum sem færð eru fram við meðferð málsins 

fyrir dómi. 

 Það er áhugavert að umfjöllun um álit sérfræðinga er með ýmsu móti í dómunum og ýmist 

fjallað ítarlega um það eða það er afgreitt í fáeinum setningum. Það álitamál sem helst vekur 

athygli við vinnu þessarar rannsóknar er meðferð dómsins á gögnum sem vitna til um hvaða 

kynlíf telst „eðlilegt“. Ekki er óalgengt að læknar sem komu að skoðun brotaþola á 

Neyðarmóttöku eru spurðir hvort að áverkar brotaþola hafi getað hlotist við kynlíf og svarið er 

á þá leið að í þeim málum er ekkert ómögulegt. Það vekur hins vegar athygli að í Hrd. 31. 

janúar 2013 (521/2012) var slíkt mat lagt til grundvallar niðurstöðu dómsins um að veist hafi 

verið að kynfærum brotaþola. Þar kemur fram: 

 

Aðspurt sagði vitni að allir ytri áverkar brotaþola hefðu verið tiltölulega nýir og ferskir, en ekki 

væri hægt að segja til um hversu gamlir innri áverkarnir voru. Vitnið var spurt að því hvort áverkar 

á leggöngum og endaþarmi brotaþola gætu verið eftir kynlífsreynslu og sagði vitnið þá að allt 

væri mögulegt. 311 
 

Dæmi eru um að slíkur framburður dragi svo verulega úr vægi gagnanna að ekki þykir tækt 

að styðjast við réttarmeinafræðileg gögn. Í Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“ þar 

sem sambærilegur framburður sérfræðinga kom fram en ekki  þótti unnt að leggja skýrsluna til 

grundvallar framburðar brotaþola þrátt fyrir umtalsverða áverka. Um vitnisburðinn segir: 

 

Spurð hvort áverki sem þessi geti myndast við þvinguð munnmök kvaðst hún ekki hafa séð svona 

áverka áður en roða sem hún greindi hafi verið óvenjulegt að sjá á svona stað. Hún kvaðst hafa 

greint slímhúðarafrifur við leggangaopið. Hún lýsti þessu nánar en afrifur sem þessar grói mjög 

                                                 
310 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 37. 
311 Hrd. 31. janúar 2013 (521/2012). 



99 

 

hratt og fremur óvenjulegt sé að sjá afrifur á þriðja degi frá atburði. Hún kvað áverka sem þessa 

geta hlotist við eðlilegar samfarir. 
 

 Af Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“ má draga þá ályktun að þegar greina 

má nauðgunarmýtur í málinu virðist sérfræðiskýrslum veitt minna vægi og óbein sönnunargögn 

hafa meira vægi. Áhugavert er að í Hrd. 23. maí 2013 (93/2013) var ákærði sakfelldur fyrir 

nauðgun með því að hafa þvingað brotaþola til munnmaka og veist að honum með ofbeldi og 

hótunum þrátt fyrir að fáum sönnunargögnum væri að dreifa. Sjö vitni komu fyrir dóminn og 

áverkar voru roði og eymsli. Það er jafnframt eina málið þar sem brotaþoli var karl en ákærði 

var, eins og í hinum málunum einnig karl. Málið fellur illa að nauðgunarmýtunum og mat 

dómsins var að „brotaþoli hafi verið trúverðugur í frásögn sinni. Frásögnin var bæði hiklaus og 

örugg, þótt hann kæmist oftar en ekki í geðshræringu þegar hann var að lýsa því sem gerðist.“ 

Dóminum þótti trúverðugur framburður brotaþola sækja stoð í gögn málsins, m.a. framburð 

vinkonu brotaþola, föður og móður svo að framburður brotaþola var lagður til grundvallar 

sakfellingar. Í málinu var ákærði jafnframt ákærður fyrir húsbrot og líkamsárás. Það er ekki 

hægt að draga ályktanir um að það hafi þýðingu við mat dómsins að brotaþoli sé karlkyns en 

það vakti athygli hvað mat dómsins um trúverðugleika og öruggi brotaþola var afdráttarlaust. 

 

5.4 Um sönnunargögn og sönnunarmat í dómum Mannréttindadómstóls Evrópu 

Það er einkennandi fyrir samspil mannréttinda og refsiréttar að sjónum er beint að stöðu 

sakbornings en minni áhersla er á réttarstöðu brotaþola. Þegar horft er yfir söguna eru 

skýringarnar þær að talsvert hallaði á sakborning sem mátti sín lítils gegn ríkisvaldinu.312 Þegar 

kemur að kynferðisbrotum er landslagið ólíkt að því leyti til að staða brotaþola minnir um margt 

á stöðu sakbornings á árum áður. Líkami þeirra er brotavettvangurinn og þeir eru viðfang 

réttarins fremur en rétthafar eða aðilar. 

Mannréttindavernd hefur ekki alltaf tekið mið af reynsluheimi kvenna og veruleika 

kynbundins ofbeldis. Síðastliðna áratugi hefur orðið breyting þar á og Mannréttindadómstóll 

Evrópu hefur þróað dómaframkvæmd um að nauðgun og önnur kynbundin ofbeldisbrot séu 

alvarleg brot gegn friðhelgi einstaklinga og mannlegri reisn sem njóta verndar sáttmálans.313 

Á síðustu árum hafa jafnframt nýjar kenningar um mannréttindi rutt sér til rúms, þeirra á 

meðal viðkvæmni kenningin (e. Vulnerability Thesis). Í grófum dráttum má lýsa henni sem 

brúnni á milli lögfræðinnar og þeirra einstaklinga sem lögin taka til. Hún býður upp á tækifæri 

                                                 
312 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 1-2. 
313 Clare McGlynn: „Rape, torture and the European convention on human rights“, bls. 594. Sjá einnig Guðrún 

Gauksdóttir: „Bann við pyndingum“, bls. 114. 
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til þess að líta á manneskjuna, sem viðfang mannréttindareglnanna, sem viðkvæmt viðfangsefni 

og til að endurskoða mannréttindi í ljósi þess.314 Brautryðjendur315 viðkvæmni kenningarinnar 

gera grein fyrir því hvernig manneskjur eru í eðli sínu viðkvæmar í ljósi þess að þær geta orðið 

fyrir líkamlegum skaða og á þann hátt að þær eru háðar öðrum um afkomu sína. Þetta ástand 

verður ekki umflúið og á við um allt fólk en ekki bara ákveðna hópa samfélagsins. Þrátt fyrir 

að það sé sameiginlegt öllu fólki verður ekki fram hjá því litið að upplifanir fólks af því eru 

einstaklingsbundnar og undir miklum áhrifum af stöðu einstaklingsins í efnahagslegum og 

kerfislægum skilningi.316 Færa má rök fyrir því að framangreind viðkvæmni fólks sé ástæða 

þess að til eru mannréttindi en Anna Grear, sem er ein af forsvarskonum viðkvæmni 

kenningarinnar, bendir á að skilja verði mannréttindi sem sögulegt og hugmyndafræðilegt 

viðfangsefni og hafa í huga að saga mannréttinda er ekki einhliða. Anna Grear sýnir fram á að 

samband mannréttinda og viðkvæmrar stöðu er flókið og að mannréttindi miða ekki alltaf að 

því að vernda einstaklinginn sem mest hallar á eins og greinilegt er með hliðsjón af því að 

þróunin hefur orðið sú að fyrirtæki njóta nú mannréttinda.317 

Í áliti frá Evrópuráðinu frá árinu 2010 segir að ekki megi virða nauðgun sem einkamál 

tveggja aðila heldur verði að sjá það sem gríðarlega útbreidda ógn við mannréttindi 

aðildarríkjanna sem stjórnvöldum hefur ekki tekist að veita viðeigandi vernd gegn. Þar kemur 

jafnframt fram að kynferðisafbrot eru einhver alvarlegasta mannréttindaógn okkar tíma og að 

aðildarríkin ættu að beina sjónum sínum að því að fá fram hið gríðarlega umfang hulinna 

nauðgunarbrota og komast að rótum þess hví svo fá mál rata fyrir dómstóla og leita lausna þar 

á.318 

Samkvæmt túlkun dómstólsins á 1. gr. sáttmálans ber aðildarríkjum skylda til að tryggja 

vernd gegn kynbundnu ofbeldi. Í því felst jákvæð athafnaskylda sem kveður á um að ríkjunum 

beri að tryggja vernd gegn nauðgunum með refsiákvæðum um nauðgun og beita fyrirbyggjandi 

aðgerðum. Jafnframt ber ríkjunum að tryggja að nauðgunarmálum sé fylgt eftir með fljótri og 

öruggri rannsókn sjálfstæðra aðila sem tryggir aðkomu einstaklingsins að rannsókninni. Vernd 

gegn nauðgun hefur verið felld undir 3. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu sem bann við 

pyndingum af hendi einkaaðila sem ríkinu ber að vernda gegn og refsa fyrir.319 

                                                 
314 Alexandra Timmer: „A Quiet Revolution: Vulnerability in the European Court of Human Rights“, bls. 148. 
315 Fineman, Anna Grear og Bryan Turner. 
316 Alexandra Timmer: „A Quiet Revolution: Vulnerability in the European Court of Human Rights“, bls. 148. 
317 Alexandra Timmer: „A Quiet Revolution: Vulnerability in the European Court of Human Rights“, bls. 148-

149. 
318

 Thomas Hammarberg: „Impunity for rape of women has to be stopped“, https://www.coe. 
319 Guðrún Gauksdóttir: “Bann við pyndingum“, bls. 95. 
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Það var fyrst í málinu MDE, Aydin gegn Tyrklandi, 25. september 1997 (57/1996/676/866) 

sem dómurinn féllst á að nauðgun gæti talist til pyntinga. Dómurinn vakti vonir um að hann 

yrði hvati til að þróa lagaleg úrræði til að saksækja gerendur kynferðisofbeldis í von um 

réttlæti.320 Í dóminum var staðfest að:  

 

…rape leaves deep psychological scars on the victim which do not respond to the passage of time 

as quickly as other forms of physical and mental violence. The applicant also experienced the acute 

physical pain of forced penetration, which must have left her feeling debased and violated both 

physically and emotionally.321  

 

Dómurinn varðaði 17 ára stúlku sem var sett í varðhald í þrjá daga þar sem hún var ítrekað 

barin, köldu vatni var sprautað á nakinn líkama hennar og henni var nauðgað á meðan bundið 

var fyrir augu hennar.322 Það var því einkennandi fyrir málið að það varðaði nauðgun sem 

framin var í varðhaldi í skjóli ríkisvaldsins á meðan raunveruleikinn er sá að flestar nauðganir 

eru framdar af almennum borgurum gegn öðrum almennum borgurum en ekki í skjóli 

ríkisvaldsins. Í kjölfar dómsins hefur dómaframkvæmdin orðið á þann veg að auka jákvæðar 

skyldur aðildarríkjanna til að rannsaka og dæma í nauðgunarmálum í ríkari mæli þannig að 

tekið sé mið af birtingarmyndum í mismunandi nauðgunarbrotum, sérstaklega í málum þar sem 

aðilar þekkjast fyrir (e. acquaintance rape). Dómstólinn hefur þannig dæmt ríki fyrir 

mannréttindabrot þegar þau standa ekki undir jákvæðum skyldum sínum til að verja þolendur 

kynferðisofbeldis.323 

Árið 2003 kvað Mannréttindadómstóll Evrópu upp stefnumarkandi dóm. Í máli MDE, M.C. 

gegn Búlgaríu, 4. desember 2003 (3927/98) komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að Búlgaría 

hefði brotið gegn jákvæðum skyldum sáttmálans í ljósi þess að rannsókn og löggjöf í 

nauðgunarmálum var ekki fullnægjandi. Ástæða þess var sú venja búlgarskra yfirvalda að 

rannsaka ekki og ákæra í nauðgunarmálum ef ekki var hægt að sanna að kærandi hefði kallað á 

hjálp eða reynt að verjast nauðguninni með virkri mótstöðu.324 Í ljósi þess að löggjafinn 

viðurkenndi ekki skort á samþykki sem grundvallarinntak nauðgunar og rannsóknin var því 

felld niður vegna skorts á sönnun skv. skilgreiningu ríkisins, taldi dómstólinn brotið gegn 3. gr. 

sáttmálans. Dómstólinn hefur tekið fyrir fjölda mála þar sem löggjöf, rannsókn og saksókn þótti 

                                                 
320 Clare McGlynn: „Rape, torture and the European convention on human rights“, bls. 565. 
321 MDE, Aydin gegn Tyrklandi, 25. september 1997 (57/1996/676/866) málsgr. 83. 
322 Clare McGlynn: „Rape, torture and the European convention on human rights“, bls. 567. 
323 Clare McGlynn: „Rape, torture and the European convention on human rights“, bls. 568-569. 
324 Björg Thorarensen: „Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu og réttur til að stofna til hjúskapar“, bls. 284. 
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óviðunandi í nauðgunarmálum og fjallað um þá tregðu sem gætir hjá aðildarríkjum til að 

saksækja fyrir brotin.325 

Þegar horft er til Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“ og Hrd. 4. febrúar 2016 

(190/2015) „Menntaskólanemar“ má finna samsvaranir við dóma Mannréttindadómstólsins. Í 

máli MDE, M.C. gegn Búlgaríu, 4. desember 2003 (3927/98) var fjallað um nauðsyn þess að 

leggja ekki of þunga áherslu á áverka, viðbrögð og háttsemi brotaþola líkt og átti sér stað í 

íslensku dómunum. 

Í dómi mannréttindadómstólsins MDE, Laskey og fl. gegn Bretlandi, 19. febrúar 1997 

(21627/93, 21628/93 og 21974/93) er fjallað um að athafnir geti náð út fyrir samþykki og að 

ofbeldi í kynlífi geti verið slíkt að þolandi geti ekki samþykkt slíkar misþyrmingar. Því má velta 

upp hvort slíkur mælikvarði geti átt við í Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“ þar 

sem A samþykkir samræði með Æ en atburðir fara síðan út fyrir samþykki hennar þegar það 

bætast fleiri og fleiri við sem í sjálfu sér er slík ógn við unga stúlku að það telst til samræðis 

sem fengið er fram með ólögmætri nauðung, enda ber brotaþoli þess vitni að hún hafi frosið 

eftir að hafa gefið ákærðu til kynna með líkamsburðum að hún samþykkti ekki athæfi þeirra. 

Dóminum þótti hins vegar ótrúverðugt að hún hefði látið andstöðu sína þannig í ljós. Það er 

líka vert að beina sjónum að því að dómurinn mat áverka brotaþola ekki alvarlega né veita 

framburði hennar stoð. Áverkarnir sem sýndu að bitið var í brjóst brotaþola, marblettir á hægra 

læri og innanverðu læri. Þrýstiáverkar í harðgóm eftir síendurtekin munnmök og slímhúðarifur 

við leggangaop sem þóttu undarlega miklar miðað við það að þrír dagar voru liðnir frá 

atburðinum. Það er erfitt að fallast á að slíkir áverkar samrýmist ekki frásögn A um að hún hafi 

ekki verið athöfnunum samþykk enda hafði læknirinn ekki séð slíka áverka á harðgóm áður. 

Í því sambandi má velta upp gamalli lagaarfleifð sem bundinn var endi á í dómum 

Mannréttindadómstólsins MDE, S.W. gegn Bretlandi, 22. nóvember 1995 (20166/92) og MDE, 

C.R. gegn Bretlandi, 22. nóvember 1995 (20190/92). Í dómunum var tekin afstaða til gamallar 

breskrar reglu frá árinu 1736 um refsileysi nauðgunar í hjónabandi því að kona veitti samþykki 

sitt fyrir kynmökum með því að ganga í hjónabandið. Því var ekki hægt að dæma karl fyrir 

nauðgun ef hann var í hjónabandi með brotaþolanum. Málið fór fyrir dómstólinn sem brot gegn 

7. gr. MSE sem kveður á um að engin refsing sé heimil án laga. Kærendur voru tveir karlar sem 

dæmdir voru í Bretlandi fyrir nauðgun gegn eiginkonum sínum. Þeir rökstuddu kvörtun sína til 

dómstólsins með þeim hætti að háttsemi þeirra hefði ekki getað fallið undir neitt lagaákvæði í 

breskum hegningarlögum á þeim tíma sem verknaðirnir voru framdir og því væri háttsemin 

                                                 
325 Guðrún Gauksdóttir: „Bann við pyndingum“, bls. 115. 
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ekki refsiverð. Mannréttindadómstóllinn taldi ekki brotið gegn 7. gr. með sakfellingunni því 

slík túlkun væri í andstöðu við sáttmálann. Í dóminum segir: 

 

What is more, the abandonment of the unacceptable idea of a husband being immune against 

prosecution for rape of his wife was in conformity not only with a civilised concept of marriage 

but also, and above all, with the fundamental objectives of the Convention, the very essence of 

which is respect for human dignity and human freedom.326 
 

Getur verið að það eimi ef til vill enn eftir af þessum sjónarmiðum í meðförum Hæstaréttar 

í Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“ þar sem brotaþoli hafði þegar veitt einum 

ákærða samþykki sitt og ótrúverðugt þótti hvernig hún sýndi ákærðu mótstöðu sína þegar fleiri 

konu inn í herbergið? Um slíkt er ómögulegt að fullyrða en telja verður að í dóminum skorti 

rökstuðning fyrir því af hverju misvísandi framburður ákærðu dró ekki úr trúverðugleika þeirra 

og hvers vegna framburður brotaþola um mótstöðu sína þótti ótrúverðugur. 

Af umfjöllun þessa kafla má draga þá ályktun að staðalímyndir um hlutverk og eðli karla 

og kvenna í formi nauðgunarmýta hafi áhrif á niðurstöður dómstóla þó ekki sé það með 

ásetningi gert. Slíkt er einmitt einkenni löggjafar um mismunun að ekki er gerð krafa um að 

mismunað sé af ásetningi svo vitnað sé í sératkvæði Yudkivsku dómara við 

Mannréttindadómstól Evrópu: 

 

…ef okkur er alvara með að ná markmiðum um jafnrétti kynjanna verðum við að beina meiri orku 

í að uppræta fordóma og staðalímyndir um konur og karla. Við verðum að hætta að styðjast við 

misvísandi hugmyndir um hvernig konur eigi og eigi ekki að vera eða gera, einungis á grundvelli 

þess að þær eru konur… Í því felst krafan um jafnrétti, sem er grundvöllur mannréttinda. 327 
 

 

                                                 
326 MDE, S.W. gegn Bretlandi, 22. nóvember 1995 (20166/92), málsgrein 44. 
327 MDE, Case of Carvalho Pinto De Sousa Morais v. Portugal nr. 17484/15. 25. júlí 2017. Þýðing höfundar. 
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6 Hvaða ásetningsstig er leitast við að sanna? 

Í skýrslu Hildar Fjólu Antonsdóttur, Viðhorf fagaðila til meðferðar nauðgunarmála innan 

réttarvörslukerfisins og tillögur að úrbótum voru viðmælendur spurðir hvort þeir teldu að mat 

á ásetningi í nauðgunar- og kynferðisbrotamálum hefði tekið einhverjum breytingum. 

Viðmælendur voru almennt á þeirri skoðun að svo væri ekki og tóku fram að skýrast væri fjallað 

um ásetning þegar sakborningur hefði brotið ítrekað gegn þolanda sem algengast er þegar brotið 

er ítrekað gegn börnum og þegar um ofbeldi í nánum samböndum er að ræða. Einn 

viðmælandinn benti á að mjög oft væri rökstuðningi um ásetning ábótavant sem gerir það að 

verkum að erfitt er að draga lærdóm af dómafordæmunum. Annar viðmælandi tók fram að það 

væru til mörg stig ásetnings, en þeim væri ekki væri beitt. Því væri sönnunarstaðan sérstaklega 

erfið í þeim málum þar sem erfitt er að sýna fram á beinan ásetning, t.d. í málum þar sem báðir 

aðilar voru undir miklum áhrifum áfengis.328 

 

6.1. Saknæmi 

Í saknæmi, ásetningi og gáleysi, felst allt frá einbeittri viljaafstöðu til varúðar- eða 

athyglisskorts þess sem vinnur ámælisvert verk þrátt fyrir að geta látið það hjá líða. Þannig er 

vart nema stigsmunur á neðsta stigi ásetnings og efsta stigi gáleysis sem eru huglæg skilyrði 

refsiábyrgðar. Þegar fjallað er um ásetning er stundum notað orðalagið ,,vísvitandi” eða ,,af 

ásettu ráði” og er gáleysi að sama skapi sett fram sem hirðuleysi eða vanræksla, sbr. 141. gr. 

hgl. Þannig getur gáleysi falist í því að sýna ekki þá varúð eða athygli sem gera má ráð fyrir að 

fólk almennt sýni af sér. Hugtökin ásetningur og gáleysi eru hvergi skýrð í lögum eða í 

lögskýringargögnum en í almennum athugasemdum með II. kafla hgl. er kveðið á um að ekki 

þyki tækt að ákveða skýrlega með lögum greinarmun á ásetning og gáleysi og að það þyki 

fremur eiga heima í almennum refsiréttarfræðum en í beinni lagasetningu.329 

 Reglan um saknæmi styðst við lagarök og sakfræðiviðhorf líkt og það að refsingum er meðal 

annars ætlað að hafa sérstök og almenn varnaðaráhrif. Sérstökum varnaðaráhrifum er ætlað að 

hafa áhrif á huglæga afstöðu afbrotamannsins, viljaafstöðu hans og aðgæslu í framtíðinni 

þannig að hann fremji síður brot aftur. Ekki er líklegt að refsingar hefðu tilætluð áhrif ef huglæg 

afstaða afbrotamannsins skipti ekki máli við mat á refsiábyrgð. Almennum varnaðaráhrifum er 

svo ætlað að hafa áhrif á aðra en afbrotamanninn svo þeir brjóti síður af sér. Meginviðhorf 

refsiréttar um frelsi viljans til að breyta rétt og rangt eru einnig rök fyrir saknæmisreglunni sem 

                                                 
328 Hildur Fjóla Antonsdóttir: Viðhorf fagaðila til meðferðar nauðgunarmála innan réttarvörslukerfisins og 

tillögur að úrbótum, bls. 58-59. 
329 Jónatan Þórmundarson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 12-13. 



105 

 

er nátengd sakfræðiviðhorfinu um sanngirnis- og réttlætisrök þar sem grundvallarreglan um 

saknæmi er í samræmi við réttarvitund manna. Loks styðst hún við réttaröryggissjónarmið þar 

sem það myndi valda miklu öryggisleysi í mannlegu samfélagi ef ekki mætti treysta því að 

refsiábyrgð yrði lögð á þann aðila sem ber sök á refsinæmum verknaði og tryggir að sama skapi 

réttaröryggi sakborninga sem minnkar hættuna á ranglátum sakfellingum.330 

 Þegar löggjafinn ákveður saknæmisskilyrðin í einstökum ákvæðum er litið til sérhæfðari 

röksemda við mat á því hvort refsing skuli lögð við broti á ákvæðinu vegna ásetnings eða 

gáleysis. Sérstök lagarök felast m.a. í því að líta til grófleika verknaðar þannig að talin er mjög 

rík ástæða til að leggja refsingu við bæði ásetnings- og gáleysisbrotum, því grófari sem 

verknaðurinn er og alvarlegri hlutrænt séð. Við mat á grófleika verknaðar er meðal annars litið 

til eðli verndarandlagsins og þolandans, afleiðinga verknaðarins og/eða hversu vítaverðri aðferð 

var beitt við framkvæmdina.331 Þannig má nefna að til eru sérstök gáleysisákvæði um manndráp 

í 215. gr. og líkamsmeiðingar í 219. gr. hgl.332 

Hefðbundin refsiábyrgð er þegar ,,sakhæfur einstaklingur ber persónulega ábyrgð á 

ámælisverðum verkum sínum”. Skilgreiningin felur í sér kröfu um tiltekna huglæga afstöðu 

geranda til verknaðar sem telja verður ámælis- eða vítaverða gagnvart annarri manneskju. Þessi 

krafa birtist í meginreglu refsiréttar um saknæmi sem er lögfest í 18. gr. hgl. og felur í sér að 

verknaður sem skilgreindur er refsinæmur í hegningarlögum er ekki saknæmur nema hann sé 

unninn annað hvort af ásetningi eða gáleysi.333 Þar kemur fram að fyrir gáleysisbrot skuli aðeins 

refsa samkvæmt sérstakri heimild í hegningarlögum. 

 

6.2 Mörk ásetnings og gáleysis 

Styrkleiki ásetnings felst í huglægri afstöðu geranda, þ.e. ákveðnum vilja hans til að fremja 

verknaðinn í efsta stigi ásetnings sem er beinn ásetningur. Gáleysi greinist í meðvitað og 

ómeðvitað gáleysi en skörun er á lægstu stigum ásetnings og meðvitaðs gáleysis.334 

Það sem greinir lægsta stig ásetnings frá efsta stigi gáleysis sem nefnist meðvitað gáleysi er 

viðbótarskilyrði lægsta stigs ásetnings, (l. dolus eventualis) sem felst í jákvæðri afstöðu geranda 

til afbrotsins.335 Í jákvæðri afstöðu felst að gerandi lætur sér í léttu rúmi liggja hvort refsinæmu 

aðstæðurnar séu fyrir hendi. Huglæg afstaða geranda lýsir sér þá með þeim hætti að hann fremur 

                                                 
330 Jónatan Þórmundarson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 16. 
331 Jónatan Þórmundarson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 19. 
332 Jónatan Þórmundarson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 19. 
333 Jónatan Þórmundarson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 11-12. 
334 Alþt. 2006-07, bls. 522. 
335 Jónatan Þórmundarson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 60-62. 
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verknaðinn í trausti þess að afleiðingin komi ekki fram. Þegar um nauðgun er að ræða gæti slík 

afstaða lýst sér í því að gerandi sleppir því að ganga úr skugga um að manneskjan sem hann 

hafði samræði við sé því samþykk og hefur samræði við hana án þess að fullvissa sig um að 

samþykki liggi. 

Það er ekki einfalt mál að draga línu milli þess afbrigðis dolus eventualis sem lýsir sér í 

jákvæðri afstöðu til afbrots og efstu stiga gáleysis, sem leiðir stundum til þess að dómari metur 

atvik svo að um meðvitað gáleysisbrot sé að ræða þegar viljaafstaða geranda til verknaðarins 

var raun jákvæð svo að um ásetningsstigið dolus eventualis er að ræða.336 

Loks er rétt að gera hérna grein fyrir umfjöllun Jónatans Þórmundssonar í bókinni Afbrot 

og refsiábyrgð II um þokukenndan ásetning. Þar segir að hugtakið þokukenndur ásetningur lýsi 

ekki nýju ásetningsstigi heldur megi skilgreina sem afbrigði eða birtingarform ásetnings, fyrst 

og fremst efstu stiga ásetnings. Þannig er ásetningur manns til refsiverðar háttsemi þokukenndur 

ef honum er ekki fyllilega ljóst að hverju athafnir hans stefna eða að svo er ástatt fyrir honum 

andlega og líkamlega að hann hefur ekki hemil á gerðum sínum. Jónatan flokkar þokukenndan 

ásetning í fjóra flokka sem verða raktir í þeim atriðum sem eru talin geta átt við í 

nauðgunarmálum. Í fyrsta lagi fegrun tilgangs sem getur falið í sér að gerandi er haldinn 

sjálfsmeðaumkun eða reynir að fegra þátt sinn eða réttlæta. Í öðru lagi fjallar hann um 

skammvinnt ójafnvægi á geðsmunum og því þriðja um ölæði og aðra vímu. Annar og þriðji 

flokkur verða ekki til nánari umfjöllunar hér en í fjórða flokki er fjallað um ertni og hálfkæring. 

Jónatan segir ertni og hálfkæring einkennast af því, eins og fegrun tilgangs, að menn reyna að 

skýra eða réttlæta refsiverðan verknað sinn þannig að þeim hafi ekki gengið neitt illt til heldur 

hafi einungis verið um „saklaust“ grín eða drykkjulæti að ræða. Jónatan telur þetta oftast vera 

fyrirsláttur sem sjaldnast er tekið mark á þegar um er að ræða kynferðisbrot.337 

Lýsing Jónatans á þessu afbrigði ásetnings minnir óneitanlega á umfjöllun Hildar Fjólu 

Antonsdóttur í greininni Á að taka upp nauðgun af gáleysi í íslenskum rétti sem var birt á 

fjölmiðlinum Stundinni.is. Þar kemur fram að samkvæmt sögn sakborninga væri ætlun þeirra 

yfirleitt að stunda kynlíf fremur en að fremja nauðgun og að brotin einkennist oft af „sjálfhverfu 

ofbeldismannsins og gríðarlegu skeytingarleysi gagnvart kynfrelsi brotaþola, persónu þeirra, 

líkama og vilja“.338 

 

                                                 
336 Jónatan Þórmundarson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 86. 
337 Jónatan Þórmundarson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 99-112. 
338 Hildur Fjóla Antonsdóttir: „Á að taka upp nauðgun af gáleysi í íslenskum rétti“, http://stundin.is. 
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6.3 Ásetningsmat í nauðgunarmálum 

Í 194. gr. hgl. um nauðgun er ekki lögfest gáleysisheimild og er ásetningur því eina 

saknæmisskilyrði nauðgunar. Nauðgun er því ekki refsiverð nema hún sé framin af ásetningi en 

öll stig ásetnings koma til greina. 

Í bókinni Nauðgun segir Ragnheiður Bragadóttir að ekki sé algengt að fjallað sé um 

ásetninginn í dómum og nefnir sem dæmi Hrd. 11. desember 2014 (335/2014) þar sem 

eftirfarandi er sett fram í dóminum: „Ákæruvaldið hefur því ekki axlað þá sönnunarbyrði, sem 

á því hvílir eftir 108. gr. laga nr. 88/2008, að sýna fram á ásetning til nauðgunar og þar með 

saknæmi verknaðar hans. Var X því sýknaður af sakargiftum samkvæmt þessum ákærulið.“339 

Ekki kom fram nein umræða um lægri stig ásetnings líkt og jákvæða afstöðu til afbrots þar sem 

ákærða hefði verið rétt að ganga úr skugga um samþykki brotaþola. 

Fræðimenn hafa fjallað um hvort rétt sé að lögfesta ákvæði um nauðgun af gáleysi og í bók 

Ragnheiðar Bragadóttur, Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, segir hún frá 

vangaveltum Vagn Greve um nauðgun af gáleysi. Hann taldi t.a.m. að hægt hefði verið að 

sakfella fyrir nauðgun af gáleysi ef heimild í lögum hefði verið til staðar í dómi Eystri 

Landsréttar ØLD 28.340 júní 1982. Þar var framburður 16 ára stúlku, um að hafa ekki getað 

spornað við kynmökum þar sem hún var sem lömuð af ótta og þorði ekki að æpa, lagður til 

grundvallar bæði í héraði og Landsrétti. Dómurinn taldi þannig að hlutrænum skilyrðum 

nauðgunarákvæðisins væri fullnægt. Engu að síður taldi dómurinn að ekki væri hægt að líta 

fram hjá framburði ákærða sem taldi að stúlkan hefði viljað hafa við hann samræði í ljósi þess 

að hann spurði hana hvort hún væri hrædd eða samþykk þessu. Því hafi hann skort ásetning til 

að fremja nauðgun. Vagn Greve taldi engan vafa vera á því að dómurinn væri í samræmi við 

gildandi rétt en setti spurningu við það hvort slíkt réttarástand væri ásættanlegt.341 Því má líka 

velta upp hvort að ákærða hafi læðst sá grunur að stúlkan væri hrædd í ljósi þess mikla 

aldursmunar og valdamisræmis sem á þeim var. Hér er um að ræða túlkun á aðstæðum og 

framkomu aðilanna, þ.e.a.s. hvað í atvikunum olli því að hann spurði stúlkuna hvort hún væri 

hrædd. Ef hann heldur að hún geti verið hrædd má ætla að hann hafi haft hugboð um að hann 

væri að setja hana í aðstæðurnar gegn vilja hennar og sem fullorðinn karlmaður hefði hann átt 

að vera meðvitaður um það líkamlega og andlega valdamisræmi sem með aðilunum var og taka 

tillit til þess. Hér mætti velta upp 3. mgr. 109. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008 sem 

kveður á um að ekki þurfi að sanna það sem alkunnugt er á þeim stað og tíma sem dómur eða 

                                                 
339 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun, bls. 135-136. 
340 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 415. 
341 Ragnheiður Bragadóttir: Kynferðisbrot, bls. 79. 



108 

 

úrskurður gengur. Hvað er almennt vitað um hvað felst í samþykki og þvingun og hvaða kröfur 

má gera til vitneskju geranda um hvort samþykki liggi fyrir eða ekki og til brotaþola um 

skýrleika samþykkis? Hvað þessar vangaveltur varðar má líta til Hrd. 2004 bls. 1111 

(416/2003) þar sem framburður brotaþola, Y, þótti trúverðugur og eiga stoð í framburði þriggja 

vitna en framburður ákærða þótti ótrúverðugur en engu að síður var um sýknudóm að ræða. Í 

dóminum segir: 

 

Þrátt fyrir framangreint mat á trúverðugleika aðila, stendur dómurinn frammi fyrir þeim vanda að 

meta hvort ákærði hafi beitt Y þvingun í umrætt sinn. Dómurinn telur ljóst að ákærði hafi beitt 

yfirburðum sínum í krafti aldurs og stöðu sem eldri frændi og trúnaðarvinur Y og einnig vegna 

ölvunarástands Y. Þótt ekki sé véfengd sú frásögn Y að hún hafi streist á móti, þá verður ekki fram 

hjá því litið að þrjú vitni voru að atvikinu, sem ekki treysta sér til þess að staðfesta að þvingun 

hafi átt sér stað. 
 

Ef greinilegt er að ákærði beitti yfirburðum sínum liggur þá ekki ljóst fyrir að hann gerir 

það með ásetningi um að ná fram kynmökum? Er trúverðugt að hann geri sér ekki grein fyrir 

því að hann er að beita brotaþola þvingun og að hvaða leyti er hægt að gera kröfu til þess að 

utanaðkomandi aðilum sem verða vitni að atburðinum geti metið hversu þvinguð brotaþoli var? 

Ragnheiður Bragadóttir telur dóminn fela í sér lýsingu á þvingun og var hann m.a. lagður til 

grundvallar við breytingu á orðalagi 194. gr. hgl. við endurskoðun ákvæðisins með lögum nr. 

61/2007 þannig að fellt var burt orðalagið sem gerði kröfu um að brotaþoli væri þvingaður til 

samræðis og í staðin lögð áhersla á að orsakasamhengi væri milli ofbeldis, hótana og 

ólögmætrar nauðungar og kynmakanna. Markmið breytingarinnar var að sönnun myndi hætta 

að hverfast um viðbrögð brotaþola og tæki frekar mið að hinum ólögmæta og refsinæma 

verknaði geranda.342 Ekki er rætt um lægri stig ásetnings í dóminum eða dregnar ályktanir af 

tregðu brotaþola til að fara upp í rúmið til geranda. 

Í Rannsóknum Hildar Fjólu Antonsdóttur kemur fram í viðtölum hennar við þolendur 

kynferðisbrota að þeir telji nánast óhugsandi að gerandinn hafi framið nauðgunina af gáleysi.343 

Í bókinni Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks fjallar Ragnheiður Bragadóttir um hvernig 

ákvæði hegningarlaga um kynferðisbrot eigi að vera (l. de lege ferenda) svo þau nái sem best 

markmiðum sínum.344 Þar gerir hún að umfjöllunarefni þau sjónarmið sem fram hafa komið um 

lögfestingu gáleysis sem saknæmisskilyrði nauðgunar. Hún rekur hana aftur til setningu dönsku 

hegningarlaganna 1930 þar sem gert var ráð fyrir refsinæmi nauðgunar af gáleysi við 

                                                 
342 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun, bls. 70. Sjá einnig: Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn 

kynfrelsi fólks, bls. 102-103. 
343 Hildur Fjóla Antonsdóttir: „Á að taka upp nauðgun af gáleysi í íslenskum rétti“, http://stundin.is. 
344 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 399. Sjá einnig Ragnheiður 

Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 415. 
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undirbúning lagasetningarinnar árið 1912. Í meðferð frumvarpsins voru refsimörkin hækkuð 

þar til fallið var frá lögfestingu gáleysis í kjölfar gagnrýni á þinginu sem og frá lögmönnum og 

dómurum sem töldu það of langt gengið að lögfesta slíkt ákvæði. Rökin voru meðal annars þau 

að of róttækt þótti að refsivert yrði að nauðga eiginkonu af gáleysi og erfitt væri að meta hvort 

konum væri alvara með andstöðu sinni. Það var einnig talið geta valdið vanda að mótstaða 

konunnar kæmi ekki skýrt til skila og að hún gæti átt það til að gera meira úr angist sinni en 

tilefni væri til.345 Í raun var réttarvernd kynfrelsis kvenna látin lúta í lægra haldi fyrir hag karla 

af því að þurfa ekki að leggja á sig að taka mark á andstöðu kvenna ef hún var ekki í formi mjög 

mikilla handalögmála. Slík röksemdafærsla er í anda karllægra viðmiða og ranghugmynda um 

að eðli kvenna sé að vera óvirk viðfangsefni í kynlífi karla.346 

Ragnheiður telur óraunhæft að láta gáleysi ná til efnislýsingar afbrotsins en færir rök fyrir 

því að raunhæft væri að láta gáleysi sem saknæmisskilyrði varða viljaafstöðu brotaþola, þannig 

að gerandi nær fram samræði gegn vilja brotaþola. 347 Þrátt fyrir að ýmis rök megi færa fyrir 

því að lögfesta ákvæði um refsiábyrgð vegna nauðgunar af gáleysi telur hún það geta orðið til 

þess að draga úr réttarvernd þolanda með því að sakfellt yrði fyrir gáleysisbrot í sumum þeim 

tilvikum sem nú eru metin sem ásetningsbrot.348 

Taka má undir með Ragnheiði að helst væri hægt að láta gáleysi ná til þeirra tilvika er 

gerandi virðir að vettugi að ganga úr skugga um það hvort brotaþoli sé samræðinu samþykkur 

eða sýnir ekki þá varúð sem ætla má að sé eðlileg. Einnig er vert að beint sé sjónum að því 

hvernig ásetningur er metinn í nauðgunarmálum því af dómaframkvæmdinni má ráða að ef ekki 

er hægt að sýna fram á beinan ásetning, er sýknað vegna skorts á ásetningi í stað þess að taka 

til skoðunar lægri stig ásetnings. 

 Við mat á huglægri afstöðu sakbornings í nauðgunarmálum er nauðsynlegt er að taka mið 

af því hvernig konur raunverulega bregðast við nauðgun svo að sakarmatið sé sem nákvæmast 

og ekki sé lagt á herðar brotaþola að sanna með gerðum sínum huglæga afstöðu geranda. Í 

rannsókn á tilkynntum nauðgunum kom fram að flestar konur brugðust við nauðgun með því 

að mótmæla gerendum. Þegar það dugar ekki til streitast sumir brotaþolar gegn atlögunni og í 

nokkrum tilvikum þannig að þær veita verulega líkamlega mótspyrnu. Í öðrum tilvikum 

einkennast viðbrögð brotaþola af ótta og/eða áfalli sem leiðir til þess að í kjölfarið sýna þær 

                                                 
345 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 412. 
346 Ulrika Andersson: „Det gränslöst feminina. Kvinnliga kroppar och sexualiteter i rättslig hantering av våldtäkt“, 

bls. 184. 
347 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 412-413. 
348 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 422. 
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enga líkamlega mótspyrnu. Auk þess verður ávallt að hafa í huga að í mörgum tilvikum er um 

mikinn aldurs- og aflmun brotaþola og sakbornings að ræða.349 

 

6.4 Mat á ásetningi í Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“ 

Í dómaframkvæmd í nauðgunarmálum má sjá bregða fyrir orðalagi sakborninga sem gefur 

tilefni til að ætla að þeir hafi ekki gengið úr skugga um að brotaþoli sé athæfinu samþykkur. 

Slíkan framburð má m.a. sjá í Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“ þar sem sumir 

sakborninga báru vitni um að hafa aldrei ávarpað eða talað við brotaþola. Draga má þær 

ályktanir af lestri dómsins að gerendur tóku flestir þátt í athæfinu án þess að ræða um það við 

brotaþola, sbr. framburð Y sem kvaðst „ekki hafa spurt A hvort hún væri samþykk því sem 

fram fór, en hann kvað alveg öruggt að allt sem fram fór meðan ákærði var inni í herberginu 

hafi verið með vilja hennar“. Í framburði Þ telur hann að ,,allt hafi farið fram með fúsum og 

frjálsum vilja A en ákærða hafi verið þetta ljóst af ástæðum sem hann lýsti nánar.“ Gott væri að 

slíkum ástæðum væri lýst í dóminum svo varpa mætti ljósi á hvað dómurinn telur felast í 

samþykkinu. Þá er haft eftir Q að „samræði var haft við A í ýmsum líkamsstellingum og kvaðst 

ákærði hafa haft samræði við hana og meðákærðu einnig. Y hefði komið inn í herbergið litlu 

síðar og tekið þátt í því sem fram fór“. Ljóst er af þessum vitnisburðum að lítið fer fyrir því í 

samskiptum ákærðu við A að þeir gangi úr skugga um hvort samþykki A liggi fyrir eða almennt 

hver viljaafstaða A var, heldur fjalla ákærðu um hana sem viðfang kynferðisathafna þeirra. 

Í dóminum var fullt tilefni til að fjalla um lægsta stig ásetnings, þ.e. jákvæða afstöðu til 

afbrots, sem lýsir sér í því að gerandi fremur brotið í trausti þess að afleiðingin komi ekki fram 

eða láti sér í réttu rúmi liggja hver afstaða brotaþola er, enda mætti segja að ákærðu hafi verið 

í lófa lagið að kanna hvort samþykki hennar lægi fyrir í stað þess að ganga til verks í trausti 

þess að hún væri samþykk, enda hafi mótstaða brotaþola verið veik, líkt og brotaþoli greinir frá 

í framangreindum dómi.350 Það vekur furðu að í dóminum er ekki lagt mat á merkingu þess að 

A væri hreyfingarlaus og hafði talað um að hún væri þreytt sem er staðfest í framburði ákærðu. 

Einnig verður að telja hæpið að rökstuðningur í dóminum samrýmist markmiðum laganna sem 

koma fram í greinargerð, að sönnunarfærslan skuli fjalla um meintan refsiverðan verknað351 en 

ekki hvað brotaþoli gerir eða gerir ekki, fyrir og eftir brotið. Í dóminum er tilgreint að meðal 

gagna málsins sé upptaka úr eftirlitsmyndavél sem sýni A yfirgefa húsið. Tekið er fram að hún 

                                                 
349 Hildur Fjóla Antonsdóttir og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir: Tilkynntar nauðganir til lögreglu á árunum 

2008 og 2009: Um afbrotið nauðgun, sakborning, brotaþola og málsmeðferð, bls. 15-17. 
350 Brotaþolinn X kvað jafnframt „ekkert í hennar athöfnum hafi verið þannig að ákærðu hefðu getað mistúlkað 

aðstæður og talið hana samþykka því sem fram fór.“ 
351 Athugasemdir með frumvarpi til laga nr. 16/2018, bls. 1. 
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sé að tala í símann og tekur með sér þýfi undan stiga og er lagt til grundvallar í dóminum að 

ekki verði ráðið af upptökunni að hún hafi skömmu áður orðið fyrir því alvarlega afbroti sem 

lýst er í ákæru. Eins og áður er komið fram fjallar Sæunn Kjartansdóttir sálgreinir um þetta 

atriði dómsins í grein þar sem hún telur óforsvaranlegt að draga þá ályktun af upptökunum úr 

eftirlitsmyndavélinni að A hafi ekki orðið fyrir alvarlegu afbroti. Hún telur jafnframt 

fjarstæðukennt að ætla gerendum og þolendum ákveðna hegðun í kjölfar brots því eðlilegt sé 

að aðilar afneiti því sem fram fór.352 Það er því ljóst að gagnrýni á rök og ályktanir dómstóla 

um mat á því hvað gerendum í nauðgunarmálum gengur til koma víðar fram en í óánægju 

almennings sem birst hefur í háværum mótmælum.353 

 

 

                                                 
352 Sæunn Kjartansdóttir: „Skynsamleg viðbrögð“, http://www.visir.is.  
353 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun, bls. 13. 
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7 Niðurlag 

7.1 Ályktanir og helstu niðurstöður 

Af rannsókninni má draga þá ályktun að nauðgunarmýtur hafi áhrif á sönnunarmat dómara. Það 

er vel þekkt nauðgunarmýta að konur sem verða fyrir „alvöru“ nauðgun tilkynni það strax til 

lögreglu. Vissulega getur verið mikilvægt að kæra sé lögð fram hið fyrsta, til að tryggja öflun 

sönnunargagna og varðveislu réttarmeinafræðilegra gagna. Af dómarannsókninni má þó draga 

þá ályktun að það hafi ekki úrslitaáhrif hvaða gögn liggja til grundvallar þegar skorið er úr hvort 

sönnun um sekt telst hafin yfir skynsamlegan vafa, heldur hvaða mat er lagt á þau. Það hefur 

mjög misjöfn áhrif í málunum hvenær kæran er lögð fram en einnig er mjög mismunandi hvers 

vegna það er talið skipta máli. Í sumum tilvikum er dráttur á kæru talinn draga úr trúverðugleika 

brotaþola með stoð í óbeinum sönnunargögnum líkt og í Hrd. 29. september 2016 (35/2016) 

„Breiðholt“ en í öðrum tilvikum er það mat dómstólsins að ástæður brotaþola fyrir að draga að 

leggja fram kæru séu trúverðugar líkt og í Hrd. 20. júní 2017 (486/2016), Hrd. 16. janúar 2014 

(619/2013) og Hrd. 23. maí 2013 (93/2013). Í þeim tilvikum er þessi sama hegðun ekki talin 

draga úr trúverðugleika brotaþola né er fjallað um að réttarmeinafræðileg gögn hafi farið 

forgörðum af þeim sökum líkt og í Hrd. 4. febrúar 2016 (190/2015) „menntaskólanemar“. 

Þá er áberandi að þrátt fyrir að málin354 sem féllu mjög vel að nauðgunarmýtunum væru um 

margt ólík þá áttu þau það sammerkt að brotaþoli var talin trúverðug en ákærði ótrúverðugur 

en í öllum málunum lagði brotaþoli strax fram kæru eða fljótt eftir nauðgunina og hafði í öllum 

tilvikum greint strax frá atvikum. 

Það er einnig áberandi hvernig hegðun, framferði og framburður brotaþola verður 

aðalatriðið í þeim málum sem sýknað er í umfram framferði og framburði ákærðu líkt og í Hrd. 

19. júní 2013 (215/2013) „myndbandsleiga“, Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt" 

og Hrd. 4. febrúar 2016 (190/2015) „menntaskólanemar“. Svo var einnig í Hrd. 11. desember 

2014 (335/2014) þar sem sýknað var af tveim ákærum fyrir nauðgun en sakfellt fyrir þá þriðju. 

Það er rétt að geta þess að slík áhersla á brotaþola var hins vegar ekki áberandi í Hrd. 19. maí 

2016 (36/2016) þar sem X var sakfelldur fyrir nauðgun en Y var sýknaður af ákæru fyrir 

hlutdeild í broti X. 

Sönnun þykir sérstaklega erfið þegar ákærði og brotaþoli hafa áður verið í sambandi þar 

sem um náin kynni var að ræða.355 Það er því áhugavert og jákvætt að sjá að framburður kvenna 

                                                 
354 Hrd. 20. júní 2017 (486/2016), Hrd. 19. maí 2016 (36/2016), Hrd. 14. apríl 2015 (249/2015), Hrd. 15. maí 2014 

(790/2013), Hrd. 19. júní 2013 (215/2013). 
355 Nevada McEvoy-Cook, David Wolchover og Anthony Heaton-Armstrong: „Two aspects of the statutory 

restriction on introducing a complainant´s sexual history“, bls. 70. 
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um nauðgun í nánum samböndum er tekinn trúanlegur og brotin talin sönnuð.356 Engu að síður 

fjalla málin í sumum tilvikum um fyrra kynlíf aðila jafnvel þannig að utanaðkomandi aðili 

kemur fyrir dóminn til að bera vitni um að brotaþoli hafi haft áhuga á hörku og valdbeitingu í 

kynlífi357 því til stuðnings að ofbeldið sem ákært var fyrir hafi ekki verið meira en það sem áður 

átti sér stað meðal ákærða og brotaþola. Þannig er eldra samþykki konunnar gert að 

umfjöllunarefni. Niðurstöður dómarannsóknarinnar benda til þess að mál sem varða nauðgun í 

nánum samböndum nái fram að ganga í réttarkerfinu þegar aðstæður máls falli að öðru leyti vel 

að nauðgunarmýtunum, þ.e. ef brotaþoli er ekki undir áhrifum áfengis, hefur strax samband við 

lögreglu og það liggur fyrir að ákærði beitti ofbeldi og hefur þannig sýnt af sér siðferðislega 

ámælisverða háttsemi. Þyngra var með sönnunina í Hrd. 11. desember 2014 (335/2014) þar sem 

ákærði beitti minna ofbeldi. Þess verður þó að gæta að mikill fjöldi nauðgunarbrota sem eiga 

sér stað í nánum samböndum358 fara aldrei fyrir dómstóla, annars vegar því þau eru felld niður 

hjá lögreglu og ákæruvaldi og hins vegar því að brotaþoli tilkynnir ekki um þau. 

Við vinnu þessarar rannsóknar hafa vaknað hugleiðingar um beitingu 1. mgr. 126. gr. sml. 

og 2. ml. 1. gr. 115. gr. sml., þar sem fram kemur að líta skuli til samræmis í frásögn brotaþola 

og ákærða og jafnframt til öryggis og skýrleika í svörum þeirra því rannsóknir sýna að vitni 

vinna sjálfstætt úr ólíkum þáttum atburða. Þau vinna því ekki endilega á sama hátt úr 

minningum um gerandann og sínum eigin viðbrögðum. Það er því rökrétt að vitnið getur veitt 

ónákvæmar upplýsingar um einn þátt afbrotsins, t.d. um fatnað geranda, en mjög nákvæmar 

lýsingar á öðrum þáttum t.d. hvernig það brást við atburðinum.359 Í ákvæðunum er ekki skýrt 

nánar til hvers konar samræmis skuli líta og ósamræmis gætir um beitingu ákvæðanna í 

nauðgunarmálum. Þannig er stundum mikil áhersla lögð á samræmi í frásögn brotaþola360 á 

meðan minna er gert úr ósamræmi í framburði ákærða hvort heldur um er að ræða ytra eða innra 

ósamræmi. Þannig var gerð rík krafa til brotaþola um samræmi í minnstu smáatriðum í Hrd. 

29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“ þar sem á sama tíma var ekki litið til þess að ákærðu 

greindu í veigamiklum atriðum misvísandi frá því hvernig atvikin bar að. Hins vegar var áhersla 

lögð á það að brotaþoli var ekki viss hvort hún fór sjálf úr skónum eða hvort hún var tekin úr 

þeim. Ekki virtist þó vera gætt að því hve margþætt atburðarásin í málinu var og hve margir 

                                                 
356 Hrd. 15. júní 2017 (176/2017), Hrd. 8. desember 2016 (559/2016), Hrd. 22. janúar 2015 (508/2014), Hrd. 30. 

október 2014 (757/2013). 
357 Hrd. 15. júní 2017 (176/2017). 
358 Thomas Hammarberg: „Impunity for rape of women has to be stopped“, https://www.coe. 
359 James Ost og Christopher C. French: How misconceptions about memory may undermine witness testimony“, 

bls. 371. 
360 Hrd. 29. september 2016 (35/2016) „Breiðholt“, Hrd. 19. júní 2013 (215/2013) „myndbandsleiga“ og Hrd. 4. 

febrúar 2016 (190/2015) „menntaskólanemar“. 
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sakborningar voru. Í því ljósi mætti benda á að til greina komi að brotaþoli hafi sjálfviljug 

fjarlægt fatnað eða skótau þegar hún var ein með Æ inni í herberginu eins og vilji hennar stóð 

til, en síðari atburðir, að fjórir aðrir sakborningar komu inn í herbergið og veittust að henni hafi 

haft mikil áhrif á hvernig og hvað hún mundi. Sú regla að horfa skuli til ósamræmis í framburði 

vitna til að draga ályktun um að það veiki trúverðugleika heildarframburðar vitnis getur því 

verið á skjön við samtíma vísindi um hvernig minnið virkar.361 

Sakamálaréttarfar er samspil margra veigamikilla grundvallarreglna eins og fram kemur í 

5. kafla ritgerðarinnar. Líta þarf til þeirra allra og gæta vandaðra vinnuhátta og 

mannréttindasjónarmiða. Við það samspil verður að hafa í huga að vægi einnar reglu má ekki 

vera slíkt að markmið annarra reglna líði fyrir það. Ég hef áhyggjur af því að vægi 

meginreglunnar um að sakborningur skuli talinn saklaus þar til sekt hans er sönnuð eigi það til 

að vera veitt þyngra vægi í nauðgunarmálum heldur en sannleiksreglan, grundvallarregla 

sakamálaréttarfars, í stað þess að þær styðji við hvor aðra. Það birtist í allt of þungum 

sönnunarkröfum í nauðgunarmálum þar sem lítil atriði geta leitt til þess að vafi um sekt ákærða 

sé ekki hafin yfir skynsamlegan vafa þrátt fyrir gögn sem benda til annars. Í því samhengi er 

nauðsynlegt að horfa til þess hvað karlkyns dómara eða kvenkyns dómara getur þótt trúverðugt. 

Ekki einungis getur mat þeirra verið undir áhrifum hugmynda um eðli kynjanna362 og 

ómeðvitaðra nauðgunarmýtna heldur liggur reynsluheimur þeirra allur að baki matinu á því 

hvað þeim finnst trúverðugt, hvaða gögn þurfi til að rökstyðja það og loks hvað þau telja hafið 

yfir skynsamlegan vafa. Í því samhengi er vert að horfa til sératkvæðanna sem Ragnheiður 

Bragadóttir fjallar um í ritverkum sínum,363 sýknudómanna sem hér liggja til grundvallar og 

hins vegar orðalags dómsins í Hrd. 23. maí 2013 (93/2013), sem var með öðrum hætti en í 

hinum málunum þar sem það var mat dómsins að brotþoli hefði verið öruggur í framburði sínum 

þrátt fyrir að það tæki augljóslega á brotaþolann, sem var karl, að fjalla um nauðgunina. 

Við þessar hugleiðingar er mikilvæg staða Hæstaréttar sem endurskoðunardómstóll höfð í 

huga, enda gegnir hann því hlutverki að samræma lagaframkvæmd í landinu þannig að 

sambærileg tilvik fái sambærilega meðferð,364 sem vitaskuld skal eiga við óháð kyni.  

 

                                                 
361 James Ost og Christopher C. French: „How misconceptions about memory may undermine witness testimony“, 

bls. 371. 
362 Ulrika Andersson: „Det gränslöst feminina. Kvinnliga kroppar och sexualiteter i rättslig hantering av våldtäkt“, 

bls. 184. 
363 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 186-189. 
364 Jón Steinar Gunnlaugsson: Veikburða Hæstiréttur, bls. 20. 
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7.2 Lokaorð 

Tilvist réttlætisgjárinnar er ekki undarleg þegar haft er í huga að dómstólar taka ekki mið af og 

ganga ekki út frá reynsluheimi kvenna í nægilegum mæli og að konum eru innrætt ráð líkt og 

að berjast ekki of mikið gegn nauðgunum til að komast hjá frekara ofbeldi.365 Í grein eftir 

Catharine A. MacKinnon sem birt var í tímariti 19. júní 2018 fjallar hún um að #MeToo-

byltingin hafi yfirstigið helstu hindrun réttarkerfisins varðandi kynferðisofbeldi; þ.e. þá 

staðreynd að þolendum er ekki trúað, sem gerir kynferðisbrotamönnum kleift að halda áfram 

brotum sínum í trausti þess að neitun þeirra og fálæti hlífi þeim við afleiðingum brotanna.366 

Við erum komin langan veg frá því að þörf var á forvarnarátakinu „nei þýðir nei, nauðgun 

er glæpur“.367 Lögunum hefur verið breytt og er nú skilgreint í bókstaf laganna í hverju 

samþykki felst en skortur á samþykki hefur löngum verið talið meginatriðið í skilgreiningu 

nauðgunar.368 Þess verður að gæta að með lagabreytingunni árið 2018 felst ekki breyting á 

efnislegu inntaki 194. gr. hgl. heldur er um breytta framsetningu ákvæðisins að ræða. 

Af dómarannsókn þessari og orðræðugreiningu á dómum Hæstaréttar369 er ljóst að 

dómstólar eru ekki lausir undan áhrifum nauðgunarmenningar og nauðgunarmýtna. Sem 

samfélag verðum við því að gera betur í því að fyrirbyggja nauðgunarbrot og tryggja að rétt sé 

brugðist við þeim þegar þau eiga sér stað í gegnum réttarkerfið allt, ekki síst hjá dómstólum. 

Engin keðja er sterkari en veikasti hlekkur hennar og Ísland getur seint talist heilbrigt réttarríki 

á meðan ekki ríkir sátt um meðferð kynferðisofbeldis í réttarkerfinu meðal almennings og stórs 

hluta sérfræðinga á sviðum sálfræði, réttarmeinafræði og lögfræði. 

Hér eru ekki færð rök fyrir því að það eigi að gera minni sönnunarkröfur í nauðgunarmálum 

en í öðrum sakamálum heldur er farið fram á að lögð sé til grundvallar almenn þekking á 

vísindum um viðbrögð þolenda og gerenda við brotunum og að málin sæti sama hlutleysi og 

gerð er krafa um varðandi öll sakamál. Í ljósi réttlætisgjárinnar er augljóst að saklausir menn 

eru ekki sakfelldir heldur gengur fjöldi gerenda um án þess að sæta ábyrgð gjörða sinna á 

kostnað réttaröryggis kvenna og öryggis þeirra almennt. Að lokum er nauðsynlegt að fleiri 

konur skipi Hæstarétt Íslands því reynsluheimur kvenna þarf að hljóta aukið vægi við mat á því 

hvað sé talið hafið yfir skynsamlegan vafa í nauðgunarmálum. 

 

                                                 
365 Ásdís J. Rafnar: „Um afbrotið nauðgun“, bls. 11. 
366 Catharine A. MacKinnon: „#MeToo-byltingin fær því áorkað sem réttarkerfinu mistókst“, bls. 53. 
367 Ásthildur Bragadóttir og Theódóra Þórarinsdóttir: „nei þýðir nei nauðgun er glæpur“, https://www.mbl.is. 
368 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 402. 
369 Þórhildur Sæmundsdóttir og Þorgerður J. Einarsdóttir: „Hún reyndi ekki að kalla á hjálp“, bls. 82-83. 
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