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1 Inngangur 

Það þarf vart að fara mörgum orðum um hve mikið umræða um kynferðisofbeldi og þann vanda 

sem því fylgir, hefur vaxið undanfarin ár hér á landi.1 Málefnið hefur verið til umfjöllunar í 

fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum hefur fjöldi kvenna og karla stigið fram og sagt frá reynslu 

sinni af kynferðisofbeldi.2 Á undanförnum árum hafa fleiri kærur borist til lögreglu en þó 

fjölgar sakfellingum ekki.3 Sakfellingartölur á Íslandi eru lágar, þar sem 

heildarsakfellingarhlutfall á árunum 2008 til 2009 var 19 prósent. Með vitundavakningu innan 

samfélagsins hefur sömuleiðis verið kallað eftir um breytingum.4 Við þessari kröfu hefur verið 

brugðist við þeirri kröfu meðal annars með endurskoðun á lagalegri skilgreiningu nauðgunar í 

von um að slíkt gæti haft jákvæðar afleiðingar og auðveldað að fást við vanda þessu tengdu. 

Ýmsir fræðimenn lögðu til að inntak skilgreiningar nauðgunar fæli í sér áherslu á skort á 

samþykki.5 Slík skilgreining var innleidd árið 2018 í íslensk lög með breytingarlögum nr. 

16/2018 á almennum hegningarlögum nr. 19/19406. Í þessu samhengi ber þó að nefna að 

skilgreining nauðgunar út frá samþykki er ekki ný af nálinni og telja margir fræðimenn 

breytinguna ekki muna hafa áhrif á fjölda sakfellinga.7 Þessu til stuðnings má nefna að í um 

200 ár hefur skilgreining nauðgunar út frá samþykki verið í gildi í Englandi sem og í Indlandi 

og Suður-Afríku. Þrátt fyrir það virðist sami vandi um skort á sakfellingum vera þar við lýði.8 

Í 2. máls. 1. mgr. 194. gr. hgl. kemur fram að kynferðismök án samþykkis teljist nauðgun 

en samþykki teljist liggja fyrir ef það er tjáð af frjálsum vilja. Frjáls vilji er torskilið hugtak 

sem virðist hafa kallað á víðtækar vangaveltur heimspekinga frá örófi alda.9 Í ritgerð þessari er 

gerð tilraun til að varpa ljósi á hvað felist í tjáningu frjáls vilja í skilningi 194. gr. hgl. Þá er 

                                                   
 
1 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 408. 
2 Sem dæmi má nefna grein Erlu Maríu Markúsdóttur, „Þögnin rofin um allan heim”, Önnu Bentínu Hermansen: 
„Hinn eiginlegi þagnarmúr kynferðisofbeldis” og grein Ingu Rúnar Sigurðardóttur „Raddirnar sem þurfa að 
heyrast”. Einnig má nefna „Samþykki er eins og tebolli” og „Fjölmargir leita til Stígamóta” eftir ónefnda 
höfunda. 
3 Fjöldi tilkynntra kynferðisbrota á árunum 2007-2016 kemur fram í svari dómsmálaráðherra við fyrirspurn frá 
Eygló Harðardóttur um kynferðisbrot, þskj. 584, 146 lögþ. 2016-2017. Þar má sjá nokkuð samfellda aukningu. 
4 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 408. 
5 Hér má til dæmis nefna sænsku kynferðisbrotanefndin sem stóð að baki skýrslunni SOU 2016:60. Þá má nefna 
sænsku fræðimennina Christian Diesen og Madeleine Leijonhufvud.Þá var lagt til í rannsóknarskýrslu Hildar 
Fjólu Antonsdóttur að skoðuð yrði innleiðing á skilgreiningu nauðgunar út frá samþykki. 
6 Hér eftir hgl. 
7 Af fræðimönnum má til dæmis nefna Ragnheiði Bragadóttur, prófessor í refsirétti, sænsku 
kynferðisbrotanefndina sem stóð að baki SOU 2016:60, Ragnhildi Hennum og Madeleine Leijonhufvud.  
8 Ida Irene Bergstrøm „Does Norway need a new legal definition of rape?”.  
9 Um frjálsan vilja fjallaði meðal annars Atli Harðarsson í grein sinni „Um frjálsan vilja” í Hugur tímariti um 
heimspeki árið 1991. 
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auk þess leitast við að skýra hvernig dómstólar muni koma til með að túlka hugtakið og hvort 

það muni í reynd hafa einhver áhrif á ríkjandi dómaframkvæmd. 

Í öðrum kafla er gerð grein fyrir skilgreiningu nauðgunar og inntaki svokallaðrar 

samþykkisreglu. Þá er réttarsöguleg þróun lagaákvæða um nauðgun rakin og vikið er að 

aðdraganda innleiðingar á samþykkisreglunni.  

Í þriðja kafla er rýnt í lagalega þýðingu hugtaksins frjáls vilji og tjáningu hans eins og það 

birtist í 194. gr. hgl. Vísað er í viðhorf fræðimanna, dómaframkvæmd hér á landi sem og í 

Svíþjóð og henni lýst með það fyrir augum að draga ályktanir um hvernig 2. máls. 1. mgr. 194. 

gr. hgl. verði túlkaður í íslenskri réttarframkvæmd.  

Í fjórða kafla er fjallað um sum af helstu álitaefnum þeim er varða samþykkisregluna 

hérlendis og tekin afstaða til þeirra. Er þar farið nokkrum orðum um hvort breytingin sem fylgdi 

lögum nr. 16/2018 hafi fyrst og fremst verið formleg og hvort hún muni hafa einhverjar 

afleiðingar á dómaframkvæmd. 

Að lokum verða helstu niðurstöður um inntak hugtaksins dregnar saman í 

niðurstöðukaflanum. 

 

2 Nauðgun skilgreind út frá samþykki 
Hugtakið nauðgun er í 194. gr. hgl. bundið órofa böndum við hugtakið samþykki. Í 1. mgr. 

ákvæðisins segir: 

 
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. 

 

Við skoðun á lagaákvæðinu má sjá að samþykki til samræðis eða kynferðismaka teljist 

liggja fyrir ef það er tjáð af frjálsum vilja. Sá sem beittur er ofbeldi, hótunum, ólögmætri 

nauðung, beittur blekkingum eða haldinn villu um aðstæður telst ekki hafa gefið samþykki fyrir 

kynlífi. Um skilgreiningu hugtaksins samþykki segir í frumvarpi því er varð að lögum nr. 

16/2018 um breytingu á lögum 19/1940: 

 

Hvað varðar hugtakið samþykki í 1. gr. frumvarpsins er ljóst að samþykki til þátttöku í 
samræði eða öðrum kynferðismökum verður að tjá með orðum eða annarri ótvíræðri 
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tjáningu. Það þýðir að gefa þarf samþykki til kynna eða að virk þátttaka í tiltekinni athöfn 
verði túlkuð sem samþykki af hálfu annars eða annarra þátttakenda. Ekki verður gerð krafa 
um að þátttakandi mótmæli eða sýni mótstöðu gagnvart þátttöku í kynferðislegri athöfn. 
Þá getur algert athafnaleysi ekki verið túlkað sem vilji til þátttöku.10 

 

Áður en hafin er umfjöllun um samþykki er nauðsynlegt er að skilgreina vel grundvallarhugtök 

194. gr. að öðru leyti. Samkvæmt ákvæðinu getur samræði einungis átt sér stað milli karls og 

konu, þegar getnaðarlimur karlmanns er kominn að nokkru eða öllu leyti inn í fæðingarveg 

konu. Sáðlát þarf ekki að hafa átt sér stað og meyjarhaft þarf ekki að rofna ef því er að skipta.11 

Um hugtakið önnur kynferðismök gildir að það verður ekki skilgreint með nákvæmum hætti í 

lögum eða greinargerð heldur byggist það á mati hverju sinni. Önnur kynferðismök eru lögð 

að jöfnu við samræði.12 Með hugtakinu er átt við athafnir sem veita geranda kynferðislega 

fullnægingu eða séu almennt til þess fallnar.13 Í íslenskum rétti falla munnmök og 

endaþarmsmök undir hugtak þetta fremur en samræði.14 

 

2.1 Réttarsöguleg þróun lagaákvæða um nauðgun 

Engum kafla almennra hegningalaga nr. 19/1940 hefur verið breytt jafnoft og XXII. kafla 

þeirra, sem fjallar um kynferðisbrot. Kaflinn hélst reyndar óbreyttur í hálfa öld, eða þar til árið 

1992 en síðan þá hefur honum verið breytt þrisvar sinnum.15 Af lestri á eldri lagaákvæðum er 

ljóst að gríðarleg vitundavakning hefur orðið í samfélaginu á stuttum tíma. Upprunalega hét 

XXII. kafli til að mynda skírlífisbrotakafli þar til árið 1992, sem vísar til þess að þolandi sé 

flekkaður í kjölfar brotsins og það sé kynferðisleg æra hans sem sé verndarandlag ákvæðisins. 

Þá var kaflinn kynbundinn en í því fólst að karlar nutu ekki refsiverndar og konur gátu ekki 

verið gerendur.16 

                                                   
 
10 Þskj. 10, 148. lögþ. 2017-18, bls. 8 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
11 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 81. Í flestum dómum þar sem refsað 
var fyrir nauðgun á undanförnum árum var um að ræða samræði án samþykkis. Má þar nefna Lrd. 30. nóvember 
2018 (117/2018) og Hrd. 22. maí 2014 (727/2013). 
12 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 79. 
13Alþt. 2006-2007, A-deild, bls. 529-530. Til skýringar má nefna eftirfarandi dóma er snérust um önnur 
kynferðismök: Hérd. Rvk. 27. júní 2019 (S-265/2019) þar sem X þvingaði A til endaþarmsmaka og Lrd. 31. maí 
2019 (141/2018).  
14 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 84. 
15 Kaflanum var breytt fyrst með lögum nr. 40/1992 þann 10. júní 1992, svo með lögum nr. 61/2007 þann 4. 
apríl 2007 og að lokum með núgildandi lögum nr. 16/2018 sem tóku gildi 13. apríl 2018. 
16 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 29-47. 
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Í fyrstu hegningarlögum Íslendinga, almennum hegningarlögum handa Íslandi frá 25. júní 

1869, var notast við skiptingu brota eftir verknaðaraðferðum. Í þessu fólst að ofbeldi eða hótun 

um ofbeldi þurfti að vera til staðar til þess að brotið teldist nauðgun.17 Þessi áhersla á 

verknaðaraðferð hélst með tilkomu núgildandi hegningarlaga nr. 19/1940 en skilyrðinu um að 

efni hótana snérist um ofbeldi var sleppt og var frelsissvipting einnig talin verknaðaraðferð.18 

Með breytingarlögum nr. 40/1992 var enn mikil áhersla lögð á verknaðaraðferð brota og 

greinarmuninn sem gerður var á kynferðisbrotum eftir því hvaða verknaðaraðferð var beitt við 

brotin. Til að brot teldist nauðgun þurfti verknaðaraðferðin að fela í sér ofbeldi eða hótun um 

ofbeldi. Væri hótun beitt um annað en ofbeldi féll háttsemin undir 195. gr. hgl. sem önnur 

ólögmæt kynferðisnauðung. Ef misneytingu var beitt féll það undir 196. - 198. gr. hgl. og 

blekking sem verknaðaraðferð féll undir 199. gr. hgl. Brot þessi töldust ekki nauðgun í 

lagatæknilegri merkingu og vörðuðu auk þess mun vægari refsingu.19  

Frá því að lög nr. 40/1992 tóku gildi gjörbreyttist umræðan um kynferðisbrot í þjóðfélaginu 

og vitneskja um einkenni þeirra og afleiðingar jókst til muna. Í kjölfarið var í vaxandi mæli sett 

út á aðgreiningu brota eftir verknaðaraðferðum. Í samræmi við þetta sjónarmið var með lögum 

nr. 61/2007 dregið úr áherslunni á verknaðaraðferðir og meiri áhersla lögð á að samþykki skorti 

til kynmakanna. Aðferðir voru taldar upp sem áttu að taka til þeirra tilvika þar sem kynmök 

fóru fram án samþykkis þolanda.20 Í nauðgun fólst að gerandi hefur kynferðismök við þolanda 

með því að beita ofbeldi, hótunum eða annars konar ólögmætri nauðung, sbr. 1. mgr. 194. gr. 

laganna.21  

Fyrsta aðferðin sem er nefnd í 194. gr. hgl. er ofbeldi, sem hefur lengstum verið skýrt mjög 

rúmt.22 Ýmis konar ofbeldi getur fallið undir ákvæðið enda eru engar kröfur gerðar um eðli 

ofbeldisins eða varanlegar afleiðingar af því.23 Ofbeldi getur verið í þrengri merkingu þar sem 

beinni nauðung er beitt og gerandi beitir aflsmunum sínum til að ná fram vilja sínum. Hér má 

                                                   
 
17 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 30-31. 
18 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 34-35. 
19 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 38-42. 
20 Ragnheiður Bragadóttir: „Hugtakið nauðgun”, bls. 4, http://www.ulfljotur.com. Ragnheiður Bragadóttir: 
Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 399-400. 
21 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun, bls. 37-38. 
22 Alþt. 2006-2007, A-deild, bls. 552. Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 
118-119. Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun, bls. 81-82.  
23 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 118-124. 
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nefna Hrd. 1987, bls. 266, þar sem M réðist á bláókunnuga konu aftan frá og tók hana hálstaki 

svo hún gat enga björg sér veitt.24  

Þá telst samþykki ekki liggja fyrir ef hótunum er beitt. Hótun sem verknaðaraðferð í 

nauðungarbroti, eins og hér, er skilyrt, þ.e.a.s. henni er ætlað að hafa þau áhrif á annan mann 

að hann láti eftir vilja geranda með því að gera eitthvað eða láta eitthvað ógert. Orsakasamband 

verður því að vera milli hótana og kynmakana. Eftir að lög nr. 61/2007 tóku gildi eru ekki gerð 

nein skilyrði um efni hótana geranda. Hótanirnar þurfa ekki að vera munnlega heldur geta verið 

látnar í ljós með hegðun, sbr. Hrd. 2004, bls. 3185 (155/2004) þar sem gerandi var stöðugt með 

hníf á lofti.25  

Annars konar ólögmæt nauðung er þriðja verknaðaraðferðin í skilgreiningu 1. mgr. 194 

hgl. á samþykki. Fyrir gildistöku laga nr. 61/2007 kom nauðung 1. mgr. fram í orðalagi 

ákvæðisins um að þröngva manni til holdlegs samræðis.26 Aðferðinni var bætt við með lögum 

nr. 61/2007 til að bregðast við athugasemdum ríkissaksóknara um nauðsyn þess.27 Undir annars 

konar ólögmæta nauðung falla tilvik þar sem aldurs- eða aðstöðumunur geranda og þolanda 

veldur því að þolandi getur ekki spornað við kynmökum.28 Hér má nefna Hrd. 12. maí 2010 

(502/2009) þar sem gerandi neyddi þolanda með hótunum um ofbeldi til samræðis og annarra 

kynferðismaka með öðrum körlum og var sakfelldur fyrir ítrekuð kynferðisbrot.29 

Þrátt fyrir að með lögum nr. 16/2018 hafi nauðgun verið skilgreind út frá hugtakinu 

samþykki þá er enn notast við sömu aðferðir, ofbeldi, hótanir og annars konar ólögmæta 

nauðgun, og í lögum nr. 61/2007 til að skilgreina hvenær samþykki er fyrir hendi og ekki. Við 

lögin var aftur á móti bætt við að samþykkið sé ekki fengið með því að beita blekkingum eða 

hagnýta sér villu viðkomandi um aðstæður.30 Sá sem að beitir þessum aðferðum til að ná fram 

kynmökum skortir gilt samþykki þolanda og telst slíkt nauðgun. 

                                                   
 
24 Ofbeldi er sú aðferð sem mest reynir á fyrir dómstólum. Hér má nefna Hrd. 15. júní 2017 (176/2017), Hrd. 
1997, bls. 1215 og Hrd. 13. september 2007 (131/2007). 
25 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun, bls. 94-99 og Ragnheiður Bragadóttir: Kynferðisbrot Dómabók, bls. 96. 
Aðrir dómar þar sem hótun var notuð sem verknaðaraðferð er t.d. Hrd. 23. maí 2013 (93/2013) þar sem ofbeldi 
var hótað og hinn danski TFK 2012.211 Ø- bls 142 þar sem læknir hótaði að birta nektarmyndir af sjúklingi. 
26 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun, bls. 69. 
27 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 149-151. 
28 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 149-151. Sjá einnig Ragnheiður 

Bragadóttir: Nauðgun, bls. 107-110. 
29 Hér má einnig nefna Hrd. 10. júní 2010 (421/2009,), Hrd. 16. maí 2013 (732/2012) og Hrd. 24. október 2013 

(316/2013). 
30 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 49. 
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2.2 Aðdragandi innleiðingar samþykkisreglunnar 

Tildrög áherslunnar á samþykki má rekja til dóms Mannréttindadómstólsins í máli MDE, M.C. 

gegn Búlgaríu, 4. desember 2003 (3927/98) en sérstaklega er minnst á hann í frumvarpi laga 

nr. 16/2018.31 Í málinu lýsir Mannréttindadómstóllinn samþykki sem aðgreiningunni milli 

lögmætrar og ólögmætrar hegðunar og lýsir því sem jákvæðri skyldu aðildarríkjanna skv. 3. og 

8. gr. mannréttindasáttmálans að refsa fyrir öll kynferðisbrot þar sem samþykki liggur ekki 

fyrir.32 Breytingarnar sem fylgdu lögum nr. 16/2018 urðu því til þess að íslenska 

nauðgunarlöggjöfin samræmist nú betur alþjóðalögum og dómum Mannréttindadómstóls 

Evrópu.33 

Meðal aðildarríkja Evrópuráðs sem hafa endurskoðað löggjöf sína síðan dómur 

Mannréttindadómstólsins féll er Svíþjóð.34 Árið 2014 var skipuð kynferðisbrotanefnd (s. 

sexualbrottskommitté) sem var gert að endurskoða kynferðisbrotakafla sænskra 

hegningarlaga.35 árið Árið 2016 kom út skýrslan Ett starkare skydd för den sexuelle 

integrititeten, SOU 2016:6036 sem fjallar um aukna vernd kynfrelsis. Komust skýrsluhöfunda 

að þeirri niðurstöðu að leggja ætti áherslu á að skilgreina nauðgun útfrá skorti á samþykki til 

að veita kynfrelsi fullnægjandi vernd.37 Sænska frumvarpið til breytinga á skilgreiningu 

                                                   
 
31 Þskj. 10, 148. lögþ. 2017-18, bls. 5-6 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
32 MDE, M.C. gegn Búlgaríu, 4. desember 2003 (3927/98). 
33 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 69. Þskj. 10, 148. lögþ. 2017-18, 

bls. 5-6 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
34 Breytingar á kynferðisbrotakafla sænskra hegningarlaga (Brottsbalken) tóku gildi 1. júlí 2018. Ákvæðið er að 

finna í 1. gr. 6. kafla sænskra hegningarlaga nr. 1962/700 og hljóðar svo: 
Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling 
som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst 
två år och högst sex år. Vid bedömningen av om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt 
beaktas om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt. En person kan 
aldrig anses delta frivilligt om 
 1. deltagandet är en följd av misshandel, annat våld eller hot om brottslig gärning, hot om att åtala eller 
ange någon annan för brott eller hot om att lämna ett menligt meddelande om någon annan, 
 2. gärningsmannen otillbörligt utnyttjar att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, 
berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada, psykisk störning eller annars med hänsyn till 
omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation, eller 
 3. gärningsmannen förmår personen att delta genom att allvarligt missbruka att personen står i 
beroendeställning till gärningsmannen. 

Vakin er sérstök athygli á því að í sænska ákvæðinu er hvergi minnst á samþykki heldur frivilligt og 
frivillighet, sem mætti þýða sem af frjálsum vilja og frjáls vilji. Skýrslan þýðir hugtakið sem voluntariness á 
ensku, SOU 2016:60, bls. 45. 

35 SOU 2016:60, bls 41.  
36 Vísað verður til skýrslunnar sem SOU 2016:60. 
37 Þskj. 10, 148. lögþ. 2017-18, bls. 7 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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nauðgunar byggði síðar á þessari skýrslu.38 Þann 1. júlí 2018 tók gildi nýtt ákvæði um nauðgun 

í sænskum rétti sem byggt er á slíkri skilgreiningu sbr. lög. nr. 618/2018.39 Síðar meir litu 

Íslendingar sömuleiðis til SOU 2016:60 við gerð frumvarpsins að lögum nr. 16/2018.40 

Hérlendis hafði áður verið uppi umræða um hvort skilgreina ætti nauðgun út frá samþykki 

og þá sérstaklega var því velt upp í greinagerð með frumvarpi því kringum lagasetningu laga 

nr. 61/2007. Sem fyrr segir var hafnað í frumvarpinu að lögum nr. 61/2007 að skilgreina 

nauðgun út frá samþykki. Það var meðal annars á þeim forsendum að nauðgunarhugtakið yrði 

með því víðtækara og óljósara en sú skilgreining sem þegar var lögfest. Þá kalli slík skilgreining 

á ítarlegri útlistanir á hvernig skilgreina ætti samþykki. Það væri erfitt að sanna svo huglægt 

atriði sem samþykki eða skortur á því væri og slík sönnun myndi væntanlega einnig snúast ekki 

síst um þolandann, hvað hann lét í ljós eða gaf til kynna, og því ekki fela í sér neina úrbætur á 

ofangreindum vanda.41 Höfundur laganna, Ragnheiður Bragadóttir, lagði þó sérstaklega til á 

mörgum stöðum í frumvarpinu sem varð að lögunum að dregið yrði úr áherslum á 

verknaðaraðferðir og megináhersla yrði lögð á samþykki eða skort á samþykki þolanda.42  

Þrátt fyrir að ákvæði 194. gr. hgl. um nauðgun hefði verið breytt vorið 2007 var stuttu síðar 

lagt fram nýtt frumvarp til breytinga á 1. mgr. ákvæðisins á 135. löggjafarþingi 2007-2008 og 

var það í kjölfarið endurflutt fimm sinnum án árangurs.43 Var þar lagt til að öll verknaðarlýsing 

á nauðgun yrði afnumin í þeim tilgangi að fjölga dómum og þyngja refsingar.44 Í grein sinni 

Hugtakið nauðgun gagnrýnir Ragnheiður Bragadóttir þau rök sem frumvarpið byggir á. Nefnir 

hún til að mynda að nauðsynlegt sé að skilgreina nauðgun sem hugtak og ákvæði frumvarpsins 

standist ekki þær kröfur sem gerðar eru til skýrleika refsiheimilda. Þá segi í frumvarpinu að 

með afnámi verknaðarlýsingarinnar sé lögð áhersla á að samþykki og verndarhagsmuni. Í því 

samhengi bendir Ragnheiður á að í frumvarpi að lögum nr. 61/2007 séu verknaðaraðferðir mun 

víðtækari og alls ekki bundnar við ofbeldi eða hótanir um ofbeldi. Þær eigi að taka til þeirra 

tilvika þar sem kynmök eru höfð við þolanda án samþykkis hans. Að mati hennar sé auk þess 

                                                   
 
38 Umsögn Ragnheiðar Bragadóttur til Alþingis, þskj. 10, 148. lögþ. 2017-18, bls. 3. 
39 Regeringsens proposition 2017/18:177: En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet.  
40 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 48. 
41 Alþt. 2006-2007, A-deild, bls. 533-534 og Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur kynferðisbrot, bls. 48. 

Ragnheiður Bragadóttir: „Hugtakið nauðgun”, bls. 7, http://www.ulfljotur.com. 
42 Alþt. 2006-2007, A-deild, bls. 523. Þessu til stuðning má nefna að minnst var á skort á samþykki brotaþola í 

dómum sem gengu áður en lög nr. 16/2018 tóku gildi, t.d. má nefna Hrd. 24. nóvember 2016 (167/2016).  
43 Alþt. 2007-2008, A-deild, bls. 3452. Þskj. 138, 136. lögþ. 2008-09, þskj. 45, 138. lögþ. 2009-10, þskj. 49, 

139. lögþ. 2010-11, þskj. 98, 140. lögþ. 2011-12, þskj. 372, 141. lögþ. 2012-13. 
44 Alþt. 2007-2008, A-deild, bls. 3452-3462. 
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hætta á að frumvarp alþingismannanna myndi fækka dómum, þveröfugt við markmið 

laganna.45  

Rannsókn sem unnin var við EDDU – öndvegissetur við Háskóla Íslands í samstarfi við 

innanríkisráðuneytið um viðhorf fagaðila til meðferðar nauðgunarmála innan 

réttarvörslukerfisins og tillögur að úrbótum var birt árið 2014. Þar var lögð til sú úrbótatillaga 

að kanna hvort breyta ætti 194. gr. hgl. þannig að útgangspunkturinn yrði skortur á samþykki í 

stað ofbeldis og hótana.46 Um þetta gerir Ragnheiður Bragadóttir athugasemd í grein sinni 

Hugtakið nauðgun en þar segir hún að þegar sé búið að færa þungamiðju nauðgunar frá ofbeldi 

og hótunum.47 

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

hegningarlögum nr. 19/1940 en frumvarp þar sem samþykkisreglan var lögð til hafði verið lagt 

fram áður.48 Sem fyrr segir snérust breytingarnar á lögunum fyrst og fremst um að skilgreina 

nauðgun út frá skorti á samþykki og hverfa frá megináherslu á verknaðaraðferð við nauðgun.49 

Lagabreytingarnar áttu rætur sínar að rekja meðal annars til vitundavakningar í íslensku 

samfélagi hvað varðar kynferðisbrot, einkenni þeirra og afleiðingar.50 Þar má helst nefna 

druslugönguna, metoo-byltinguna og hin ýmsu átök eins og #þöggun, #höfumhátt og 

#konurtala.51 Krafan um að leggja áherslu á skort á samþykki í nauðgunarmálum var reist á 

þeim rökum að með því yrði aukin áhersla lögð á sjálfsákvörðunarrétt einstaklings og kynfrelsi 

veitt fullnægjandi réttarvernd.52 Þá var því haldið fram að þágildandi lög endurspegluðu ekki 

það samfélag sem þau þjónuðu en slíkt telst viðurkennd ástæða til breytingar á löggjöf.53 Í ræðu 

sinni sagði flutningsmaður Jón Steindór Valdimarsson að „frumvarpið væri liður í því að breyta 

viðhorfum sem feðraveldi fortíðar hefur skapað og eru enn ríkjandi eða eimir mjög sterkt af á 

mörgum stöðum”.54 

                                                   
 
45 Ragnheiður Bragadóttir: „Hugtakið nauðgun”, bls. 5-7, http://www.ulfljotur.com. 
46 Hildur Fjóla Antonsdóttir: „Viðhorf fagaðila til meðferðar nauðgunarmála innan réttarkerfisins og tillögur að 
úrbótum”, bls. 88. 
47 Ragnheiður Bragadóttir: „Hugtakið nauðgun”, bls. 7, http://www.ulfljotur.com. 
48 Frumvarpið var fyrst lagt fram á 146. löggjafarþingi 2016 – 2017, sbr. þskj. 552. Síðan var frumvarpið lagt 
fram á næstu tveimur þingum og samþykkt, sbr. þskj. 10, 148. lögþ. 2017-18 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
49 Þskj. 10, 148. lögþ. 2017-18, bls. 1 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
50 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls 408. 
51 Þskj. 10, 148. lögþ. 2017-18, bls. 3-4 (enn óbirt í A-deild Alþt.). JSV, 19. desember 2017, ræða hófst 16:25 
(enn óbirt í B-deild Alþt.)Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls 408. 
52 Þskj. 10, 148. lögþ. 2017-18, bls. 2 (enn óbirt í A-deild Alþt.).  
53 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 409. Um lagasetningahvata fjallar 
Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I (1999), bls. 25-30. 
54 JSV, 19. desember 2017, ræða hófst 16:25 (enn óbirt í B-deild Alþt.). 
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3 Frjáls vilji og tjáning hans 

Í þessum kafla verður gerð tilraun til að túlka og skilgreina hvað átt sé við með tjáningu frjáls 

vilja eins og hann birtist í 2. málsl. 1. mgr. 194 gr. hgl. með aðferðum lögskýringafræði. Hann 

hljóðar svo: Samþykki telst liggja fyrir ef það er tjáð af frjálsum vilja. Samþykki telst ekki 

liggja fyrir ef beitt er ofbeldi, hótunum eða annars konar ólögmætri nauðung. 

Lögskýring er aðferð sem notuð er til að afmarka efnisreglu lagaákvæðis og merkingu 

hennar.55 Við skýringu laga verður að hafa í huga samhengi ákvæðisins, þ.e. öll þau sjónarmið 

og upplýsingar sem almennt er viðurkennt að hafi eða geti haft áhrif við túlkun.56 Umfram allt 

þarf að kanna sjálfan texta þess, efni hans og ytri mörk. Stuðst er við lögskýringarsjónarmið 

við túlkun laga eins og t.d. tilgang ákvæðisins, tilefni og forsendur lagasetningarinnar, forsögu 

ákvæðisins, lagasamræmi, dómvenju og meginreglur laga. Lagasjónarmið þessi eru flest 

staðreynanleg í lögskýringargögnum, til að mynda í lagatextanum sjálfum og 

undirbúningsgögnum.57 Grundvöllur lögskýringar er texti lagaákvæðisins, hinn 

merkingarfræðilegi rammi túlkunar.58 Í textaskýringu felst að skýra texta lagaákvæðis til að 

afmarka lagalega merkingu þess. Viðurkennt er meðal fræðimanna að við skýringu orða beri 

að skýra einstök orð í samræmi við almenna málvenju en þó ber að leggja lagalega málvenju 

til grundvallar.59 Í ákvæðinu segir að samþykki teljist liggja fyrir ef það er tjáð af frjálsum vilja. 

Hér er um að ræða tvö skilyrði til samþykkis: Í fyrsta lagi er gert skilyrði um frjálsan vilja og 

í öðru lagi um tjáningu hans. Það er ekki aðeins gerð krafa um huglæga ástandið samþykki, 

heldur einhverja hlutbundna athöfn sem gefur það til kynna. Athöfn þessi getur ýmist verið 

tjáning með orðum eða önnur ótvíræð tjáning.60 

  

3.1 Frjáls vilji  

Frjáls vilji er víðtækt hugtak sem heimspekingar hafa lengi deilt um. Samkvæmt orðabók telst 

vilji frjáls ef hann er óháður og sjálfstæður.61 Í lögum nr. 16/2018 og frumvarpinu þar að baki 

er ekki gerð krafa um að frjáls vilji stjórnist af nokkrum sérstökum hvata, til að mynda 

                                                   
 
55 Róbert Ragnar Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 20. 
56 Róbert Ragnar Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 49-50. 
57 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 223-237. 
58 Róbert Ragnar Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 59. 
59 Róbert Ragnar Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 67-68. 
60 Þskj. 10, 148. lögþ. 2017-18, bls. 8 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
61 Vefsíða Snöru, www.snara.is. 
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kynferðislegri löngun. Um þetta er fjallað í SOU 2016:60 þar sem segir að hvati þessi eigi ekki 

að skipta máli, samþykki geti legið fyrir þó kynferðisleg löngun liggi ekki fyrir. Það felist í 

sjálfsákvörðunarrétti fólks.62 Svo virðist sem vísað hafi verið til staðreyndar þessarar í dómi 

Héraðsdóms Reykjaness 26. apríl 2018 í máli nr. S-371/2017 þar sem dæmt var í málinu eftir 

194. gr. hgl. eins og það birtist í lögum nr. 61/2007: 

 
Í málinu greindi ákærða og brotaþola á um hvort samfarir hafi farið fram með samþykki 
brotaþola. Sagði brotaþoli fyrir dómi að ákærði hefði haft svo mikla stjórn á henni að hún 
taldi það skyldu sína að verða við ósk hans. Í dóminum segir: „Af þessum orðum brotaþola 
verður ekki annað ráðið en að brotaþoli hafi látið til leiðast og fallist á kynmökin þótt henni 
hafi verið það óljúft.” Þannig teldist það ósannað að ákærði hefði haft ásetning til að þvinga 
brotaþola til kynmaka og var hann því sýknaður af þeim lið í ákærunni en dæmdur fyrir 
annað nauðgunarbrot gagnvart brotaþola. Í þessu samhengi verður þó að benda á að 
brotaþoli kvaðst hafa sagt skýrt við ákærða að hún vildi ekki stunda kynmök en ákærði 
hélt því fram að hún hefði gefið „óljóst svar“ en hún hafi þó ekki verið á móti því. Í skýrslu 
brotaþola kemur einnig fram að hún hafi streist á móti þegar ákærði reyndi að toga buxur 
hennar niður.  

 

Velta má vöngum yfir hvort málið hefði fengið aðra meðferð ef dæmt hefði verið eftir 

núgildandi lögum nr. 16/2018. Sem fyrr segir var lögð áhersla á samþykki með lögum nr. 

61/2007 en ekki jafn skýrt og í núgildandi lögum.63 Þó er ef til vill ástæða til að leiða hugann 

að hvort hvort samþykki af frjálsum vilja hafi legið fyrir í máli þessu þar sem vilji brotaþola til 

kynlífs var ekki til staðar og samkvæmt brotaþola gaf hún skýrt til kynna að hún vildi ekki hafa 

kynmök við geranda. Sé einungis treyst á framburð ákærða um „óljóst svar” þá má sömuleiðis 

velta upp hvort slíkt samþykki uppfylli kröfur 194. gr. um tjáningu samþykkis.  

Skilyrðið um samþykki af frjálsum vilja skilur samþykki, sem ekki er vitað hvernig hefur 

fengist (e. factual consent), frá gildu samþykki samkvæmt lögum (e. legal consent). 

Fyrirliggjandi samþykki telst gilt að lögum ef það uppfyllir kröfur ríkisins um hæfi, vitneskju 

og frelsi þolanda.64 Samþykki þarf því að vera fengið á lögmætan hátt.65 Það telst því ekki 

liggja fyrir ef beitt er ofbeldi, hótunum eða annars konar ólögmætri nauðung, sbr. 3. máls. 1. 

mgr. 194. gr. hgl.. enda þótt það hafi verið tjáð þar sem það er ekki veitt af frjálsum vilja í 

slíkum aðstæðum. Þá segir í 4. málsl. 1. mgr. 194. gr. hgl. að til ofbeldis teljist svipting 

sjálfræðis með innilokun, lyfjum eða öðrum sambærilegum hætti. Sem fyrr segir eru 

                                                   
 
62 SOU (2016: 60), bls 198-199. Suzanne Wennberg: „Befogad kritik av det nya våldtäktsbrottet”, bls. 299-300. 
63 Alþt. 2006-2007, A-deild, bls. 534. Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 
409. 
64 Sofia Gårdving: Consent in rape law – A comparison of three models, bls. 22-25. 
65 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 404. 
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verknaðaraðferðir þessar notaðar til að skilgreina hvenær samþykki er ekki fyrir hendi. 

Tilgangur greinarinnar fólst meðal annars í því að hverfa frá áherslu á verknaðaraðferðir og því 

er ljóst að ekki er unnt að gagnálykta svo að um sé að ræða tæmandi talningu aðferða í 

ákvæðinu. Samþykki getur því skort þótt engum af ofangreindum aðferðum hafi verið beitt. 

Um slík tilvik er fjallað í SOU 2016:60 en þar segir að til séu dæmi þess að þolandi vildi ekki 

taka þátt í athöfninni en þó hafi hann ekki verið þvingaður til þess og gerandi ekki notfært sér 

viðkvæma stöðu hans.66  

 

3.1.1 Samþykki afmarkast einungis við tiltekið tilvik eða athöfn 

Í greinagerð með frumvarpi því er varð að lögum nr. 16/2018 segir að samþykki fyrir þátttöku 

í samræði eða öðrum kynferðismökum afmarkist einungis við það tiltekna tilvik og við þær 

kynferðislegu athafnir sem samþykkið nær til.67 Þá kemur jafnframt fram að þátttakandi í 

kynferðislegri athöfn geti hvenær sem er skipt um skoðun um þátttöku sína. Hér þarf að athuga 

að slík skoðanaskipti verður að tjá með orðum eða annarri tjáning. Þetta er gert svo mótaðili 

eða mótaðilar átti sig á viðhorfsbreytingunum.68 Þá segir í SOU 2016:60 að ekki sé mögulegt 

að tjá gilt samþykki fyrir fram, til dæmis þegar kemur að svefni eða meðvitundarleysi. Þetta sé 

vegna þess að einstaklingur getur ekki tjáð skoðanaskipti í slíkum aðstæðum.69 

Varðandi skoðanaskipti má nefna dóm Landsréttar frá 28. september 2018 (75/2018) í 

nauðgunarmáli þar sem dæmt var samkvæmt núgildandi 194. gr. hgl: 

 

Taldist sannað að ákærði beitti þolanda mjög alvarlegu ofbeldi í kynferðismökum en var 
hann þó sýknaður með vísan til þess að þrátt fyrir að háttsemi hans félli hlutlægt séð að 
verknaðarlýsingu 194. gr. hgl. þá hafi ekki verið sannað að hann hafi haft ásetning til að 
beita X meiri hörku en samþykki hennar náði til. Samkvæmt brotaþola tjáði hún sig ekki í 
fyrstu þar sem hún fraus af ótta. Eftir nokkra stund hafi hún sagt honum að hætta og ýtt 
hendi hans frá sem hann virti að vettugi og þá hefði hún frosið aftur þar til hún fór að 
hágráta. Í sérákvæði eins dómarans vísar hann til þess að samþykki afmarkist við tiltekið 
tilvik. Það leiði af markmiði laganna um kynfrelsi að þátttakandi í kynferðislegum mökum 
geti ávallt dregið þátttöku sína til baka með orðum eða tjáningu sem gefur þann vilja til 
kynna. Niðurstaða dómara sérákvæðisins var því að ákærða hafi hlotið að vera ljóst að 
ótvírætt samþykki brotaþola þyrfti til að viðhafa svo gróft ofbeldi og að hann hafi ekki 
getað litið á fyrri kynmök þeirra sem samþykki á þeim.  

 

                                                   
 
66 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 117. 
67 Þskj. 10, 148. lögþ. 2017-18, bls. 8 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
68 Þskj. 10, 148. lögþ. 2017-18, bls. 8 (enn óbirt í A-deild Alþt.). Sjá einnig SOU 2016:60, bls. 46. 
69 SOU 2016:60, bls 46. 
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Velta má fyrir sér hvort niðurstaða dómara sérákvæðisins í betra samræmi við 194. gr. hgl. og 

tilgang þess, þar sem brotaþoli tjáði munnlega skoðanaskipti sín um kynmökin ítrekað og 

ofbeldið sem ákærði beitti þolandann var afar gróft. Dóm þennan má bera saman við sænska 

dóminn 2018-12-21 Svea hovrätts dom, mål B 10474–18 en þrátt fyrir nokkuð svipuð málsatvik 

komist að andstæðri niðurstöðu. Í málinu höfðu ákærði og brotaþoli kynferðismök með vilja 

beggja en þegar að ákveðin gróf kynferðisathöfn ákærða varð til þess að brotaþoli fann til og 

tjáði honum að hún vildi hætta. Ákærði hætti þá þeirri kynferðisathöfn en hóf þess í stað að 

stunda samfarir með brotaþola. Á grundvelli þessa taldi rétturinn að ákærða hefði átt að vera 

ljóst að miklar líkur væru á að brotaþoli vildi ekki lengur taka þátt og því hefði hann átt að 

athuga afstöðu hennar nánar. Hann hafði því gerst sekur um nauðgun eftir þann tímapunkt. 

 
3.1.2 Þolandi þarf að vera hæfur til að veita samþykki 

Samþykki þátttakanda er aðeins gilt ef einstaklingur telst hæfur til að veita téð samþykki.70 Við 

ákveðnar aðstæður hefur gefið samþykki ekki þýðingu þar sem þolandi er ýmist þannig staddur 

eða í þannig stöðu að hann getur ekki spornað við verknaði eða skilið þýðingu hans.71 Um hæfi 

er meðal annars fjallað í 2. mgr. 194. gr. og er ákvæðið þríþætt. Í fyrsta lagi telst samþykki ekki 

liggja fyrir ef það fæst með því að beita blekkingum eða notfæra sér villu þolanda um aðstæður. 

Í öðru lagi er samþykki ekki gilt þegar gerandi notfærir sér geðsjúkdóm eða aðra andlega fötlun 

manns til þess að hafa við hann samræði eða önnur kynferðismök. Í þriðja lagi telst samþykki 

ekki liggja fyrir ef gerandi notfærir sér skammvinnt ástand þolanda, þar sem hann getur ekki 

spornað við verknaðinum eða skilið þýðingu hans. 

Í fyrsta verknaðarlið 2. mgr. 194. gr. hgl. er lögð refsing við að beita blekkingum eða 

notfæra sér villu þolanda um aðstæður. Í þessu felst til að mynda tilvik þar sem þolandi er í 

þeirri villu að hann væri að hafa kynmök við einhvern annan en hann raunverulega hafði mök 

við.72 Í slíkum aðstæðum skilur þolandi ekki þýðingu verknaðarins en meginforsenda þess að 

þolandi gefur samþykki sitt til kynmaka hlýtur að vera að þolandi viti við hvern hann hefur 

kynmök. 

                                                   
 
70 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 404. 
71 Þskj. 10, 148. lögþ. 2017-18, bls. 8-9 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
72 Hér má nefna Hrd. 20. maí 2010 (620/2009) þar sem ákærði kom inn í dimmt herbergi þar sem A svaf eftir að 
hafa haft samræði við annan mann. A átti von á þeim manni aftur inn í herbergið og ákærði nýtti sér þá villu til 
að hafa við hana samræði gegn vilja hennar. Háttsemi hans var ekki heimfærð undir 2. mgr. 194. gr. þágildandi 
hgl. og var því túlkunin lögfest skýrt í ákvæði 194. gr. með lögum nr. 16/2018. Ragnheiður Bragadóttir 
gagnrýnir niðurstöðu dómsins í Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 260-61. 
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Það eitt að hafa kynmök við einstaklinga sem falla undir annan verklið 2. mgr. 194. gr. hgl. 

er ekki refsivert, heldur misnotkun ástands þeirra í þessu skyni.73 Erfitt getur verið að meta 

hvort um sé að ræða misnotkun á ástandi þolanda þegar hann hefur tekið þátt í kynmökum af 

frjálsum vilja. Hér verður að meta samþykki þolanda í ljósi fötlunar hans eða sjúkdóms. Það 

ræður úrslitum að þolandi hefði ekki tekið þátt í kynmökunum ef hann hefði ekki verið sjúkur.74 

Manneskja sem er ófær um að skilja eðli og afleiðingar kynmaka getur ekki veitt lagalegt 

samþykki.75  

Þegar gerandi notfærir sér að þannig er ástatt um þolanda að hann getur ekki spornað við 

verknaðinum eða skilið þýðingu hans er það skilyrði að ástand þetta sé ekki af völdum geranda. 

Hér getur fallið undir rænuleysi vegna áfengis- eða fíkniefnaneyslu eða mikils sótthita, svefn, 

dáleiðsluástand og yfirlið eða annað meðvitundarleysi, t.d. af völdum lyfja.76 Þá hafa verið færð 

rök fyrir því að getuleysi til að sporna við verknaðinum af líkamlegum ástæðum, svo sem 

veikindum, hreyfifötlun eða lömun, geti fallið undir þennan verknaðarlið.77 Þessu til skýringar 

má nefna dóm Héraðsdóms Norðurlands vestra 8. nóvember 2018 (S-63/2018) þar sem ákærði 

var ásakaður um að hafa haft samræði við X án hennar samþykkis með því að notfæra sér að 

hún gat ekki spornað við verknaðinum sökum ölvunar og svefndrunga, sbr. 2. mgr. 194. gr. 

hgl. Talið var ljóst að brotaþoli var undir miklum áhrifum áfengis og mundi nánast ekkert eftir 

því hvað gerðist eftir samkvæmið sem þau hittust í. Þrátt fyrir það var talið að ákæruvaldinu 

hefði ekki tekist að sanna að brotaþoli hefði verið ófær um að veita samþykki og var ákærði 

því sýknaður. Þá má einnig nefna 2018-11-23 Linköpings tingsrätts dom, mål B 2933–18, þar 

sem brotaþoli vaknaði við að ákærði var að reyna að hafa við hana samræði. Dómurinn taldi 

að brotaþoli hafi ekki getað tjáð vilja sinn (s. frivillighet) þar sem hún var nánast sofandi. Var 

hann því dæmdur fyrir nauðgun fyrir að hafa nýtt sér ástand hennar. 

                                                   
 
73 Hér má nefna Hrd. 2003, bls. 2398 (47/2003) og Hrd. 11. desember 2008 (284/2008) en í báðum dómum 

notfærði gerandi sér andlega annmarka þolanda sem haldinn var þroskahömlun til að ná fram vilja sínum.  
74 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 250 og bls. 261-264. 
75 Sofia Gårdving: Consent in rape law – A comparison of three models, bls. 40.  
76 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 264. 
77 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 265-267. Hér má nefna dóm Hrd. 

2003, bls. 2388 (75/2003) þar sem ákærði notfærði sér svefndrunga brotaþola vegna þreytu og áfengisdrykkju 
til að ná fram vilja sínum. Í Hrd 27. nóvember 2008 (139/2008) notfærði ákærði sér að brotaþoli gat ekki 
spornað við verknaðinum sökum veikinda. 
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3.2 Tjáning af frjálsum vilja 

Tjáning er annað skilyrði 2. málsl. 1. mgr. 194. gr. hgl sem fyrr segir. Í íslenskum lögum er því 

ekki aðeins gerð krafa um að samþykki fáist með frjálsum vilja heldur einnig að það sé tjáð.78 

Samþykkið ræðst því ekki einungis af viðhorfi einstaklings heldur líka af því sem látið er í 

ljós.79 Af ákvæðinu má sjá að tjáning frjáls vilja er ekki nægileg ein og sér heldur er einnig 

gerð krafa um að tjáningin eigi saman við hugarástand einstaklingsins, hann ætli sér að tjá 

samþykki. 

Í frumvarpinu að lögum nr. 16/2018 taka höfundar þess fram að þeir forðist að skilgreina 

of nákvæmlega hvað átt er við með tjáningu samþykkis. Löggjöf sem setji nákvæm skilyrði 

fyrir því hvernig einstaklingar skuli tjá sig yrði ekki í samræmi við það hvernig mannleg 

samskipti eru í raun. Því er hugtakið ekki mikið skýrt en kemur þó fram í greinargerðinni að 

tjáning geti ýmist verið með orðum eða með annarri ótvíræðri tjáningu. Það myndi ef til vill 

vera einfaldara í framkvæmd ef að gerður væri áskilnaður í lögunum um munnlegt samþykki 

um kynferðismök. Slíkt er þó óalgengara í raunveruleikanum en annars konar tjáning, þar sem 

samvera tveggja einstaklinga stigmagnast gjarnan með mismunandi kynferðislegum athöfnum 

án staðfestingar með orðum. Það væri því óraunhæf krafa.80  

Svo virðist sem að áskilnaður um tjáningu samþykkis verði til þess að skortur á innri vilja 

til að taka þátt í kynferðislegum athöfnum nægi ekki einn og sér, heldur þurfi að koma til 

einhvers konar ótvíræð tjáning eða algjört athafnaleysi til að sakfelling. Á þetta reyndi í sænska 

dómnum 2019-04-17 Nyköpings tingsrätts dom, mål B 3728–19 en í málinu var brotaþoli ekki 

algjörlega athafnalaus heldur reyndi að draga athygli geranda burt frá kynmökum með ýmsum 

aðferðum. Í sænskum lögum er ekki gerð krafa um að tjáningin sé ótvíræð en þrátt fyrir það 

taldi dómurinn að vilji brotaþola hefði ekki komið nægilega skýrt fram og var gerandi sýknaður 

af ákæru nauðgun.81 Þá taldist gerandi ekki uppfylla skilyrði til að vera sakfelldur fyrir nauðgun 

af gáleysi, sem lögfest er í Svíþjóð.82 Af dóminum leiðir að mörkin milli þess að tjáning teljist 

                                                   
 
78 Einnig er gerð krafa um tjáningu samþykkis í sænskum lögum. Á tjáningu frjáls vilja reyndi í 2018-12-03 

Skellefteå tingsrätts dom, mål B 1140–18.  
79 Sofia Gårdving fjallar um muninn á milli attitudinal model og expressive model í meistararitgerð sinni 

Consent in rape law – A comparison of three models, bls. 17-19. Fyrirkomulagið sem finnst í íslenskum 
lögum kallar hún „weak expressive model“. 

80 SOU 2016:60, bls. 18. 
81 Í sænska ákvæðinu er einfaldlega talað um „handling” sem getur þýtt athöfn, hegðun eða gjörð.  
82 Sjá 1 a. gr. 6. kafla Brottsbalken:  

Den som begår en gärning som avses i 1 § och är grovt oaktsam beträffande omständigheten att den andra 
personen inte deltar frivilligt, döms för oaktsam våldtäkt till fängelse i högst fyra år. 
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nægilega skýr (hvað þá ótvíræð) eða ekki eru óljós. Þar sem tiltölulega stutt er síðan lög nr. 

16/2018 voru innleidd þá hafa ekki nægir dómar fallið um álitaefni þetta til að gera betur grein 

fyrir þessum skilum betur en svo. Ef til vill munu þau þó skýrast betur á næstu árum.  

 
3.2.1. Samþykki skal gefa til kynna og virk þátttaka 
Í greinagerð með frumvarpinu að lögum nr. 16/2018 segir að samþykki þurfi að gefa til kynna 

eða að virk þátttaka í tiltekinni athöfn verði túlkuð sem samþykki af hálfu annars eða annarra 

þátttakenda.83 Fyrsta álitaefnið sem kemur upp hér er hvar mörkin liggi til að háttsemi gefi 

samþykki til kynna eða ekki. Ómögulegt er að gefa tæmandi lýsingu á slíku í lagatexta eða 

lögskýringargögnum og því verða það dómstólar sem munu gera því betri skil að lokum. Í 

Svíþjóð hefur afstaða verið tekin í nýlegum dómi NJA 2019 s. 668 þar sem komist var að þeirri 

niðurstöðu að það að ákærði og brotaþoli hafi samþykkt að sofa í sama rúmi á nærbuxunum 

einum þýddi ekki að brotaþoli hefði samþykkt kynferðismök af frjálsum vilja. Þannig hefur 

Hæstiréttur í Svíþjóð slegið föstu að þar í landi teljist slík hegðun hvorki vera ótvíræð tjáning 

eða gefa samþykki til kynna. Telja verður að slík niðurstaða sé í samræmi við nútímaviðhorf 

og tilgang samþykkisreglunnar. 

Áður hefur verið fjallað um þá miklu áherslu sem lögð var á samþykki með lögum nr. 

61/2007.84 Því má líta til dómaframkvæmdar fyrir tíð laga nr. 16/2018 til að skýra umrædd 

hugtök betur í íslenskri dómaframkvæmd. Hér má nefna Hrd. 24. nóvember 2016 (167/2016) 

þar sem ákærði var dæmdur fyrir brot gegn 2. mgr. 194.gr. hgl. enda gat brotaþoli ekki spornað 

við verknaðinum sökum ölvunar og svefndrunga. Í dómnum er tekið fram að ekkert hafi komið 

fram í málinu til að ætla að brotaþoli væri samþykk kynmökum við hann. Þannig mætti segja 

að brotaþoli hafi ekki gefið samþykki til kynna.  

3.2.2. Umfjöllun um algjört athafnaleysi 

Ekki er gerð krafa um að þátttakandi mótmæli eða sýni mótstöðu gagnvart þátttöku í 

kynferðislegri athöfn til að brotið teljist nauðgun.85 Í þessu felst að algert athafnaleysi getur 

ekki verið túlkað sem vilji til þátttöku.86 Afstaða þessi er meira í takt við algeng viðbrögð 

                                                   
 

Om gärningen med hänsyn till omständigheterna är mindre allvarlig, ska det inte dömas till ansvar. 
83 Þskj. 10, 148. lögþ. 2017-18, bls. 8 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
84 Alþt. 20064-2007, A-deild, bls. 523.  
85 Þskj. 10, 148. lögþ. 2017-18, bls. 8 (enn óbirt í A-deild Alþt.) 
86 Þskj. 10, 148. lögþ. 2017-18, bls. 8 (enn óbirt í A-deild Alþt.). Hér má nefna Hrd. 4. desember 2008 

(383/2008) sem dæmi þar sem brotaþoli sýndi athafnaleysi, þar sem hún fraus af ótta. 
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brotaþola við árás. Þolendur nauðgana geta oft ekki veitt geranda mótspyrnu, t.d. af því þeir 

frjósa eða lamast úr hræðslu.87 Í flutningsræðu þingkonu Helgu Völu Helgadóttir um 

frumvarpið að lögum nr. 16/2018 kemur fram að 40 prósent þeirra sem leituðu á neyðarmóttöku 

Landspítalans eftir að brotið var á þeim á árunum 1998-2007 hafi annað hvort frosið eða ekki 

getað ástands síns vegna lýst skoðun sinni á þeim verknaði sem átti sér stað.88 Þá vísa Stígamót 

í umsögn sinni um lög nr. 16/2018 til eigin rannsóknar frá árinu 2016 en þar greindi meirihluti 

brotaþola (58 prósent) frá því að þeir hefðu frosið eða fundist líkami sinn lamast þegar brotið 

var á þeim. Þá hefðu 43 prósent þeirra sem höfðu orðið fyrir nauðgun ekkert gert eða þóttust 

vera sofandi.89  

Krafan um tjáningu gerir það að verkum að ekki er hægt að túlka þögn aðila sem nokkuð 

annað en að hann hafi ekki samþykkt verknaðinn. Gerð er krafa um jákvæð merki frá 

viðkomandi. Þannig getur gerandi ekki skýlt sér á bakvið það að brotaþoli reyni ekki að sporna 

við verknaðinum.90 Þó ber að minna á ofangreinda umfjöllum um gráa svæðið á milli 

ótvíræðrar tjáningar og algers athafnaleysis. Sakborningar hefur þar getað skýlt sér bakvið að 

afstaða brotaþola hafi ekki komið nægilega skýrt fram.91 

Um mikilvægi þess að túlka athafnaleysi ekki sem gilt samþykki er fjallað í SOU 2016:60. 

Þar kom fram að viðurkenning á þöglu samþykki (s. tysta medgivan) að lögum gæti verið frjór 

farvegur fyrir það viðhorf að algjörlega passíf manneskja vilji stunda kynferðismök. 

Athafnaleysi hennar væri túlkað sem gamaldags viðhorf og vilji til að mótaðili einfaldlega læsi 

hugsanir sínar. Í slíku umhverfi væri þó ómögulegt að gera greinarmun á þegar einstaklingur 

gefur „þögult samþykki” og þegar einstaklingur er frosinn af hræðslu eða í slíku ástandi að 

hann getur ekki spornað við verknaðinum. Sé litið til tölfræði þeirrar sem Helga Vala og 

Stígamót vísa í er ljóst að í slíkum aðstæðum fengi stór hluti brotaþola ekki nægilega 

refsivernd.92 

                                                   
 
87 Þskj. 10, 148. lögþ. 2017-18, bls. 2 (enn óbirt í A-deild Alþt.). Umsögn Stígamóta til Alþingis, þskj. 10, 148. 

lögþ. 2017-18, bls 1-2 og umsögn Neyðarmóttöku vegna kynferðisofbeldis til Alþingis, þskj. 10, 148. lögþ. 
2017-18, bls. 1-2. Þá er fjallað um þetta í rannsókn Hildar Fjólu Antonsdóttur, Viðhorf fagaðila til meðferðar 
nauðgunarmála innan réttarkerfisins og tillögur að úrbótum, bls. 13. 

88 HVH, 19. desember 2017, ræða hófst 16:35 (enn óbirt í B-deild Alþt.). Helga Vala vísar í rannsókn Agnesar 
Gísladóttur, Tíðni og einkenni kynferðisofbeldis gegn konum sem leituðu á Neyðarmóttöku LSH á árunum 
1998- 2007. Neyðarmóttaka vegna kynferðisofbeldis vísar einnig í rannsókn þessa í umsögn sinni um 
frumvarp til laga nr. 16/2018, bls. 1-2. 

89 Umsögn Stígamóta til Alþingis, þskj. 10, 148. lögþ. 2017-18, bls. 1-2. 
90 Sofia Gårdving: Consent in rape law – A comparison of three models, bls. 43-44. 
91 Hér má vísa í umfjöllun um 2019-04-17 Nyköpings tingsrätts dom, mål B 3728–19 á bls. 17-18. 
92 Suzanne Wennberg: „Befogad kritik av det nya våldtäktsbrottet”, bls. 299. 



 

19 

Samkvæmt Sexualbrottskommitté er samþykki einstaklings ekki til staðar í 

kynferðismökum þegar einstaklingur hefur ekki tekið nokkra ákvörðun um þátttöku í 

kynmökum eða þegar einhver hefur tekið ákvörðun um að taka ekki þátt.93 Í fyrra tilvikinu felst 

að einstaklingur hefur ekki tjáð samþykki sitt, hvorki með orðum eða annarri tjáningu. 

Brotaþoli getur til að mynda brugðist við með algjöru athafnaleysi, t.d. útaf því að hann er 

frosinn af ótta. Í seinna tilvikinu hefur ákvörðun verið tekin, þar sem aðili hefur neitað með 

orðum eða annarri tjáningu boði um kynferðismök en gerandi fer gegn ákvörðuninni og þar 

með vilja brotaþola.94  

4 Umfjöllun um skilgreininguna og afleiðingar hennar 

4.1 Stenst kröfur um skýrleika refsiheimilda? 

Mikilvægi skilgreiningar lagaákvæðis vísar til grundvallarreglunnar um skýrleika refsiheimilda 

(lex certa) sem leiða má af 1. mgr. 69. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. Í 

reglunni felst að refsiheimildir verða að vera það skýrar og ótvíræðar að þegnarnir geti vitað 

eða nokkurn veginn kynnt sér hvaða háttsemi geti bakað þeim refsiábyrgð og þar með hagað 

sér í samræmi við það.95 Fræðimenn hafa gert mismiklar kröfur til hve skýr lagaákvæði eigi að 

vera. Jónatan Þórmundsson segir í Afbrot og refsiábyrgð að eðlilegt sé að menn átti sig ekki á 

öllum réttaráhrifum tiltekins refsiákvæðis en séu refsiákvæði skýr átti borgarar sig frekar á því 

að þeir þurfi ráðgjöf hjá sérfræðingum. Sérfræðingarnir myndu sömuleiðis veita áreiðanlegri 

lögfræðiráðgjöf og minni hætta væri á mismunun og geðþóttaákvörðunum í 

refsivörslukerfinu.96  

Samþykki er huglægt, víðtækt og óskýrt hugtak sem var ein helsta ástæða þess að horfið 

var frá því að skilgreina nauðgun út frá skorti á því þegar fyrrum breytingalög nr. 61/2007 tóku 

gildi.97 Ragnheiður Bragadóttir, frumvarpshöfundur laganna, fjallaði þar um mikilvægi þess að 

                                                   
 
93 Suzanne Wennberg: „Befogad kritik av det nya våldtäktsbrottet”, bls. 298-304. 
94 Suzanne Wennberg: „Befogad kritik av det nya våldtäktsbrottet”, bls. 300-301. 
95 Sigríður Logadóttir: Lög á bók. Yfirlitsrit um lögfræði, bls. 128. Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur 

Mannréttindi, bls. 196 og bls. 205. Einnig má leiða meginregluna um skýrleika refsiheimilda af 1. gr. 
almennra hegningarlaga en samkvæmt Björgu Thorarensen virðast dómstólar líta fremur á að krafan verði 
leidd af 1. mgr. 69. gr. stjórnarskrárinnar.  

96 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I (1999), bls. 167. Til frekari skýringar má benda á á Hrd. 2003, 
bls. 1363 (449/2002) og Hrd. 1997, bls. 1253 voru hinir kærðu ekki sakfelldir þar sem refsiákvæðin voru ekki 
talin uppfylla þær kröfur sem gera verður til skýrleika refsiheimilda. 

97 Ragnheiður Bragadóttir: „Hugtakið nauðgun”, bls. 7, http://www.ulfljotur.com. 
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skilgreina hugtakið vel með ítarlegri útlistunum á hvenær samþykki sé fyrir hendi eða ekki.98 

Sænski fræðimaðurinn Petter Asp er á sama máli og telur mikilvægt að skilgreina vel inntak 

hugtaksins.99 Í greininni Hugtakið nauðgun segir Ragnheiður að með breytingunum á lögum 

nr. 16/2018 sé komin lausn sem tæki samþykki inn í 194. gr. hgl. ásamt því að skilgreina 

hvenær samþykki er fyrir hendi og hvenær ekki. Skilgreiningin sem notuð er í núgildandi 

lögum fullnægir því kröfum um skýrleika refsiheimilda, að mati Ragnheiðar.100  

 

4.2 Lögð meiri áhersla á háttsemi brotaþola? 

Uppi hafa verið áhyggjur um að samþykki í forgrunni skilgreiningar á nauðgunarákvæðum geti 

leitt til þess að litið verði meira til hegðunar eða atferli þolanda. Fjallað var um sjónarmið þetta 

við lagasetningu laga nr. 60/2007 og aftur við breytinguna 16/2018 en það er meðal helstu 

mótraka gegn skilgreiningu nauðgunar út frá samþykki.101 Í því felst sú trú að með 

skilgreiningunni færist meginandlag rannsóknar á háttsemi brotaþola frekar en geranda og því 

felist í lagabreytingunni afturför fyrir þolendur.  

Um ofangreint sjónarmið er fjallað í nokkrum umsögnum frá sérfræðingum og 

fagaðilum um efni frumvarpsins að lögum nr. 16/2018 á 146., 147. og 148. löggjafarþingi.102 Í 

umsögnunum, sem alls voru ellefu, virðist tillögu um að samþykkisregluna fagnað.103 Þó er 

sumstaðar velt upp hvort að nálgunin muni leiða til þess að lögð yrði meiri áhersla á háttsemi 

brotaþola. Þá væri hætta á að rannsókn og saksókn brota á grundvelli ákvæðisins snérist enn 

meira að því hvað brotaþoli gerði og sagði svo eitthvað sé nefnt. Þetta kemur meðal annars 

fram í umsögn Neyðarmóttöku Landspítalans vegna kynferðisofbeldis og umsögn 

Kvenréttindafélags Íslands.104 Í umsögn héraðssaksóknara er tekið undir þetta sjónarmið og 

vísað í Catherine Mackinnon, lögfræðing, sem hefur gagnrýnt löggjöf er byggir á skorti á 

samþykki vegna þessa.105 Þá sagði Lögreglustjórafélagið í umsögn sinni að með breytingunni 

                                                   
 
98 Alþt. 2006-2007, A-deild, bls. 534 og Ragnheiður Bragadóttir: Kynferðisbrot, bls. 112. 
99 Petter Asp: Sex og samtycke, bls. 206. 
100 Ragnheiður Bragadóttir: „Hugtakið nauðgun”, bls. 8. http://www.ulfljotur.com.  
101 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 406. 
102 Umsagnir bárust frá héraðssaksóknara, ríkissaksóknara, Kvenréttindafélagi Íslands, Barnaheill, Ragnheiði 

Bragadóttur, Stígamótum, Neyðarmóttöku vegna kynferðisofbeldis, Mannréttindaskrifstofu, Samtökum um 
kvennaathvarf, Refsiréttarnefnd og Lögreglustjórafélagi Íslands. Umsagnir teljast til lögskýringagagna, sjá 
Róbert Ragnar Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 98-101. 

103 Til dæmis má nefna umsögn Barnaheilla til Alþingis, þskj. 10, 148. lögþ. 2017-18, bls. 2.  
104 Umsögn Kvenréttindafélags Íslands til Alþingis, þskj. 10, 148. lögþ. 2017-18, bls. 1 og umsögn 

Neyðarmóttöku Landspítalans vegna kynferðisofbeldis til Alþingis, þskj. 10, 148. lögþ. 2017-18, bls. 2. 
105 Umsögn héraðsaksóknara til Alþingis, þskj. 10, 148. lögþ. 2017-18, bls. 2. 



 

21 

yrði óhjákvæmilega aukin áhersla á samþykki við rannsókn og saksókn nauðgunarbrota sem 

myndi beinast jafnt að háttsemi brotaþola og geranda.106 Var sjónarmiðum þessum komið á 

framfæri á fundum allsherjar- og menntamálanefndar.107  

Um álitaefni þetta fjallar Jón Steindór Valdimarsson í ræðu sinni um frumvarpið að 

lögum nr. 16/2018 við meðferð málsins hafi aftur á móti komið fram að breytingin eigi ekki að 

leiða til þess að aukin áhersla verði lögð á að rannsaka háttsemi brotaþola umfram það sem 

þegar var gert.108 Ein helstu rök með því að lagabreytingin muni ekki leiða til aukinnar áherslu 

á háttsemi brotaþola er sú afstaða að með lögunum hafi einungis verið gerð formleg breyting. 

Enn er upptalning í ákvæðinu á verknaðaraðferðum og hjá dómstólum verður líklega farið í 

gegnum sama ferli og áður til að útiloka skort á samþykki. Þannig má draga þá ályktun að ekki 

verði litið til hegðunar þolanda kynferðisofbeldis frekar er áður.  

 

4.3 Mun ákvæðið leiða til breytinga á dómaframkvæmd? 

Flestir fræðimenn virðast vera á því máli að breytingin á lögum nr. 16/2018 hafi ekki falið í sér 

mikla efnislega breytingu.109 Í umsögn Ragnheiðar Bragadóttur um frumvarpið segir að þeir 

sænsku fræðimenn sem helst hafi mælt með skilgreiningu útfrá samþykki telji að hún leiði ekki 

til þess að ákærum fjölgi.110 Þar af má nefna fræðikonuna Madeleine Leijonhufvud, sem hefur 

verið einn helsti talsmaður skilgreiningarinnar, heldur því t.d. fram að hún muni ekki hafa áhrif 

á sakfellingartölur.111 Þá er sænski fræðimaður Christian Diesen á sama máli. Telur hann að 

það þurfi jafnframt meira til en lagabreytingu til að bæta samfélagsviðhorf gagnvart 

kynferðisbrotum.112 Um samþykkisregluna segir hin norska Ragnhild Hennum, prófessor í 

refsirétti, að hún muni ekki valda miklum breytingum en hún sé þó meinlaus.113 Í SOU 2016:60 

var auk þess tekið fram að engin ástæða væri til að halda að innleiðing á skilgreiningunni myndi 

leiða til fleiri sakfellinga. Hins vegar gæti lagabreytingin leitt til fleiri kæra og því hlutfallslega 

                                                   
 
106 Umsögn Lögreglustjórafélagsins til Alþingis, þskj. 10, 148. lögþ. 2017-18, bls. 1. 
107 JSV, 20. mars 2018, ræða hófst 20:29 (enn óbirt í B-deild Alþt.). Hér er vert að nefna að upplýsingar um 

framsöguræðu flutningsmanns þess og öðrum umræðum þingmanna við meðferð frumvarpsins á Alþingi 
teljast lögskýringargögn samkvæmt Róbert Ragnari Spanó. Sjá Róbert Ragnar Spanó: Túlkun lagaákvæða, 
bls. 98-101. 

108 JSV, 20. mars 2018, ræða hófst 20:29 (enn óbirt í B-deild Alþt.). 
109 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 409. 
110 Umsögn Ragnheiðar Bragadóttur til Alþingis, þskj. 10, 148. lögþ. 2017-18, bls. 3.  
111 Madeleine Leijonhufvud: Svensk sexualbrottslag - Enframátsyftande tillbakablick, bls. 90. 
112 Christian Diesen: Tagande med váld - Nágra reflektioner inför en europeisk váldtaktsstudie, í Annika Norée 

et al., Festskrift till Madeleine Leijonhufvud, bls. 63 og 65. 
113 Ida Irene Bergstrøm: „Does Norway need a new legal definition of rape?”. 
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færri sakfellinga.114 Í greinargerðinni að lögum nr. 16/2018 er tekið fram að sönnun gæti orðið 

auðveldari í einhverjum tilvikum en engu að síður verði sönnunarkröfur þær sömu og áður og 

sönnun sé alltaf erfið í kynferðisbrotamálum.115  

Í fyrrnefndri umsögn Ragnheiðar Bragadóttur við frumvarpið að lögum 16/2018 bendir 

hún á að lágt sakfellingarhlutfall sé líka vandamál í þeim löndum þar sem byggt er á 

skilgreiningu nauðgunar út frá samþykki, til að mynda í Englandi.116 Þá segir í umsögninni að 

lagabreytingarnar feli í raun ekki í sér mikla breytingu enda sé notast við sömu hugtök og úr 

eldri lögum þegar ákvarðað er hvort samþykki hafi verið fyrir hendi.117 Ennfremur gildi sömu 

sönnunarkröfur og áður.118 Í umsögn Neyðarmóttöku vegna kynferðisofbeldis er tekið í sama 

streng en þar segir að þar sem skortur á samþykki brotaþola fyrir kynferðismökum hafði nú 

þegar verið refsivert skv. þágildandi lögum nr. 61/2007 þá teldu þeir ekki ástæðu til að ætla að 

mikil breyting verði á rannsókn og saksókn brota í nauðgunarmálum verði tillagan samþykkt.119 

Var oftar en einu sinni minnst á í ræðum þingmanna við meðferð frumvarpsins að ekki væri 

um að ræða efnislega breytingu. Til að mynda sagði Helga Vala Helgadóttir í ræðu sinni: „Það 

er ekki bylting. Það er ekki verið að breyta neinu efnislega. Það er verið að breyta ákveðnu 

viðhorfi, að viðkomandi þurfi skýrt samþykki fyrir því að eiga í samneyti við aðra 

manneskju.”120  

Breytingin var því líklega fyrst og fremst formleg og er ef til vill eðlilegt að spyrja hver 

tilgangur lagabreytinganna sé, víst þær munu líklega ekki hafa mikil áhrif á dómaframkvæmd. 

Samkvæmt Ragnheiði Bragadóttur voru helstu markmið lagabreytinganna í frumvarpinu í 

fyrsta lagi að fjölga sakfellingardómum í nauðgunarmálum, en af ofangreindri umfjöllun er 

ljóst að það mun líklega ekki verða að veruleika. Í öðru lagi var markmiðið að 

nauðgunarákvæðið sé í takt við skilning og réttarvitund almennings þar sem í þeim fælist 

eðlilegt framhald þeirrar þróunar sem orðið hefði á skilgreiningu á nauðgun á undanförnum 

áratugum og staðfesting á kynferðislegum sjálfsákvörðunarrétti og jafnræði kynjanna.121 Í 

                                                   
 
114 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 409. 
115 Þskj. 10, 148. lögþ. 2017-18, bls. 2 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
116 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 103-104 og 408. 
117 Umsögn Ragnheiðar Bragadóttur til Alþingis, þskj. 10, 148. lögþ. 2017-18, bls. 3. 
118 Þskj. 10, 148. lögþ. 2017-18, bls. 6-7 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
119 Umsögn Neyðarmóttöku vegna kynferðisofbeldis til Alþingis, þskj. 10, 148. lögþ. 2017-18, bls. 2. 
120 HVH, 20. mars 2018, ræða hefst 20:41 (enn óbirt í B-deild Alþt.). 
121 Umsögn Ragnheiðar Bragadóttur til Alþingis, þskj. 10, 148. lögþ. 2017-18, bls. 3. Ragnheiður Bragadóttir: 

Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 406. 
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þriðja lagi væri tilgangur laganna forvarnargildið sem ákvæðið gæti haft.122 Þau væru þá 

forvörn gegn kynferðisofbeldi, sérstaklega með það í huga að auka meðvitund ungs fólks á 

mikilvægi samþykkis í kynlífi. Þetta viðhorf kemur fram í ræðu Andrésar Inga Jónssonar 

þingmanns sem sagði lögin vera uppeldisreglur gagnvart samfélaginu sem kenni fólki, 

sérstaklega komandi kynslóðum, hvernig samskipti eigi að vera og hvernig það skuli koma 

fram við hvert annað.123 Tók Jón Steindór Valdimarsson undir líkingu þessa í lokaræðu sinni í 

2. umræðu á Alþingi.124 

5 Niðurstöður 

Hér hefur verið til skoðunar hvað felist í tjáningu frjáls vilja í skilningi 194. gr. hgl. Þá hefur 

verið leitast við að varpa ljósi á hvernig dómstólar muni koma til með að túlka hugtakið og 

hvort það muni í reynd hafa einhver áhrif á ríkjandi dómaframkvæmd. Vísað var til fræðimanna 

og íslenskrar og sænskrar dómaframkvæmdar með það fyrir augum að draga ályktanir um 

hvernig hugtakið verði túlkað í íslenskri réttarframkvæmd. Fjallað var um hugtakið frjálsan 

vilja og það hvaða aðgreiningu verður að leggja í samþykki af frjálsum vilja sem ekki er vitað 

hvernig hefur fengist, frá gildu samþykki samkvæmt lögum. Samþykki telst ekki liggja fyrir ef 

beitt er ofbeldi, hótunum eða annars konar ólögmætri nauðung, sbr. 3. málsl. 1. mgr. 194. gr. 

hgl. þótt það hafi verið tjáð þar sem það er ekki veitt af frjálsum vilja í slíkum aðstæðum. 

Samþykki þátttakanda er auk þess aðeins gilt ef einstaklingur telst hæfur til að veita það. Þannig 

geta komið upp þau tilvik að þolandi sé í þeirri stöðu að hann geti ekki spornað við verknaði 

eða skilið þýðingu hans. Þá var fjallað um hvernig samþykki afmarkast einungis við tiltekið 

tilvik eða athöfn og að skoðanaskipti verði að tjá með orðum eða annarri tjáningu. Auk þess 

var fjallað um hvernig hvatinn að baki samþykki geti verið hvers konar. 

Ítarlega hefur verið fjallað um tjáningu frjáls vilja. Samþykki þarf að tjá, ýmist með orðum 

eða annarri ótvíræðri tjáningu. Samþykki þarf að gefa til kynna eða að virk þátttaka í tiltekinni 

athöfn verði túlkuð sem samþykki af hálfu annars eða annarra þátttakenda. Fjallað var um 

hvernig áskilnaður um tjáningu samþykkis verði til þess að skortur á innri vilja til þátttöku í 

kynferðismökum nægir ekki einn og sér, heldur þurfi að koma til einhvers konar ótvíræð tjáning 

eða algjört athafnaleysi til að sakfelling fáist. 

                                                   
 
122 Umsögn Ragnheiðar Bragadóttur til Alþingis, þskj. 10, 148. lögþ. 2017-18, bls. 3. 
123 AIJ, 20. mars 2018, ræða hefst 20:56 (enn óbirt í B-deild Alþt.). 
124 JSV, 20. mars 2018, ræða hefst 21:09 (enn óbirt í B-deild Alþt.). 
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Samkvæmt núgildandi lögum er ekki gerð krafa um að þátttakandi mótmæli eða sýni 

mótstöðu gagnvart þátttöku í kynferðislegri athöfn til að brotið teljist nauðgun. Í þessu felst 

það mikilvæga atriði að algert athafnaleysi getur ekki verið túlkað sem vilji til þátttöku en það 

eru algeng viðbrögð þolenda við því þegar brotið er á þeim.  

Vikið var að sumum af helstu álitaefnum þeim er varða samþykkisregluna hérlendis og 

tekin afstaða til þeirra. Því var slegið föstu að skilgreiningin uppfylli kröfur um skýrleika 

refsiheimilda. Þá var fjallað um hvort hún yrði til þess að frekari áhersla væri lögð á gjörðir og 

hegðun brotaþola frekar en geranda og var komist að þeirri niðurstöðu að það væri ólíklegt.  

Fjallað var um hvernig breytingarnar sem fylgdu lögum nr. 16/2018 voru fyrst og fremst 

formlegar og fólu í sér litlar efnislegar breytingar. Í raun má halda því fram að þrátt fyrir að 

gerður sé nú formlega áskilnaður um að samþykki sé tjáð af frjálsum vilja þá hafi sú krafa verið 

til staðar eftir lagasetningu laga nr. 61/2007.125 Þá voru færð rök fyrir því að innleiðing 

hugtaksins muni líklega ekki hafa mikil áhrif á íslenska dómaframkvæmd.  

Lagabreytingin væri þó engu að síður mikilvæg þar sem nú ríkti betra samræmi milli 

laganna og skilnings almennings, auk þess sem þess væri vænst að breytingarnar hefðu 

forvarnargildi, sérstaklega gagnvart ungu fólki.126 Með henni er vægi samþykkis, kynfrelsis og 

sjálfsákvörðunaréttar undirstrikað.  

  

                                                   
 
125 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, bls. 49. Þessu til stuðning má nefna að 

minnst var á skort á samþykki brotaþola í dómum sem gengu áður en lög nr. 16/2018 tóku gildi, t.d. má 
nefna Hrd. 24. nóvember 2016 (167/2016). 

126 Þskj. 10, 148. lögþ. 2017-18, bls. 6-7 (enn óbirt í A-deild Alþt.).  
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