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 i 

Útdráttur 

Í ritgerðinni hér að aftanverðu er fjallað um meðferð nauðgunarmála fyrir dómstólum og leitast 

við að svara þeirri spurningu hvort hafi orðið breyting á sönnunarmati og refsingum með 

tilkomu Landsréttar. Því var gerð rannsókn á dómum Landsréttar frá 1. janúar 2018, þegar 

Landsrétti var komið á fót, til 1. apríl 2021. Einnig verða skoðaðir dómar Hæstaréttar frá 1. 

janúar 1993 til 1. janúar 2016 og gerður samanburður þar á milli. Fyrst verða dómarnir skoðaðir 

m.t.t. sönnunar og svo refsingar. Megináhersla verður lögð á dóma þar sem ákært er fyrir 194. 

gr. almennar hegningarlaga nr. 19/1940, sem er nauðgunarákvæðið. Brot sem beinast gegn 

börnum og einstaklingum með þroskaskerðingar eru þó fyrir utan efni þessarar ritgerðar. 

Niðurstaða rannsóknarinnar sýndi fram á að engar marktækar breytingar hafa orðið á 

sönnunarmati í Landsrétti en þó eru ákveðnar vísbendingar um að óbein sönnunargögn hafi 

minna vægi í Landsrétti en þau höfðu áður í Hæstarétti. Hvað varðar refsinguna virðist 

Landsréttur ekki fylgja þeirri línu sem Hæstiréttur var búin að leggja en af þeim dómum sem 

fallið hafa í Landsrétti má sjá að meðalrefsing fyrir brot gegn 194. gr. almennra hegningarlaga 

er lægri en hún var áður og ástæða refsimildunar er oft dráttur á meðferð máls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ii 

Abstract 

This thesis will cover the handling of rape cases in courts and seek to answer the question of 

whether there has been any change in the evaluation of evidence and sentencing with regards 

to the emergence of Landsréttur. To respond to this query, various rulings of Landsréttur, 

dating from January 1st, 2018 when Landsréttur was first established, until April 1st, 2021. 

The rulings of the High Court between January 1st, 2005 and January 1st, 2016 will also be 

observed, and comparisons drawn between them. The rulings will first be viewed with 

consideration towards evidence, and then the sentencing that was given. The primary focus 

will be placed upon rulings in cases involving article 194 of General Penal Code (GPC) number 

19/1940, also known as the rape provision. Violations regarding children and individuals with 

developmental disabilities, however, are outside of the parameters of this thesis. 

The results of this research showed that no significant changes have occurred in the 

evaluation of evidence in Landsréttur, though there are certain indicators that indirect evidence 

carries less weight before Landsréttur than it had in the past with the High Court. In regard to 

sentencing, it appears that Landsréttur does not follow the standard set by the High Court. 

Based on the rulings made by Landsréttur there is an observable decrease in severity for the 

average sentencing for violations of article 194 of the GPC compared to in the past, and that 

the reason for this reduction is often caused by delays in the handling of cases. 
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1. Inngangur 

Nauðgun er meðal alvarlegustu refsiverðra brota í íslensku réttarkerfi. Nauðgun brýtur gegn 

kynfrelsi fólks og felur í sér að einstaklingur þröngvar öðrum einstaklingi til samræðis eða 

annarra kynferðismaka. Þegar upp koma brot af þessu tagi vaknar mikil reiði í samfélaginu og 

þá sérstaklega þegar sýknað er í slíkum málum. Þeir dómar Landsréttar sem fallið hafa í 

kynferðisbrotamálum hafa sætt mikilli gagnrýni meðal almennings og hagsmunasamtaka, eftir 

að rétturinn tók til starfa en rannsóknir hafa sýnt að meirihluti Íslendinga telur að refsingar í 

kynferðisbrotamálum séu of vægar.1 

Í ritgerð þessari verður fjallað um meðferð nauðgunarmála fyrir dómstólum með 

áherslu á sönnunarmat og refsingu. Horft verður sérstaklega til nauðgunarákvæðis í 194. gr. 

hegningarlaga (hér eftir hgl.) og það skoðað. Markmið ritgerðarinnar er að skoða 

dómaframkvæmd Landsréttar, bera hana saman við dómaframkvæmd Hæstaréttar og rannsaka 

hvort breyting sé merkjanleg á meðferð nauðgunarmála fyrir dómstólum. 

Efnistök ritgerðarinnar verða á þá leið að í öðrum kafla verður fjallað um kynferðisbrot 

almennt og nauðgun. Fjallað verður um sögu og þróun löggjafar og refsinga fyrir nauðgun og 

verknaðarlýsingu nauðgunar í 194. gr. hgl. auk þess að farið verður yfir helstu hugtökin sem 

birtast í greininni. Til þess að sýna hvernig sönnun fer fram og hvernig hún er metin verður í 

þriðja kafla fjallað almennt um sönnun og farið yfir reglur sakamálaréttarfars sem snúa að 

sönnun. Þungamiðja ritgerðarinnar verður í fjórða kafla en þar verður fjallað um 

sönnunarkröfur Landsréttar í nauðgunarmálum. Farið verður yfir dómaframkvæmd Landsréttar 

í nauðgunarmálum og verður yfirferðinni skipt eftir því hvort Landsréttur hafi sýknað, mildað 

refsingu eða staðfest dóm héraðsdóms. Því næst verða dómarnir bornir saman við 

dómaframkvæmd Hæstaréttar til að varpa ljósi á það hvort merkja megi breytingu í meðferð 

nauðgunarmála. Fyrst verða dómar Landsréttar bornir saman við dóma Hæstaréttar með tilliti 

til sönnunar og hvort þær kröfur sem Landsréttur gerir til sönnunar séu í samræmi við þær 

kröfur sem gerðar voru í Hæstarétti. Þá verða dómar Landsréttar einnig bornir saman við dóma 

Hæstaréttar með tilliti til refsingar og skoðað hvort merkja megi breytingu á þyngd refsingar. 

Að lokum verður leitast við að komast að niðurstöðu um það hvort breyting hafi orðið 

á sönnunarmati og refsingum með tilkomu Landsréttar. 

 

 

                                                 
1 Helgi Gunnlaugsson og Snorri Örn Árnason, „Hefur kyn eða þjóðerni áhrif á afstöðu Íslendinga til refsinga“. 

Þjóðarspegillinn 2012, 1 
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2. Kynferðisbrot 

Samkvæmt 194.–199. gr. hgl. er refsivert að beita mismunandi ólögmætum aðferðum til þess 

að hafa samræði eða önnur kynferðismök við annan einstakling (þolanda brotsins) gegn vilja 

hans. Kynferðisbrot eru tjónsbrot sem eru fullframin þegar kynferðislegu takmarki, samræði 

eða öðrum kynferðismökum, er náð.2 Nánar verður vikið að hugtökunum samræði og önnur 

kynferðisbrot hér að aftanverðu. 

Kynferðisbrot er skilgreint sem samheiti hegningarlagabrota sem á einhvern hátt varða 

kynferðislíf einstaklinga, og á að veita því vernd sbr. XXII. kafla hgl.3 Kynferðisbrot eru með 

alvarlegustu brotum í íslensku réttarkerfi. Nauðgun og kynferðisbrot gegn börnum eru til að 

mynda talin alvarlegustu brotin, næst á eftir manndrápi, ef miða á við refsimörk ákvæða í 

almennum hegningarlögum.4 Kaflanum er almennt skipt upp í fjóra flokka. Í fyrsta lagi er 

fjallað um nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks (194.–199. gr.), í öðru lagi kynferðisbrot 

gegn börnum (200.–202. gr.), í þriðja lagi vændi (206. gr.) og í fjórða lagi brot gegn 

blygðunarsemi og klám (209. gr. og 210. gr.). Þessi flokkun er þó eingöngu til skýringar og er 

alls ekki einhlít. Öll ákvæði XXII. kafla eiga að vernda friðhelgi, sjálfsákvörðunarrétt, kynfrelsi 

og athafnafrelsi sérhvers einstaklings.5 Hér verður eingöngu fjallað um þau brot sem heyra 

undir fyrsta flokkinn þ.e. nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks (194.–199. gr.). 

Á síðustu árum hafa kynferðisbrot sífellt verið í sviðsljósinu sem bendir til þess að ekki 

sé nóg að gert á því sviði. Rannsóknir hafa sýnt hve skaðleg þessi brot eru fyrir þolendur þeirra 

og samfélagið í heild. Á undanförnum áratug hefur umræðan um kynferðisbrot opnast, t.d. má 

nefna #metoo fjöldahreyfinguna, druslugönguna, „Sjúk ást“ og fleiri herferðir ásamt því að 

einstaklingar sem hafa orðið fyrir kynferðisbrotum hafa stigið fram og lýst upplifun sinni. Þessi 

barátta leiðir til þess að fleiri þolendur kæra brot og því fara fleiri mál í gegnum réttarkerfið. 

Þrátt fyrir allt verður þó ekki litið fram hjá þeirri staðreynd að enn skortir að tekið sé á 

kynferðisbrotum með fullnægjandi hætti.6 

Aðeins lítill hluti kærðra kynferðisbrotamála endar hjá dómstólum. Erfitt er að benda á 

hvað það nákvæmlega er sem veldur því en oft er hindrunin sú að brot telst ekki sannað. Eðli 

máls samkvæmt er sönnun í þessum málum oft erfið en vandkvæði varðandi sönnun brotanna 

verða þó varla leyst með breytingum á ákvæðum almennra hegningarlaga. Úrbætur varðandi 

                                                 
2 Ragnheiður Bragadóttir, Kynferðisbrot. (Ritröð Lagastofnunar Háskóla Íslands 2006) 24 
3 Páll Sigurðsson o.fl. (ritstj.), Lögfræðiorðabók: með skýringum (Codex: Lagastofnun Háskóla Íslands 2008) 
4 Ingibjörg Björnsdóttir, „Refsimat dómstóla í kynferðisbrotamálum“ (2009) Lögfræðingur 28,  
5 Ragnheiður Bragadóttir, Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks (Codex 2018) 17 
6 Sama heimild, 18 
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sönnun varða sakamálaréttarfar og myndu því frekar kalla eftir breytingu á lögum um meðferð 

sakamála nr. 88/2008 og breyttu viðhorfi dómstóla.7 

Í þessari ritgerð verður megináhersla lögð á dóma Landsréttar sem tók til starfa 1. janúar 

2018. Á árunum 2018, 2019 og 2020 féll 71 dómur í kynferðisbrotamálum hjá Landsrétti, tveir 

dómar Landsréttar voru ómerktir og að auki var eitt kynferðisbrotamál fellt niður þar sem 

áfrýjunarstefna þess var afturkölluð. Héraðsdómur var að öllu leyti staðfestur um mat á sekt 

eða sýknu og refsingu í 31 dómi Landsréttar. Dómi Héraðsdóms var breytt, um mat á refsingu 

dómfellda, í alls 25 dómum Landsréttar en þar af var refsing þyngd í 7 málum og milduð í 18 

málum. Af þessum 18 málum þar sem refsing var milduð voru níu þeirra árið 2020. Í 11 málum 

var dómi snúið við, í öllum tilvikum nema einu sneri Landsréttur sakfellingu héraðsdóms í 

sýknu. árið 2020 snéri rétturinn sakfellingu í sýknu í 7 tilvikum á móti einu og þremur tilvikum 

árin 2018 og 2019. Í tveimur tilvikum vísaði Landsréttur málum frá héraðsdómi.8 Þegar þessi 

tölfræði er skoðuð má sjá að óneitanlega sker árið 2020 sig úr, enda sætti dómaframkvæmd 

Landsréttar hvað mestri gagnrýni það árið. 

 

2.1 Nauðgun 

2.1.1 Saga og þróun löggjafar og refsinga fyrir nauðgun 

Frá upphafi Íslandsbyggðar hefur nauðgun alltaf verið refsiverð. Ákvæði um nauðgun hafa 

breyst með tímanum en megininntak þeirra hefur lengst af verið hið sama, þ.e. að maður 

þvingar konu til kynmaka gegn vilja hennar. Kjarni nauðgunar sem afbrots, eins og það er 

skilgreint í nútímaréttarfari, er samræði sem fer fram án samþykkis þolanda.9 

Samkvæmt Jónsbók (1281) var refsivert að taka konu nauðuga en það þurfti tvö lögleg 

vitni til sönnunar. Ef engin vitni voru að atburðinum en konan sagði frá því samdægurs að hún 

hefði verið tekin nauðug áttu 12 menn að dæma um hvort hún segði satt. Árið 1869 voru sett 

fyrstu heildstæðu hegningarlög Íslendinga, Almennu hegningarlögin handa Íslandi. Í 169. gr. 

laganna var nauðgunarákvæði sem sagði; „Hver, sem þröngvar kvennmanni, er ekki hefur neitt 

óorð á sjer, til samræðis við sig með ofbeldi eða hótunum um ofbeldi þegar í stað, sem henni 

mundi búinn lífsháski af […]“. Mikil breyting varð á afstöðu löggjafans til kynferðisbrota með 

almennum hegningarlögum nr. 19/1940 (hgl.). Þar var nauðgun lýst í 194. gr. svo að „[…] 

kvenmanni er þröngvað til holdlegs samræðis með ofbeldi eða frelsissviptingu, eða með því að 

vekja henni ótta um líf, heilbrigði eða velferð hennar sjálfrar eða náinna vandamanna 

                                                 
7 Sama heimild, 19 
8 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 82-78. mál. 
9 Ragnheiður Bragadóttir, Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks (Codex 2018) 100-101. 
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hennar[…]“. Einnig var það talið nauðgun að „komast yfir kvenmann með því að svipta hana 

sjálfræði sínu.“10 

Árið 1984 synjaði sakadómur Reykjavíkur kröfu um gæsluvarðhald yfir manni sem 

grunaður var um að hafa nauðgað konu á Hverfisgötu og gert strax í kjölfarið tilraun til annarrar 

nauðgunar.11 Í kjölfarið skapaðist mikil umræða í samfélaginu. Ákvæði um nauðgun og önnur 

kynferðisbrot höfðu staðið óbreytt í lögum í um hálfa öld eða þar til þeim var breytt með lögum 

nr. 40/1992, en þá fór fram heildarendurskoðun kynferðisbrotakaflans. Endurskoðun kaflans 

kom þá í kjölfar mikillar umræðu um nauðgun og meðferð málanna í réttarkerfinu þar sem 

konur kröfðust úrbóta. Helsta breytingin sem átti sér stað með breytingalögum nr. 40/1992 var 

sú að bæði karlar og konur geta verið gerendur og þolendur, með öðrum orðum voru ákvæðin 

um kynferðisbrot gerð ókynbundin. Einnig voru „önnur kynferðismök“ lögð að jöfnu við 

samræði. Í 194. gr. laganna var fjallað um nauðgun og er verknaðinum er lýst svo í ákvæðinu: 

„Hver sem með ofbeldi eða hótun um ofbeldi þröngvar manni til holdlegs samræðis eða annarra 

kynferðismaka[…]. Til ofbeldis telst svipting sjálfræðis með innilokun, lyfjum eða öðrum 

sambærilegum hætti“.12 

Árið 1998 var svo upphaf fyrningarfrests miðað við 14 ára aldur þolanda sbr. 194.–202. 

gr. laga nr. 63/1998. Eins og fram hefur komið hafa refsiákvarðanir dómstóla fyrir 

kynferðisbrot sætt gagnrýni almennings og þykja of vægar. Árið 2007 hafði verið mikil 

uppvakning á alvarlegum afleiðingum kynferðisbrota. Gerð var breyting á almennum 

hegningarlögum með það fyrir augum að bæta réttarstöðu brotaþola í kynferðisbrotamálum og 

færa ákvæði kynferðisbrotakaflans til nútímahorfs sbr. lög nr. 61/2007 um breytingar á 

kynferðisbrotakafla almennra hegningarlaga.13 Það ár var fyrningarfrestur afnuminn á 

„alvarlegustu kynferðisbrotunum“, sbr. 1. mgr. 200. og 1. mgr. 201. gr. laga nr. 61/2007, og 

upphaf fyrningarfrests annarra kynferðisbrota miðað við 18 ára aldur þolanda. Kynferðislegur 

lágmarksaldur var hækkaður í 15 ár og refsimörkum breytt, hámark hækkað og lágmark sett.14 

Ljóst er að vandkvæði varðandi sönnun kynferðisbrota verða ekki leyst með breytingum á 

ákvæðum en breytingin leiddi þó til þess að refsingar í kynferðisbrotamálum þyngdust.15 

                                                 
10 Ragnheiður Bragadóttir, „Hugtakið nauðgun“ (2017) Vefrit Úlfljóts 3-4. 
11 Þór Vilhjálmsson, „Undirskriftir gegn mannréttindum“ (1983) 33 Tímarit lögfræðinga 24, 24. 
12 Ragnheiður Bragadóttir, „Hugtakið nauðgun“ (2017) Vefrit Úlfljóts, 

<https://ulfljotur.files.wordpress.com/2019/02/hugtakic3b0-nauc3b0gun_ragnheic3b0ur-bragadc3b3ttir-1.pdf> Skoðað 27. 

mars 2021. 4 
13 Ragnheiður Bragadóttir, „Þróun refsinga fyrir kynferðisbrot“ (2009) 5 (1) Stjórnmál og stjórnsýsla 

<https://skemman.is/bitstream/1946/8991/1/a.2009.5.1.3.pdf > Skoðað 10. mars. 2021, 51. 
14 Ragnheiður Bragadóttir, „Hugtakið nauðgun“ (2017) Vefrit Úlfljóts  

<https://ulfljotur.files.wordpress.com/2019/02/hugtakic3b0-nauc3b0gun_ragnheic3b0ur-bragadc3b3ttir-1.pdf> Skoðað 27. 

mars 2021. 4 
15 Sama heimild, 4. 
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Nauðgunarákvæðinu var síðast breytt vorið 2018, sbr. 1. gr. laga nr. 16/2918. Í greinargerð 

með frumvarpi laganna kemur fram að markmiðið sé að samþykki verði haft í forgrunni 

skilgreiningar á hugtakinu nauðgun.16 Það þýðir að ef samræði eða önnur kynferðismök eru 

höfð án samþykkis er um nauðgun að ræða. 

Á árunum 1992–2003 var algengasta refsingin fyrir nauðgun tvö ár en frá 2004–2008 

var meðalrefsing rétt undir þriggja ára fangelsi.17 Fordæmi Hæstaréttar voru því orðin á þann 

veg að hæfileg refsing fyrir nauðgunarbrot, þar sem ekki var um mjög gróf brot að ræða, var 

þrjú ár eða jafnvel meira. Í grófari málum, þar sem um mjög alvarleg kynferðisbrot var að ræða, 

hafði refsing verið þyngri sbr. Hrd. 31. janúar 2008 í máli nr. 380/2007 þar sem ákærði var 

dæmdur í fimm ára fangelsi fyrir að nauðga sambýliskonu sinni tvisvar sinnum, svipta hana 

frelsi og beita hana hrottafengnu ofbeldi. Sjá einnig Hrd. 29. maí 2008 í máli nr. 185/2008 

þar sem ákærði var dæmdur í fjögurra ára fangelsi fyrir að hafa samræði og endaþarmsmök við 

brotaþola en hún gat sumpart ekki spornað við því sökum ölvunar.18 

Er því ljóst að refsing í kynferðisbrotamálum hefur með árunum verið að þyngjast og 

hefur Hæstiréttur staðfest þá þróun sbr. Hrd. 11. desember í máli nr. 284/2008 þar sem fram 

kom að við ákvörðun refsingar ákærða yrði litið til þess að „almennt hafa refsingar fyrir 

kynferðisbrot verið að þyngjast í dómum Hæstaréttar á síðustu árum“. Einnig kemur fram í 

Ársskýrslu ríkissaksóknara frá árinu 2008 að refsingar í kynferðisbrotamálum séu að 

þyngjast.19 

 

2.1.2 Nauðgunarákvæði 194. gr. hgl. 

2.1.2.1 Almennt 

Í 194. gr. hgl. er fjallað um nauðgun, en það er mikilvægasta ákvæði í XXII. kafla laganna og 

það sem reynir oftast á fyrir dómstólum. Samkvæmt ákvæðinu eru aðferðirnar við nauðgun, 

annað hvort ofbeldi eða hótun um ofbeldi. Nauðgun varðar þyngstu refsingu kynferðisbrota, 

það er fangelsi, ekki skemur en eitt ár og allt að 16 árum.20 Nauðgunarákvæði í 194. gr. hgl. er 

svohljóðandi: 

 

1. mgr. „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 

                                                 
16 Ragnheiður Bragadóttir, Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks (Codex 2018) 100-101. 
17 Sama heimild, 62. 
18 Sama heimild 63. 
19 Ríkissaksóknari, „Ársskýrsla 2008“ (2008) 39. 
20 Alþt. 2006-2007, A-deild, þskj. 20 - 20 .mál. almennar athugasemdir í III. kafla.  
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tjáð af frjálsum vilja. Samþykki telst ekki liggja fyrir ef beitt er ofbeldi, 

hótunum eða annars konar ólögmætri nauðung. Til ofbeldis telst 

svipting sjálfræðis með innilokun, lyfjum eða öðrum sambærilegum 

hætti.“ 

2. mgr. „Það telst einnig nauðgun og varðar sömu refsingu og mælt er 

fyrir um í 1. mgr. [að beita blekkingum eða notfæra sér villu 

viðkomandi um aðstæður eða] 1) að notfæra sér geðsjúkdóm eða aðra 

andlega fötlun manns til þess að hafa við hann samræði eða önnur 

kynferðismök, eða þannig er ástatt um hann að öðru leyti að hann getur 

ekki spornað við verknaðinum eða skilið þýðingu hans.“ 

 

2.1.2.2 Verknaðarlýsing 194. gr. 

Hér á eftir verður nánar vikið að hugtökunum samræði, önnur kynferðismök, ofbeldi, nauðgun 

og ólögmæt nauðung, sem birtast í 1. mgr. 194. gr. Í 2. mgr. 194. gr. er talað um að notfæra sér 

geðsjúkdóm eða aðra andlega fötlun manns. Fram kemur í greinargerð með frumvarpi sem 

varðar lög 61/2007 að hugtakið geðsjúkdómur hafi sömu merkingu og geðveiki í eldri lögum, 

það sé háð skýringum geðlæknisfræðinnar á hverjum tíma og hafi því rýmri merkingu en í eldri 

lögum. Hugtakið andleg fötlun er aftur á móti þrengra hugtak en andlegir annmarkar, eins og 

það var orðað í eldri lögum. Undir „andlega fatlað fólk“ falla meðal annars þroskaheftir 

einstaklingar eða fólk með sálrænar truflanir á því stigi að þær teljist vera fötlun. Sé það skilyrði 

ekki uppfyllt gæti ástandið þó fallið undir 2. ml. 2. mgr. 94. gr. hgl. þar sem fram kemur að 

ástand brotaþola sé á þann hátt að hann getur ekki spornað við verknaðinum.21 

 

2.1.2.2.1 Samræði 

Mikilvægt er að gera grein fyrir hugtakinu samræði til að vita hvaða verknaður fellur undir 1. 

mgr. 194. gr. hgl. Ekki er að finna skilgreiningu á hugtakinu samræði í hegningarlögum frá 

1940 né í greinargerð með þeim. Í réttarframkvæmd var stuðst við þá þýðingu að um fullframið 

samræði væri að ræða þegar getnaðarlimur karlmanns væri kominn inn í fæðingarveg konu og 

samfarahreyfingar hafnar. Ef framangreindu skilyrði var ekki fullnægt var aðeins um tilraun 

að ræða. Í greinargerð með frumvarpi til laga 40/1992 segir að nægilegt sé að getnaðarlimur 

karlmanns sé kominn inn í fæðingarveg konu að nokkru leyti eða öllu, sáðlát þurfi ekki að eiga 

sér stað eða meyjarhaft að rofna. Í dag er ekki jafn mikil þörf á nákvæmri skilgreiningu á 

fullfrömdu samræði og áður var, þar sem önnur kynferðismök voru með lögum nr. 40/1992 

lögð að jöfnu við samræði og sama refsing liggur nú við þeim. Í flestum dómum þar sem refsað 

er fyrir nauðgun eða önnur brot gegn kynfrelsi fólks hefur verið um samræði að ræða sbr. Hrd. 

                                                 
21 Alþt. 2006–2007, A-deild, þskj. 20–20 .mál. almennar athugasemdir í VI. kafli. 
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13. mars 2003 í máli nr. 420/2002 þar sem maður var fundinn sekur um að hafa með ofbeldi 

þröngvað stúlku til samræðis. Í framburði stúlkunnar, sem var lagður til grundvallar í málinu, 

kom fram að hann hafi sett liminn inn í leggöng hennar og hafið samfarahreyfingar.22 

 

2.1.2.2.2 Önnur kynferðismök 

Í ummælum í greinargerð með frumvarpi sem varð að lögum nr. 40/1992 má sjá að hugtakið 

önnur kynferðismök er skilgreint þröngt.23 Önnur kynferðismök eru lögð að jöfnu við samræði, 

það er kynferðisleg misnotkun á líkama annarrar manneskju sem komi í stað hefðbundins 

samræðis.24 Undir 194. gr. hgl. falla allar athafnir sem veita geranda kynferðislega fullnægingu, 

eða væru almennt til slíks fallnar. Draga má þá ályktun að undir hugtakið „önnur 

kynferðismök“ í íslenskum rétti falli munnmök og endaþarmsmök. Enn fremur fellur þar undir 

sú háttsemi að setja hluti eða fingur í leggöng eða endaþarm, sleikja og sjúga kynfæri, sú 

háttsemi geranda að láta þolanda fróa sér og samræðishreyfingar milli læra þolanda, á bakhluta 

hans eða maga.25 Dæmi um önnur kynferðisbrot geta verið kynferðisathafnir sem beinast að 

öðrum hlutum líkamans en kynfærum eða eru framkvæmdar með verkfærum.26 

 

2.1.2.2.3 Ofbeldi 

Almenn skilgreining á hugtakinu ofbeldi er að andlegu eða líkamlegu afli er beitt gegn öðrum.27 

Ofbeldi, samkvæmt 194. gr. hgl., er þó skilgreint á annan hátt en það er túlkað sem rúmt hugtak 

og lagður í það rúmur skilningur, þ.e. hvers konar beiting valds til þess að yfirvinna viðnám, 

sem er alvarlega meint. Margs konar ofbeldi getur fallið undir ákvæði 194. gr. Ofbeldi, í þrengri 

merkingu þar sem t.d. kona er tekin hálstaki og getur enga björg sér veitt, geti t.d. fallið undir 

ákvæðið. Það er þó ekki skilyrði að ofbeldið sé svo mikið að þolandi verði bjargarlaus.28 Þá er 

þess ekki krafist að þolandi veiti virka mótspyrnu.29 Skýring á ofbeldishugtakinu er ekki háð 

217. og 218. gr. hgl, enda ekki gerð krafa um heilsutjón í 194. gr. hgl. eða neitt annað tjón af 

árásinni en samræðið, enda er það þungamiðja brotsins.30 Til skýringar má nefna Hrd. 14. 

febrúar 2008 í máli nr. 464/2007 en málið snérist um nauðgun á salerni á Hótel Sögu þar sem 

Hæstiréttur taldi þá háttsemi að ýta brotaþola inn í klefa, læsa honum, draga niður um hana 

                                                 
22 Ragnheiður Bragadóttir, Kynferðisbrot. (Ritröð lagastofnunar Háskóla Íslands 2006) 26. 
23 Alþt. 2006-2007, A-deild, þskj. 20–20. mál, Almennar athugasemdir í III. kafla. 
24 Ragnheiður Bragadóttir, Kynferðisbrot. (Ritröð lagastofnun Háskóla Íslands 2006) 26-27. 
25 Alþt. 2006-2007, A-deild, þskj. 20–20. mál, Almennar athugasemdir í III. kafla. 
26 Ragnheiður Bragadóttir, Kynferðisbrot. (Ritröð lagastofnun Háskóla Íslands 2006) 26-27. 
27 Páll Sigurðsson o.fl. (ritstj.), Lögfræðiorðabók: með skýringum (Codex: Lagastofnun Háskóla Íslands 2008) 306. 
28 Alþt. 2006-2007, A-deild, þskj. 20–20. mál, Almennar athugasemdir í III. kafla. 
29 Alþt. 2006-2007, A-deild, þskj. 20–20. mál, Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, 2. gr. 
30 Jónatan Þórmundsson, „Um kynferðisbrot“ (1989) Úlfljótur 42, 33. 
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buxurnar, ýta henni á salernið og svo niður á gólf, falla undir 194. gr. hgl. og því flokkast sem 

ofbeldi í skilningi ákvæðisins. Ekki er gerð krafa um sjáanlega líkamlega áverka á brotaþola 

sbr. Hrd 1. apríl 2004 í máli nr. 431/2003 þar sem ákærði var sakfelldur fyrir nauðgun en 

ekki sáust ytri áverkar á líkama eða kynfærum brotaþola. 

 

2.1.2.2.4 Hótun 

Almenna skilgreiningin á hugtakinu hótun er tjáning hugsunar eða yfirlýsing sem beint er til 

annars manns og felur í sér að eitthvað illt komi niður á þeim sem henni er beint að eða öðrum. 

Hótun er til þess fallin að vekja hræðslu eða ugg hjá þeim sem fyrir henni verður eða öðrum.31 

Með setningu laga nr. 61/2007 var hugtakið hótun rýmkað og það var ekki lengur gert að 

skilyrði að hótað væri með ofbeldi. Hótun getur verið um ólöglega atburði eins og ofbeldi eða 

löglega atburði eins og til dæmis hótun um að kæra þolanda. Skilyrði fyrir hótun, samkvæmt 

1. mgr. 194. gr. hgl., er að orsakasamband sé á milli hótunar og kynmakanna. Því veigaminna 

atriði sem hótunin varðar, því minni líkur eru á að hún geti hafa leitt til samræðis. Hótanir 

beinast oftast að þolanda sjálfum en geta þó beinst að öðrum aðila sem er nákominn þolanda32 

sbr. Hrd. 4. nóvember 1993 í máli nr. 204/1993 þar sem ákærði ógnaði brotaþola með hníf 

og sagði að annar maður væri í íbúðinni og að sá maður myndi drepa börn hennar ef hún léti 

ekki undan vilja hans. 

 

2.1.2.2.5 Ólögmæt nauðung 

Nauðung hefur í refsirétti verið skilgreind á þann veg að í henni felist hótun sem ætlað er að 

hafa þau áhrif að annar maður geri eitthvað, þoli eða láti eitthvað ógert, sbr. 225. gr. hgl. 

Nauðgunarákvæðið er samsett brot og hefur að geyma ýmsa verknaðarþætti. Hér að 

framanverðu hefur verið fjallað um ofbeldi og hótun, en ólögmæt nauðung er síðasti 

verknaðarþátturinn sem er tilgreindur í ákvæðinu. Nauðung getur bæði verið verknaðaraðferð 

í broti og sjálfstætt brot sbr. 225. gr. hgl., eins og með ofbeldi og hótun. Þegar um nauðgun er 

að ræða þá er markmið gerandans að hafa samræði eða önnur kynferðismök við þolandann og 

beinist því ólögmæta nauðungin að því. Brotin fela í sér brot gegn frjálsræði manna.33 

 

 

 

                                                 
31 Páll Sigurðsson o.fl. (ritstj.), Lögfræðiorðabók: með skýringum (Codex: Lagastofnun Háskóla Íslands 2008) 197. 
32 Alþt. 2006–2007, A-deild, þskj. 20–20. mál, Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, 2. gr. 
33 Ragnheiður Bragadóttir, Kynferðisbrot. (Ritröð lagastofnun Háskóla Íslands 2006) 30. 
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3. Sönnun í nauðgunarmálum  

Erfitt getur verið að afla sönnunargagna í nauðgunarmálum. Í slíkum málum er oft ekki við 

nein bein sönnunargögn að styðjast heldur einungis skýrslur ákærða og brotaþola. Til að styrkja 

þau fáu sönnunargögn sem fyrir liggja í málinu eru skýrslur annarra sem varða ekki verknaðinn 

sjálfan gjarnan notaðar sem uppfyllingarefni.34 Reglur XVI. kafla laga um meðferð sakamála 

gera ekki greinarmun á sönnunarfærslu og sönnunarmati eftir brotaflokkum. Í 108. gr. 

sakamálalaga nr. 88/2008 (hér eftir sml.) er fjallað um að sönnunarbyrðin hvíli á ákærvaldinu 

og á það jafnt við um alla brotaflokka. Þrátt fyrir það virðist vera að annað sönnunarmat eigi 

við í þessum afbrotaflokki en öðrum.35 

 

3.1 Hugtakið sönnun 

Skylda hvílir á dómstólum til að leysa úr þeim réttarágreiningi, sem undir þá er borin, svo lengi 

sem það er gert með þeim hætti sem réttarfarslög mæla fyrir um. Dómari getur ekki vísað máli 

frá vegna þess að málsatvik eru ekki nægilega skýr heldur þarf eftir bestu getu að komast að 

niðurstöðu um hverjar raunverulegar staðreyndir málsins eru. Staðreynd telst sönnuð þegar rök 

um staðhæfinguna eru svo góð að dómari lítur svo á, eftir heilbrigðri skynsemi og mannlegri 

reynslu, að hún sé rétt.36 Hugtakið „sönnun“ hefur því aðra merkingu í skilningi sakamálalaga 

nr. 88/2008 heldur en t.d. í rökfræði og stærðfræði þar sem sönnun leiðir til óyggjandi 

niðurstöðu sem ekki veður haggað. Í dómsmáli getur staðreynd verið talin sönnuð fyrst um 

sinn, en síðan ósönnuð, komi nýjar upplýsingar sem afsanna staðreyndina. „Sönnunarvísir“ 

(factum probans) er vísbending sem ætlað er að varpa ljósi á tiltekna staðreynd. 

„Sönnunaratriði“ (factum probandum) er sú staðreynd sem leitast er við að sanna.37 

 

3.2 Bein og óbein sönnun 

Reglulega kemur upp umræða um sönnunarmat í nauðgunar- og kynferðisbrotamálum, þar á 

meðal hefur verið tekist á um hvort og að hve miklu leyti taka eigi tillit til óbeinna 

sönnunargagna við sönnunarmat.38 Sönnun getur bæði verið bein og óbein. „Bein sönnun“ 

varðar sönnunaratriðið sjálft og getur t.d. verið játning ákærða á refsiverðum verknaði eða 

                                                 
34 Eiríkur Tómasson „Meginreglur sakamálaréttarfars 2. útgáfa“ (2009) Úlfljótur 1, 45. 
35 Jón Steinar Gunnlaugsson, „Mál af þessu tagi“ (2008) 5 Tímarit Lögréttu 97, 103. 
36 Eiríkur Tómasson, „Sönnun og sönnunarbyrði: Fyrri hluti“ (1987) Úlfljótur. 3. tbl. 246, 246. 
37 Eiríkur Tómasson, „Sönnun og sönnunarbyrði: Fyrri hluti“ (1987) Úlfljótur. 3. tbl. 246, 246 – 247. 
38 Hildur Fjóla Antonsdóttir „Viðhorf fagaðila til meðferðar nauðgunarmála innan 

réttarvörslukerfisins og tillögur að úrbótum“ (EDDA – öndvegissetur, 2014)  

<http://www.stjornarradid.is/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2015/Vidhorf-fagadila-til-medferdar-

naudgunarmala-og-tillogur.pdf> Skoðað 1. apríl. 53 

https://www.stjornarradid.is/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2015/Vidhorf-fagadila-til-medferdar-naudgunarmala-og-tillogur.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2015/Vidhorf-fagadila-til-medferdar-naudgunarmala-og-tillogur.pdf
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framburður vitnis að hinum refsiverða verknaði.39 Sem dæmi um beina sönnun má nefna tilvik 

þar sem ágreiningur aðila snýst um það hvort B hafi fengið lánaða tiltekna peningafjárhæð frá 

A. Í dómsmáli krefur A þá B um endurgreiðslu. Til að sanna kröfu sína kveður hann vitnið C 

fyrir dóminn en C segir að hann hafi séð A lána B peninginn. Skýrsla C felur í þessu tilviki í 

sér beina sönnun vegna þess að hún varðar þá staðreynd sem sanna þarf, þ.e. að B hafi fengið 

lánað hjá A. Hins vegar lítur „óbein sönnun“ að öðru atriði en því sem ber að sanna, þannig að 

ef vitnið C kveður A hafa sagt sér að hann hafi lánað B fé varðar skýrsla hans ekki umdeilda 

staðreynd beint, heldur óbeina sönnun, vegna þess að sönnunin lyti í þessu tilviki að annarri 

staðreynd en sjálfu sönnunaratriðinu.40 

Jón Steinar Gunnlaugsson, fyrrverandi hæstaréttardómari, hefur haldið því fram að 

dómarar taki í auknum mæli mið af óbeinum sönnunum í nauðgunarmálum. Einnig varar hann 

við því að þrýstingur almennings um fjölgun sakfellinga í nauðgunarmálum verði til þess að 

dómarar sakfelli sakborninga án þess að fyrir liggi lögfull sönnun. Eiríkur Tómasson, fyrrum 

hæstaréttardómari og lagaprófessor, telur að óbein sönnun í sakamálum hafi tíðkast á Íslandi 

um aldir.41 Í skýrslu Háskóla Íslands frá árinu 201442 voru viðmælendur, sem allir voru 

fagaðilar á þessu sviði, almennt sammála um að framburður brotaþola og óbein sönnunargögn, 

til að mynda vitnisburður um ástand brotaþola í kjölfar brots og álit sálfræðinga, hafi öðlast 

aukið vægi á síðustu árum.43 

 

3.3 Sönnunarfærsla 

Sönnunarfærsla kallast það þegar aðilar leitast við að sanna eða afsanna staðhæfingar um 

staðreyndir fyrir dómi. Mikil áhersla er lögð á milliliðalausa sönnunarfærslu í nútímaréttarfari, 

en með því er átt við að sönnunargögn komi beint fram fyrir þann dómara sem dæmir málið. 

Nánar verður vikið að milliliðalausri sönnunarfærslu hér á eftir.44 

 

 

                                                 
39 Stefán Már Stefánsson, Um sönnun í sakamálum (Ritröð lagastofnun Háskóla Íslands, 2007) 8. 
40 Eiríkur Tómasson, „Sönnun og sönnunarbyrði: Fyrri hluti“ (1987) Úlfljótur. 3. tbl. 246, 247. 
41 Hildur Fjóla Antonsdóttir „Viðhorf fagaðila til meðferðar nauðgunarmála innan 

réttarvörslukerfisins og tillögur að úrbótum“ (EDDA – öndvegissetur, 2014)  

< https://www.stjornarradid.is/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2015/Vidhorf-fagadila-til-medferdar-

naudgunarmala-og-tillogur.pdf> Skoðað 1. apríl. 54 
42 Hildur Fjóla Antonsdóttir „Viðhorf fagaðila til meðferðar nauðgunarmála innan 

réttarvörslukerfisins og tillögur að úrbótum“ (EDDA – öndvegissetur, 2014)  

< https://www.stjornarradid.is/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2015/Vidhorf-fagadila-til-medferdar-

naudgunarmala-og-tillogur.pdf> Skoðað 1. apríl. 54 
43 Sama heimild 
44 Eiríkur Tómasson, „Sönnun og sönnunarbyrði: Fyrri hluti“ (1987) Úlfljótur. 3. tbl. 246, 249. 

https://www.stjornarradid.is/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2015/Vidhorf-fagadila-til-medferdar-naudgunarmala-og-tillogur.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2015/Vidhorf-fagadila-til-medferdar-naudgunarmala-og-tillogur.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2015/Vidhorf-fagadila-til-medferdar-naudgunarmala-og-tillogur.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2015/Vidhorf-fagadila-til-medferdar-naudgunarmala-og-tillogur.pdf
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3.4 Sönnunargögn 

Meginreglan um frjálsa sönnunaraðferð lítur að því að hvert málsatvik sé heimilt að sanna með 

hverri þeirri aðferð og gögnum sem sakarefnið varða og eru líkleg til að hafa áhrif á 

sönnunarmat dómara. Verður því að vera rökrétt samband á milli sönnunargagns og 

sönnunaratriðis. Íslensk réttarfarslög hafa ekki að geyma ákvæði um öll þau sönnunargögn sem 

til álita geta komið í dómsmálum. Þó er fjallað um nokkrar tegundir sönnunargagna þ.e. 

aðilaskýrslur, vitnaskýrslur, matsgerðir, skjöl og önnur sýnileg gögn. Lögregluskýrslur geta 

einnig verið sönnunargögn, en er þá verið að tala um þær skýrslur sem lögreglan hefur tekið af 

sökuðum mönnum og vitnum, lýsingu á vettvangi, frásögn af því er hald hefur verið lagt á 

muni, hús- eða líkamsleit, eða handtöku. Heimilt er að leggja mynd- og hljóðupptökur, 

tölvuforrit o.þ.h. fram í dómsmálum þó þau teljist ekki til sýnilegra sönnunargagna í 

hefðbundnum skilningi.45 

 

3.5 Sönnunarmat 

Sönnunarmat kallast það þegar dómari þarf að vega og meta, á grundvelli þess sem komið er 

fram í málinu hvaða staðreyndir ber að leggja til grundvallar við úrlausn málsins, að 

sönnunarfærslu lokinni sbr. 109. gr. sml. Dómara ber að hafa hliðsjón af heilbrigðri skynsemi 

og mannlegri reynslu þegar hann leggur mat á sönnun.46 

Sönnunarmati í sakamálum ber skv. ákvæði 109 gr. sakamálalaga að haga þannig að 

metið verði „hverju sinni hvort nægileg sönnun, sem ekki verði vefengd með skynsamlegum 

rökum, sé fram komin um hvert það atriði sem varðar sekt og ákvörðun viðurlaga við broti, þar 

á meðal hvaða sönnunargildi skýrslur ákærða hafi, vitnisburður, mats- og skoðunargerðir, skjöl 

og önnur sýnileg sönnunargögn.“ Einnig metur dómari sönnunargildi þeirra staðreynda sem 

varða ekki beinlínis það atriði sem sanna skal en ályktanir má leiða af um það sbr. 2. mgr. 109. 

gr. sakamálalaga. Meginreglan er því frjálst sönnunarmat dómara, þ.e. að lög bindi dómara 

ekki á ákveðinn hátt við sönnunarmatið, en engin lög mæla fyrir um að tiltekin atriði teljist 

sönnuð með tilteknum hætti. Dómari hefur þó ekki óheft frelsi við matið heldur verður mat 

hans m.a. að vera byggt á heilbrigðri skynsemi og gæta verður að samræmis í úrlausnum. Mælt 

er fyrir um óhlutdrægan dómstól í 1. mgr. 70. gr. stjskr. sbr. 1. mgr. 6. gr. MSE. Dómarinn 

verður því að gæta þess að láta ekki geðþótta eða einstaklingsbundin sjónarmið ráða niðurstöðu 

í málinu. Við sönnunarmatið á persónuleg afstaða dómara ekki að hafa áhrif á það hvernig hann 

                                                 
45 Eiríkur Tómasson, „Sönnun og sönnunarbyrði: Fyrri hluti“ (1987) Úlfljótur. 3. tbl. 246, 249–250  
46 Eiríkur Tómasson, „Sönnun og sönnunarbyrði: Fyrri hluti“ (1987) Úlfljótur. 3. tbl. 246, 247 
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rökstyður niðurstöðu í dómsmáli.47 Bogi Nilsson skilgreindi regluna um frjálst sönnunarmat 

dómara á eftirfarandi hátt: 

 

Sönnunarmat dómara er frjálst, eins og sagt er, en í dómi sínum má 

hann ekki byggja á tilfinningu sinni eingöngu eða einhverjum 

innblæstri. Niðurstaða hans verður að vera grundvölluð á hlutlægu mati 

á þeim sönnunargögnum, sem flutt er fram í málinu. Aðrir en dómarinn 

eiga að geta komist að sömu niðurstöðu með því að kanna það sem 

fram er fært, eins og dómarinn og beita skynsamlegri röksemdafærslu. 

Með öðrum orðum má segja, að dómarinn eigi að sannfærast um 

niðurstöðuna eða komast að niðurstöðu með því að kanna eða íhuga 

framflutt sönnunargögn af fyllstu alúð og samviskusemi og beita 

skynsamlegri röksemdafærslu.48 

 

Sönnunarmatið er þó alltaf háð viðhorfi dómara að einhverju leyti þar sem hann óhjákvæmilega 

verður að styðjast við eigin dómgreind. Dómarinn verður þó alltaf að meta hvort fram hefur 

komið lögfull sönnun eins og lögfróður, góður og skynsamur maður myndi að hans hyggju 

almennt gera.49 

 

3.6 Sönnun í sakamálum 

Sakamál eru þau mál sem handhafar ríkisvaldsins höfða til refsingar og/eða til að koma 

fram refsikenndum viðurlögum samkvæmt lögum. Málsmeðferð sakamála lýtur ákvæðum laga 

um meðferð sakamála. Í sakamálum er annars vegar er skorið úr því hvort menn hafi gerst 

sekir um refsiverða háttsemi, sem þeim er gefin að sök, og þeim, sem taldir eru sekir, ákvörðuð 

viðeigandi viðurlög.50 Kynferðisbrot flokkast sem sakamál og eru rannsökuð sem slík.51 

Í sakamálum hvílir sönnunarbyrðin á ákæruvaldinu sbr. 2. mgr. 70. gr. stjskr og 2. mgr. 

6. gr. MSE. Í 2. mgr. 6. gr. sáttmálans segir: „Hver sá sem borinn er sökum um refsiverða 

háttsemi skal talinn saklaus uns sekt hans er sönnuð að lögum“. Íslenska ákvæðið í 2. mgr. 70. 

gr. stjskr. er nánast samhljóða.52 Í 180. gr. sml er einnig að finna ákvæði í samræmi við 

framangreint, en þar segir að sönnunarbyrði um sekt ákærða og atvik sem telja má honum í 

óhag, hvíli á ákæruvaldinu. Draga má þá ályktun að allan vafa um sönnun beri að skýra 

sakborningi í hag (in dubio pro reo).53 Ólíkt einkamálum þá hvílir á sóknaraðilum í sakamálum 

                                                 
47 Sigríður Ingvarsdóttir, „Rökstuðningur dómsúrlausna“ (2000) Tímarit lögfræðinga 173, 188-189 
48 Bogi Nilsson, „Um sönnunargögn og sönnunarfærslu í sakamálum“ (1991) Úlfljótur, 4. tbl. 341, 343 
49 Sigríður Ingvarsdóttir, „Rökstuðningur dómsúrlausna“ (2000) Tímarit lögfræðinga 173, 189 
50 Andri Árnason, Réttarfar í hnotskurn (Háskólaútgáfan, 2003) 32 
51 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum (Ritröð lagastofnun Háskóla Íslands, 2007) 7 
52 Eiríkur Tómasson „Sitt er hvað, sönnunarbyrði og sönnunarmat: Umfjöllun um dóm Hæstaréttar 20. október 2005 í máli 

nr. 148/2005“ (2007) Úlfljótur 48, 491 
53 Eiríkur Tómasson „Meginreglur Sakamálaréttarfars 2. útgáfa“ (2009) Úlfljótur 1, 29 
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(handhöfum ákæruvaldsins) hlutlægnisskylda í garð varnaraðilans. Ber því ákæruvaldinu að 

vinna að því að hið sanna og rétta komi í ljós ásamt því að gæta jafnt að þeim atriðum sem 

benda til sýknu og sektar sakbornings.54 

 

3.7 Meginreglur um sönnun 

Engar algildar meginreglur eru til um meðferð dómsmála. Meginreglurnar mótast af 

þjóðfélagsháttum og almennum viðhorfum manna hverju sinni og eru því breytilegar frá einum 

tíma til annars. Meginreglur sakamálaréttarfars ná bæði til málsmeðferðar fyrir dómi og, eftir 

því sem við á, til þess þegar mál er til meðferðar hjá lögreglu og ákæruvaldi áður en það er lagt 

fyrir dóm. Flestar meginreglur hafa það að markmiði að stuðla að því að mannréttindi 

sakborninga séu ekki skert og koma í veg fyrir að þeir sem saklausir eru séu sakfelldir.55 

 

3.7.1 Sannleiksreglan 

Sannleiksreglan gengur út á það að leiða skuli hið sanna í ljós í sakamálum. Reglan stuðlar að 

því að sakamál séu eins upplýst eins og kostur er sbr. Hrd. 6. nóvember 2014 í máli nr. 

715/2014. Reglan miðar jafnt að því að saklausir menn verði ekki dæmdir sekir og að þeir sem 

sekir eru verði beittir lögmætum viðurlögum. Með þessu er sannleiksreglunni ætlað að veita 

réttaröryggi.56 

 

3.7.2 Reglan um milliliðalausa málsmeðferð 

Reglan um milliliðalausa málsmeðferð á sér stoð í 1. mgr. 70. gr. stjskr. og 1. mgr. og d-lið 3. 

mgr. 6. gr. MSE, sbr. lög nr. 62/1994. Reglan snýr að því að sami dómari annist meðferð máls 

frá upphafi til enda, þ.e. frá því að ákæra er send honum, eða henni úthlutað, sbr. 155. gr. sml, 

og þar til hann kveður upp dóm, sbr. 185. gr. sml. Megininntak reglunnar er að sá dómari, sem 

dæmir mál, taki skýrslur af ákærða og vitnum og önnur sönnunargögn í málinu séu færð fyrir 

hann, sbr. 1. mgr. 111. gr. og 1. gr. 112. gr. sml.57 Sjá Hrd. 8. nóvember 2007 í máli nr. 

206/2007 þar sem héraðsdómarinn sem dæmdi í málinu var ekki viðstaddur við aðalmeðferð 

málsins þar sem ákærði hafði gefið skýrslu. Hæstiréttur ómerkti dóminn með þeim rökum að 

skilyrði 120. gr., sbr. 126. gr. laga nr. 19/1991, hefðu ekki verið fyrir hendi og ákærði hefði 

aldrei komið fyrir þann dómara sem dæmdi í málinu. 

                                                 
54 Eiríkur Tómasson „Meginreglur Sakamálaréttarfars 2. útgáfa“ (2009) Úlfljótur 1, 7 
55 Eiríkur Tómasson „Meginreglur Sakamálaréttarfars 2. útgáfa“ (2009) Úlfljótur 1, 1 
56 Sama heimild, 11 
57 Sama heimild, 18 
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Reglunni er ætlað að tryggja að rétt niðurstaða fáist í hverju máli. Það að dómari sem 

dæmir mál hlýði sjálfur á framburð ákærða og vitna og kynni sér það sem fram er fært í máli 

af eigin raun, er talið auka líkurnar á því að rétt niðurstaða fáist. Með þessu upplifir dómari 

sjálfur framburð aðila og vitna og er þannig betur í stakk búinn að komast að réttri niðurstöðu. 

Í reglunni felst einnig að munnlegur málflutningur fari fram fyrir þeim dómara sem dæmir í 

málinu58 sbr. meginregluna um milliliðalausa sönnunarfærslu sem fjallað verður um í kaflanum 

hér að aftanverðu. 

 

3.7.3 Reglan um milliliðalausa sönnunarfærslu 

Milliliðalaus sönnunarfærsla er hluti af framangreindri reglu um milliliðalausa málsmeðferð. 

Reglan um milliliðalausa sönnunarfærslu lýtur að því að sá dómari er dæmir mál skuli taka 

skýrslur af ákærða og vitnum og að önnur sönnunargögn skuli færð fyrir hann. Í þessu felst að 

æðri dómstóll getur ekki sakfellt mann sem sýknaður hefur verið á lægra dómstigi, á grundvelli 

framburðar hans sjálfs eða vitna nema dómarar hafi sjálfir hlýtt á framburðinn. Í Hrd. 22. maí 

1998 í máli nr. 370/1997 sakfelldi Hæstiréttur ákærða, sem hafði verið sýknaður í héraði, á 

grundvelli vitnaskýrsla sem gefnar voru fyrir Héraðsdómi, án þess að ákærðu eða vitni hefðu 

verið leidd fyrir Hæstarétt. Í máli MDE Sigurþór Arnarsson gegn Íslandi frá 15. júlí 2003, 

nr. 44671/98 taldi Mannréttindadómstóllinn að hér hefði verið brotið gegn meginreglunni um 

milliliðalausa sönnunarfærslu. 59 

Áður en breytingar urðu á íslensku dómskerfi árið 2018 (sbr. umfjöllun hér á eftir) var 

að finna heimild í lögum um meðferð sakamála nr. 88/2008 fyrir Hæstarétti til að taka skýrslur 

af ákærða eða vitnum. Sú heimild var aðeins nýtt einu sinni60 sbr. Hrd. 21. febrúar 2002 í 

máli nr. 11/2001, enda mikið álag á Hæstarétti og starfsaðstæður réttarins þannig að ómögulegt 

er að taka skýrslur á ný í öllum þeim tilvikum þar sem deilt er um sönnunargildi munnlegs 

framburðar. Var þá heldur því úrræði beitt að ómerkja hinn áfrýjaða dóm og vísa til nýrrar 

meðferðar í héraði.  

Árið 2008 skipaði dómsmálaráðherra nefnd til þess að fjalla um hvernig best væri að 

tryggja milliliðalausa sönnunarfærslu við meðferð sakamála. Úr varð Álit nefndar um 

milliliðalausa sönnunarfærslu í sakamálum. Nefndin taldi margt benda til þess að gildandi 

fyrirkomulag um sönnunarfærslu fyrir Hæstarétti Íslands bryti gegn meginreglunni um 

milliliðalausa sönnunarfærslu, sbr. 1. mgr. 6. gr. MSE og 1. mgr. 70. gr. stjskr og gengi gegn 

                                                 
58 Sama heimild, 18 
59 Gunnar Páll Baldvinsson, „Verður Hæstiréttur „Hæstiréttur“?“ (2008) Tímarit lögfræðinga 203, 221 - 223 
60 Gunnar Páll Baldvinsson, „Verður Hæstiréttur „Hæstiréttur“?“ (2008) Tímarit lögfræðinga 203, 222 
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2. gr. 7. samningsviðauka MSE. Taldi nefndin að beiting þess úrræðis að ómerkja dóma og 

vísa málum aftur í hérað ylli oft töfum á meðferð máls, auk þess sem einungis er hægt að beita 

því úrræði einu sinni í hverju máli fyrir sig. Nefndin lagði til að stofnaður yrði dómstóll á 

millidómstigi til að milliliðalaus sönnun yrði tryggð enn betur.61 

 

4. Sönnunarkröfur í Landsrétti í nauðgunarmálum 

Landsréttur tók til starfa 1. janúar 2018 og var honum komið á fót með lögum um dómstóla nr. 

50/2016. Með þessari breytingu var í fyrsta sinn munnleg sönnunarfærsla endurmetin fyrir 

áfrýjunardómstól. Unnt er að skjóta úrlausnum Héraðsdómstólanna til Landsréttar62 og í 

langflestum málum eru úrlausnir Landsréttar endanlegar. Aðeins í sérstökum tilvikum og að 

fengnu leyfi Hæstaréttar er unnt að skjóta málum Landsréttar til Hæstaréttar.63 Með nýrri 

dómstólaskipan er meginreglunni um milliliðalausa sönnunarfærslu fylgt betur en áður var í 

tveggja þrepa dómskerfi. Sönnunarfærslu fyrir Landsrétti er þannig háttað að mögulegt er að 

leiða ný vitni við aðalmeðferð og sömuleiðis að taka viðbótarskýrslur af þeim sem gáfu skýrslu 

fyrir héraðsdómi. Einnig geta málsaðilar farið fram á að upptökur af einstökum framburðum 

sem teknar voru í héraði eða hluti af þeim verði spilaðar fyrir Landsrétti.64 

Ýmsar breytingar urðu á sakamálaréttarfari með með tilkomu Landsréttar. Varðandi 

munnlega sönnunarfærslu eiga nú aðilar kost á að fram fari munnleg sönnunarfærsla á 

áfrýjunarstigi eftir því sem nauðsynlegt þykir, hvort sem það er með því að taka 

viðbótarskýrslur af þeim sem gáfu skýrslu fyrir héraðsdómi, taka skýrslur af nýjum vitnum eða 

viðbótarskýrslur af þeim sem gáfu skýrslu fyrir héraðsdómi. Við útfærslu á milliliðalausri 

sönnunarfærslu fyrir Landsrétti er leitast við að finna jafnvægi milli meginreglnanna um hraða 

málsmeðferð og milliliðalausa sönnunarfærslu. Munnleg sönnunarfærsla sem fór fram fyrir 

Héraðsdómi verður ekki endurtekin frá grunni fyrir Landsrétti. Endurtekin sönnunarfærsla 

hefur verið talin til þess fallin að þyngja og lengja málsmeðferð, ásamt því að auka álag á aðila, 

sakborninga og vitni. Auk þess eru miklar líkur á því að sönnunargildi endurtekins framburðar 

fyrir Landsrétti, löngu eftir að atvik áttu sér stað, verði minna en framburðar fyrir 

Héraðsdómi.65 

                                                 
61 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið „Álit nefndar um milliliðalausa sönnunarfærslu í sakamálum“ (Reykjavík : Dóms- og 

kirkjumálaráðuneytið 2008)  
62 XXXI. kafli. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008 
63 215. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008  
64 „Stjórnarráðið | Landsréttur - umfjöllun og aðdragandi“ (Stjórnarráðið, 23. febrúar 2021) 

<https://www.stjornarradid.is/verkefni/log-og-rettur/domstolar/landsrettur-umfjollun-og-addragandi/> skoðað 23. febrúar 

2021. 
65 Sigurður Tómas Magnússon, „Nýtt millidómstig“ (2017) Tímarit Lögréttu 50, 74 
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Nú er einnig hægt að óska eftir því að myndupptökur af framburði aðila og vitna í héraði 

verði spilaðar við aðalmeðferð fyrir Landsrétti. Málsaðilar verða að sýna fram á þörf á því 

vegna endurmats á sönnunargildi munnlegs framburðar, sem dæmi ef ætla má að héraðsdómari 

hafi við sönnunarmat metið rangt atriði sem varðar framkomu eða háttalag aðila eða vitnis við 

skýrslugjöf. Sönnunarfærslan fyrir Landsrétti er þó að miklu leyti byggð á skýrslum fyrir 

Héraðsdómi. Að lokum má nefna að í málum þar sem þörf er á sérkunnáttu geta sérfróðir 

meðdómsmenn tekið sæti í dómi í Landsrétti. 66 

 

4.1 Nauðgunarmál í Landsrétti 

Dómaframkvæmd Landsréttar í kynferðisbrotamálum hefur vakið töluverða athygli og þá 

sérstaklega í kynferðisbrotamálum. Algengt er að sjá athugasemdir á netinu eins og þessa 

„Landsréttur virðist hafa verið stofnaður til þess eins að snúa við dómum í 

kynferðisafbrotamálum“. Umræðan hefur aðallega snúist um mildunar- og sýknudóma 

Landsréttar í kynferðisbrotamálum. Til dæmis má nefna að árið 2020 kvað Landsréttur upp 

sautján dóma í nauðgunarmálum, að frátöldum brotum sem beinast að börnum, en þar af var 

sex sakfellingardómum Héraðsdóms snúið við og ákærði sýknaður. Í sjö tilvikum var refsing 

milduð og staðfesti Landsréttur dóma Héraðsdóms um bæði sakfellingu og refsingu í aðeins 

sex málum.67 

Ljóst er að hátt sýknuhlutfall Landsréttar í nauðgunarmálum hefur sætt gagnrýni en 

ýmsir þættir gætu gefið því skýringu. Hér að aftanverðu er leitast við að varpa ljósi á það hvort 

eðlilegar skýringar séu á háu sýknuhlutfalli Landsréttar eða hvort breytingar hafi orðið á 

sönnunarmati. Til skoðunar kemur hvort mikil umræða og vitundarvakning um nauðganir hafi 

orðið til þess að ákæruvaldið ákærði af meiri ákefð í fleiri málum, jafnvel í málum sem 

hverfandi líkur voru á að sakfelling myndi nást. Ein ástæða fyrir millidómstigi var að tryggja 

milliliðalausa sönnunarfærslu á áfrýjunarstigi. Hefur breyting á dómstigi, þar sem 

sönnunarfærslan er nú betur tryggð, óhjákvæmilega áhrif á niðurstöðu dóma? Í Landsrétti taka 

almennt þrír dómarar þátt í meðferð máls fyrir dómi en aðeins einn dómari tekur þátt í meðferð 

máls fyrir héraðsdómi, í stað þriggja eins og áður var.68 Hefur fjöldi dómara í hverju máli áhrif? 

Eru strangari kröfur gerðar til sönnunar í nauðgunarmálum í Landsrétti en áður tíðkaðist í 

                                                 
66 Gunnar Páll Baldvinsson „Verður Hæstiréttur „Hæstiréttur“?: um starfsaðstæður Hæstaréttar Íslands í fortíð og framtíð“ 

(2018) 68 (2) Tímarit Lögfræðinga 203, 228 
67 Aðalheiður Ámundadóttir, „Þriðjungi sakfellinga í nauðgunarmálum snúið við í Landsrétti“ Fréttablaðið (Reykjavík 2. 

janúar 2021) <https://www.frettabladid.is/frettir/thridjungi-sakfellinga-i-naudgunarmalum-snuid-vid-i-landsretti/ > skoðað 7. 

mars 2021. 
68 „Um Landsrétt“ (Landsréttur) <https://www.landsrettur.is/um-landsrett/> skoðað 2. apríl 2021 

https://www.landsrettur.is/um-landsrett/
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Hæstarétti eða eru vægari kröfur til sönnunar gerðar í héraðsdómi og eðlilegar kröfur í 

Landsrétti? Til þess að geta svarað þessum spurningum verður hér skoðuð dómaframkvæmd 

Landsréttar á tímabilinu 1. janúar 2018 til loka árs 2020. Dómarannsókn mun aðeins líta að 

dómum þar sem ákært er fyrir 194. gr. hgl. Fjallað verður um 17 dóma Landsréttar, þar af eru 

fimm dómar þar sem Landsréttur sýknar eftir sakfellingadómi í Héraðsdóm, átta dómar þar 

sem refsing er milduð í Landsrétti og fjórir dómar þar sem Landsréttur staðfesti niðurstöðu 

Héraðsdóms að öllu leyti. Í framhaldi verða nauðgunardómar Landsréttir bornir saman við 

sambærilega dóma sem hafa fallið í Hæstarétti og skoðað hvort hafi orðið breyting á meðferð 

nauðgunarmála með tilliti til sönnunarmats og þyngd refsingar. 

 

4.1.1 Dómar Landsréttar þar sem sýknað er í sakfellingardómi héraðsdóms 

Í Lrd. 20. nóvember 2020 í máli nr. 306/2019 var sakfellingardómi héraðsdóms snúið við og 

ákærði sýknaður. Í dómi héraðsdóms69 var ákærði sakfelldur fyrir nauðgun og gert að sæta 

fangelsi í tvö ár. Málsatvik voru þau að ákærði og brotaþoli höfðu hist á skemmtistað í 

Reykjavík og hafði ákærði boðist til að keyra brotaþola heim. Brotaþoli var ölvuð og man 

slitrótt eftir atvikum. Brotaþoli man eftir að hafa farið upp í bifreið ákærða, því næst mundi 

hún eftir sér í miðbænum og síðan ekki fyrr en heima hjá ákærða þar sem hún hafi setið í 

anddyrinu. Síðan mundi brotaþoli eftir sér þar sem ákærði hefði legið ofan á henni inni í rúmi 

og verið að hafa við hana samræði. Hún hafi dottið aftur út og ekki vaknað fyrr en síðar um 

morguninn þar sem hún hafi séð að nærbuxurnar voru allar í blóði. Hún hafi því næst dottið 

aftur út þar til hún vaknaði um morguninn. Hún hafi ekki gefið ákærða samþykki fyrir 

kynferðismökunum. Ákærði neitar sök en hefur viðurkennt að hafa haft samræði við brotaþola 

á heimili sínu umrætt sinn. Ákærði hélt því fram að brotaþoli hafi verið vel áttuð og þau hefðu 

haft samræði með fullum vilja hennar. 

Fyrir dóminn komu nokkur vitni sem lýstu ölvunarástandi brotaþola umrætt kvöld en 

þau voru öll samhljóða um það að brotaþoli hafi verið mjög ölvuð og við það að deyja 

ölvunarsvefni. Meðal gagna málsins er að finna samskipti ákærða við brotaþola sem áttu sér 

stað nokkrum dögum eftir atvikið, þar sem ákærði biðst ítrekað afsökunar og lýsir því að hann 

vildi að hann gæti tekið þennan atburð til baka. Taldi dómurinn að brotaþoli hefði verið sjálfri 

sér samkvæm í framburði sínum hjá lögreglu og fyrir dómi og hefði framburður hennar verið 

trúverðugur. Við mat á framburði ákærða var litið til samskipta hans við brotaþola. Yfirlýsingar 

hans í samskiptum þeirra voru skýrðar þannig að hann bæðist afsökunar á því að hafa haft 

                                                 
69 Héraðsdóm Reykjaness 10. apríl 2019 í máli nr. S-632/2018. 
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samræði við brotaþola þó hún hefði verið svo ölvuð að hún hefði ekki getað spornað við 

samræðinu. Taldi dómurinn aðrar skýringar á þessum samskiptum ótrúverðugar. Var því 

ákærða gefin sök um nauðgun, með því að hafa haft samræði og önnur kynferðismök við 

brotaþola, án hennar samþykkis og notfært sér að þannig hafi verið ástatt um hana að hún gæti 

ekki spornað við verknaðinum sökum svefndrunga og ölvunar. Brot ákærða var talið varða við 

2. mgr. 194. gr. laga nr. 19/1940. Var ákærða gert að sæta fangelsi í tvö ár. 

Málið fór fyrir Landsrétt70 en þar var maðurinn sýknaður. Við aðalmeðferð fyrir 

Landsrétti voru spilaðar hljóð- og myndupptökur af framburði ákærða og brotaþola fyrir 

héraðsdómi. Dómurinn taldi að í lýsingu héraðsdóms skorti upp á að gerð væri grein fyrir 

atriðum er horfa fremur til sýknu en sektar. Í dómnum kom fram að ósannað væri að brotaþoli 

hefði verið ófær um að sporna við gjörðum ákærða. Fyrir lá að engin mæling hefði verið gerð 

á magni áfengis í blóði og þvagi konunnar. Þá bæru fyrirliggjandi gögn með sér að brotaþoli 

hefði í fyrstu ekki upplifað háttsemi ákærða sem nauðgun, það hefði ekki verið fyrr en hún 

talaði við vinkonu sína sem hún hafi áttað sig á því hversu alvarlegt þetta var. Ekki var fallist 

á að yfirlýsingar ákærða í rafrænum samskiptum fælu í sér játningu en ákærði hafi margneitað 

því að með skilaboðunum hefði hann verið að játa því að hafa nauðgað brotaþola. Brotaþoli 

leitaði ekki til neyðarmóttöku fyrr en allnokkrum mánuðum síðar og var kæra ekki lögð fram 

fyrr en tæpu einu og hálfu ári eftir að atvik gerðust. Að virtum framburði ákærða, brotaþola og 

þriggja vitna, taldi dómurinn að ákæruvaldinu hefði ekki tekist að sanna að brotaþoli hefði 

sökum ölvunar verið í ástandi sem gerði hana ófæra um að sporna við gjörðum annarra. 

 

Eins og sjá má í framangreindu máli fann Landsréttur að því að brotaþoli hefði ekki leitað til 

neyðarmóttöku fyrr en allnokkrum mánuðum eftir meint brot. Áhugavert er í því samhengi að 

skoða Lrd. 3. apríl 2020 í máli nr. 565/2019, þar sem brotaþoli fór með sjúkrabíl upp á 

neyðarmóttöku strax eftir hina meintu nauðgun. Í málinu var ósannað að ákærði hefði haft 

ásetning til nauðgunar en í 18. gr. hgl. er ásetningur skilyrði fyrir refsingu. Við aðalmeðferð 

málsins fyrir Landsrétti voru spilaðar upptökur af skýrslum sem ákærði og brotaþoli gáfu fyrir 

Héraðsdómi. Í Héraðsdómi var ákærði dæmdur í tveggja ára fangelsi fyrir að nauðga brotaþola 

á baðherbergi í íbúð þar sem þau voru bæði gestkomandi. Í málinu liggur fyrir að ákærði og 

brotaþoli hafi rætt um getnaðarvarnir og hún tjáð honum að hann mætti ekki fá sáðlát inn í 

hana. Þeim ber þó ekki saman um hvort það hafi verið áður eða eftir að samræði hófst. Eftir 

hina meintu nauðgun var strax hringt í neyðarlínuna og óskað eftir aðstoð og var brotaþoli flutt 

                                                 
70 Lrd 20. nóvember 2020 í máli nr. 306/2019 
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upp á sjúkrahús með sjúkrabíl. Í málinu liggur fyrir skýrsla kvensjúkdómalæknis sem gerði 

réttarlæknisfræðilega skoðun á brotaþola um nóttina. Í skýrslunni er lýst ýmsum áverkum á 

kynfærum. Kvensjúkdómalæknir sem kom sem vitni fyrir dóminn, kvaðst muna sérstaklega 

eftir því hversu erfið skoðun á leggöngum hafi verið vegna sársauka og nota hafi þurft deyfigel 

til að ná sýnum vegna sprungusára sem hafi verið afar djúp. Taldi vitnið slík sár passa við 

frásögn brotaþola. Aðspurt kvaðst vitnið ekki telja að nokkur gæti viljað halda áfram að hafa 

samfarir undir slíkum kringumstæðum. Vitnið kannaðist ekki við slík sár eftir venjulegar 

samfarir og sagðist ekki geta ímyndað sér að nokkur kona gæti notið samfara með slík sár. 

Í málinu liggur fyrir vottorð frá sálfræðingi. Prestur gaf einnig skýrslu fyrir dómi þar 

sem fram kom að brotaþoli hefði leitað til hennar með mikla vanlíðan en aðspurð kvaðst 

presturinn geta tengt þessa vanlíðan brotaþola við umrætt atvik. Í málinu liggur einnig fyrir 

framburður vitnis sem er besta vinkona brotaþola og kom að henni eftir að hin meinta nauðgun 

átti sér stað. Ákærði neitar sök og telur brotaþola hafa tekið þátt í þeim atlotum, bæði í orði og 

verki. Í niðurstöðu dómsins var framburður brotaþola lagður til grundvallar um það sem átti 

sér stað inni á baðherberginu, enda hafi hann verið trúverðugur og stöðugur. Háttsemi var talin 

varða við 1. mgr. 194. gr. hgl. og var ákærða gert að sæta fangelsi í tvö ár. 

Ákærði var sýknaður í Landsrétti þar sem ekki þótti sannað að hann hefði haft ásetning 

til nauðgunar og ásetningur er skilyrði refsiábyrgðar, sbr. 1. mgr. 194. gr. og 18. gr. hgl. Við 

mat á ásetningi þyrfti að leggja til grundvallar hvernig atvik horfðu við honum á 

verknaðarstundu. Einnig voru orðaskipti ákærða og brotaþola um getnaðarvarnir og sáðlát talin 

hafa gefið honum réttmæta ástæðu til að ætla að hún væri samþykk kynmökunum. Litið var til 

þess að hann spurði hana, eftir að samræði var hafið, hvort henni líkaði það vel og hún kvað 

svo vera auk þess sem hann virti þá ósk hennar að fá ekki sáðlát inn í hana. Var því ekki talið 

sannað svo hafið væri yfir skynsamlegan vafa að ákærði hefði haft ásetning til þess að eiga 

samræði og önnur kynferðismök við brotaþola með ofbeldi og ólögmætri nauðung eins og 

honum var gefið að sök í ákæru. Landsréttur gefur framburði vitna sem styður frásögn 

brotaþola ekki mikla vigt en í dómnum segir að slík sönnunargögn feli einungis í sér 

endursagnir vitna á því sem brotaþoli hefur sagt þeim. Í þessu máli var brotaþoli flutt með 

sjúkrabíl á bráðamóttöku strax eftir atvikið og gerir í raun allt sem í hennar valdi stóð til að ná 

fram sakfellingu en það dugði ekki til þar sem ekki þótti sannað að ákærði hefði haft ásetning 

til að nauðga konunni. 

 

Í Lrd. 30. október 2020 í máli nr. 610/2019 liggur fyrir að ákærði og brotaþoli höfðu samfarir 

en deilt er um hvort um er að ræða nauðgun eða harkalegt kynlíf. Í dómi héraðsdóms var ákærði 
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dæmdur í þriggja ára fangelsi fyrir að hafa nauðgað brotaþola á þjóðhátíð. Ákærða og brotaþola 

bar saman um það að kynmök hafi byrjað með samþykki beggja en þar skilja leiðir í frásögn 

þeirra. Brotaþoli lýsir því að síðan hafi ákærði farið að vera harkalegur, slá hana og taka hana 

kverkataki. Þegar brotaþoli hafi beðið ákærða um að hætta hafi hann sagt „hættu þessu væli“ 

og haldið áfram. Í frumskýrslu lögreglu segir að brotaþoli hafi verið skýr í frásögn, en í nokkru 

uppnámi og greinilega ekki liðið vel. Brotaþoli fór, í kjölfar atviksins, í sjúkraskýlið þar sem 

hún hitti sálfræðing og lögregluþjóna en því næst fór hún á Neyðarmóttökuna. Í dómnum er 

vísað í skýrslu læknis sem skoðaði brotaþola eftir atburðinn og mynda sem sína áverka m.a. á 

hálsi og rassi. Sálfræðingur sem brotaþoli leitaði til eftir meinta nauðgun, gaf skýrslu við 

aðalmeðferð þar sem hann lýsti ýtarlega vanlíðan brotaþola í kjölfar meinta atviksins. 

Við skýrslugjöf hjá lögreglu bar ákærði því við að brotaþoli hafi verið samþykkur öllu 

og hefði aldrei sagt honum að stoppa. Einnig bar hann því við að um mjög venjulegar samfarir 

hafi verið að ræða en ekki kynferðisbrot en í síðari framburði hans lýsti hann samförunum sem 

óhefðbundnu kynlífi. Í málinu liggja fyrir skilaboð sem brotaþoli sendi ákærða. Í skilaboðunum 

segir „Btw ég hefði höndlað allt sem þú sagðir.“ Vill ákærði meina að skilaboðin megi skilja 

sem vilja hennar til að stunda óhefðbundið kynlíf. Brotaþoli kannast ekki við að hafa sent þessi 

skilaboð en dómurinn taldi framburð hennar varðandi þetta ótrúverðugan. Þrátt fyrir það voru 

skilaboðin ekki talin gefa ákærða leyfi á að ganga fram með þeim hætti sem brotaþoli hefur 

lýst að hann hafi gert umrætt sinn. Taldi dómurinn að við slíkt óhefðbundið kynlíf milli 

einstaklinga, sem þar að auki þekkist aðeins lauslega fyrir atvikið, hvíli á þátttakendum enn 

ríkari skylda en ella til að afla ótvíræðs samþykkis fyrir öllum athöfnum sínum. Var ákærði 

sakfelldur í héraði og dæmdur í þriggja ára fangelsi. 

Málið fór til Landsréttar71 en þar var ákærði sýknaður. Ákærði gaf skýrslu við 

aðalmeðferð málsins fyrir Landsrétti auk þess sem upptökur í hljóði og mynd af framburði hans 

og brotaþola fyrir héraðsdómi voru spilaðar. Í forsendum dómsins kemur fram að ákærði hafi 

staðfastlega neitað því að hafa brotið gegn brotaþola og hafi hún ekki gefið honum tilefni til að 

ætla að hún væri ekki samþykk athöfnum hans. Hefði ákærði haft réttmæta ástæðu til að ætla 

að brotaþoli væri samþykk samförum við hann. Ekkert hafi komið fram í málinu sem væri þess 

fallið að draga úr trúverðugleika hans. Var því ósannað að ákærði hefði haft ásetning til þess 

að eiga samræði og önnur kynferðismök við brotaþola með ofbeldi og ólögmætri nauðung eins 

og honum var gefið að sök í ákæru og var ákærði sýknaður af brotinu. 

                                                 
71 Lrd. 30. október 2020 í máli nr. 610/2019 
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Ákæruvaldið taldi Landsrétt hafa komist að rangri niðurstöðu í Lrd. 30. október 2020 

í máli nr. 610/2018 og óskaði því eftir áfrýjunarleyfi. Í beiðni ríkissaksóknara vegna dóms 

Landsréttar kemur fram að ekki hafi verið tekið á ákveðnum atriðum við samningu dómsins. 

Um líklegar ástæður þess að brotaþoli hafi, strax í kjölfar kynmakanna, verið í greinilegu áfalli 

þegar hún lýsti því fyrir lögreglu og fjölda annarra vitna, að ákærði hafi nauðgað henni, er 

ekkert fjallað í dómi Landsréttar. Ekki er að finna neina umfjöllun um þá áverka sem sáust við 

skoðun á brotaþola strax eftir kynmökin eða að tilvist þeirra komi mun betur heim og saman 

við framburð brotaþola en ákærða. Ekki er vikið að framburði og vottorðum sálfræðings sem 

hafði brotaþola til meðferðar í kjölfar ætlaðs kynferðisbrots. Loks hafi ekkert mat verið lagt á 

sönnunargildi framburðar brotaþola um ætlað kynferðisbrot þrátt fyrir að fyrir liggi að hún hafi 

margsinnis greint með sama hætti frá atvikum máls. Taldi ákæruvaldið einnig heildarmat á 

sönnunargögnum málsins alls ófullnægjandi en í beiðninni segir að „Niðurstaða Landsréttar er 

sú að ákærði hafi haft réttmæta ástæðu til að ætla að brotaþoli væri samþykk athöfnum hans í 

umrætt sinn. Að þessari niðurstöðu kemst rétturinn án þess að leggja mat á sönnunargildi 

framburðar brotaþola og annarra gagna málsins sem hér hefur verið farið yfir“.72 Hæstiréttur 

hafnaði beiðninni. Í ákvörðun Hæstaréttar nr. 2020-276 vegna dóms Landsréttar í máli nr. 

610/2018 segir m.a.: 

 

Að virtum gögnum málsins verður hvorki séð að það lúti að atriðum 

sem hafi verulega almenna þýðingu umfram dómsúrlausnir sem áður 

hafa gengið um sambærileg efni né að mjög mikilvægt sé af öðrum 

ástæðum að fá úrlausn Hæstaréttar um þau þannig að fullnægt sé 

skilyrðum 2. málsliðar 4. mgr. 215. gr. laga nr. 88/2008. Þá eru ekki 

efni til að beita heimild 3. málsliðar 4. mgr. sömu laga greinar í málinu. 

Niðurstaða Landsréttar um sýknu byggir jafnframt fyrst og fremst á 

mati á sönnunargildi munnlegs framburðar en það mat verður ekki 

endurskoðað fyrir Hæstarétti, sbr. 5. mgr. 215. gr. laga nr. 88/2008. 

Beiðninni er því hafnað.73 

 

 

Í Lrd. 23. október 2020 í máli nr. 345/2019 var ákærði sýknaður eftir að hafa hlotið tveggja 

mánaða og sex ára fangelsisdóm í Héraðsdómi. Í málinu var ákærða gefin sök á að hafa 

nauðgað brotaþola á þáverandi sameiginlegu heimili þeirra með því að beita hana ofbeldi og 

ólögmætri nauðung. Héraðsdómur byggir niðurstöðu sína um sakfellingu m.a. á framburði 

brotaþola sem var metinn trúverðugur og fékk stoð í framburði sonar brotaþola sem og 

skýrslum tiltekinna vitna sem brotaþoli hafði verið í samskiptum við á umræddum tíma. Sonur 

                                                 
72 Ákvörðun Hæstaréttar 13. janúar 2020 í máli nr. 2020-276. 
73 Ákvörðun Hæstaréttar 13. janúar 2020 í máli nr. 2020-276.  
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brotaþola greindi frá því að hann hefði heyrt brotaþola segja ákærða að hætta og að hún myndi 

fara til lögreglu og hann í fangelsi. 

Málið fór til Landsréttar en þar var ekki talið rétt að byggja sakfellingu á þessum 

gögnum. Við aðalmeðferð málsins fyrir Landsrétti voru skýrslur ákærða og brotaþola fyrir 

héraðsdómi spilaðar auk skýrslu sonar brotaþola. Skýrslurnar voru spilaðar í hljóði og mynd. 

Landsréttur taldi framburð sonarins ekki trúverðugan þar sem ekki taldist útilokað að hann væri 

að rifja upp aðrar deilur en þær sem ákærða er gefin sök á í ákæru, þar sem reglulega hafi komið 

til rifrildis þeirra á milli. Hvað varðar framburð vitna sem höfðu verið í samskiptum við 

brotaþola á umræddum tíma, var talið óvíst hvort vitnin væru að vísa til þessarar tilteknu 

nauðgunar eða þeirra nauðgana sem ekki var kært fyrir. Framburðir vitnanna ættu það 

sammerkt að byggjast eingöngu á endursögn brotaþola á atvikum, auk þess sem vitnin mundu 

illa eftir atvikum við skýrslugjöf. Í dómi Landsréttar var því ekki lagt til grundvallar að skýrslur 

umræddra vitna styddu framburð brotaþola, líkt og gert var í dómi héraðsdóms. Eins væri ekki 

unnt að byggja á framburði félagsráðgjafa og sérfræðinga þar sem greint var frá vanlíðan 

konunnar. Taldi rétturinn að slíkur framburður og skýrslur grundvölluðust á endursögn 

konunnar en gætu ekki verið sönnunargagn um það sem átti sér stað eða átti sér ekki stað þegar 

meint brot átti að hafa gerst. 

Af þessu máli má ráða að héraðsdómur telur nægjanlega mikið af óbeinum 

sönnunargögnum styðja framburð brotaþola svo unnt sé að leggja hann til grundvallar. 

Landsréttur tekur aftur á móti ekki mark á þeim sönnunargögnum sem héraðsdómur byggði 

niðurstöðu sína á. 

 

Í Lrd. 14. júní 2019, máli nr. 726/2018 var ákærði sýknaður eftir að hafa verið dæmdur í 

þriggja ára fangelsi í Héraðsdómi. Í málinu var ákærða gefin sök um að hafa brotið gegn 1. 

mgr. 194. gr. hgl. með því að hafa haft samræði og önnur kynferðismök við brotaþola gegn 

vilja hennar með því að beita hana tilgreindu ofbeldi og ólögmætri nauðung. Í framburði 

brotaþola kemur fram að ákærði og brotaþoli, sem þekktust ekki fyrir, hafi hist á skemmtistað. 

Eftir lokun skemmtistaðarins fóru þau saman afsíðis. Þar hafi ákærði gripið í hár brotaþola og 

þvingað hana til að hafa við sig munnmök með því að þrýsta framan á háls hennar, tekið niður 

um hana buxurnar, reynt að hafa við hana samræði í endaþarm og leggöng, síðan gripið aftur í 

hár hennar og þvingað hana til að hafa við sig munnmök í annað sinn. Ákærði neitar sök og 

segir að kynferðisleg samskipti þeirra hafi farið fram með samþykki konunnar. Í skýrslutöku 

segir ákærði að brotaþoli hafi fyrirvaralaust kysst sig inni á skemmtistaðnum og hafi hún átt 

frumkvæði af öllum samskiptum þeirra eftir að staðnum var lokað. Brotaþoli hafi ítrekað beðið 
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hann um að koma með sér heim. Hann hafi ekki viljað það en væri þó tilbúinn til þess að eiga 

við hana kynferðisleg samskipti í nágrenni við skemmtistaðinn. Hins vegar fyrir dómi kvaðst 

ákærði hafa sjálfur haft frumkvæði að samskiptum þeirra. Fyrir dómi segir brotaþoli að ákærði 

hafi haft frumkvæði af samskiptunum. Þau hafi gengið saman afsíðis frá skemmtistaðnum eftir 

lokun. Þar hefði ákærði tekið lim sinn út og stungið honum í munn brotaþola. Í fyrstu kvaðst 

brotaþoli ekki hafa verið mótfallin munnmökunum en þegar maðurinn hefði verið farinn að ýta 

lim sínum of langt inn kvaðst hún hafa reynt að stoppa hann með því að ýta í læri hans en án 

árangurs. Því næst hafi maðurinn reynt að hafa samræði við konuna sem tókst ekki og því aftur 

stungið lim sínum upp í munn brotaþola. 

Eftir atvikið leitaði brotaþoli til lögreglumanna og sakaði manninn um nauðgun en sjá 

má og heyra á búkmyndavél lögreglumanns konuna lýsa atvikum. Í kjölfarið fór brotaþoli á 

neyðarmóttöku en ekki var gerð nein réttarlæknisfræðileg skoðun á brotaþola. Í málinu liggur 

fyrir vottorð sálfræðings þar sem segir m.a. sálræn einkenni hennar í kjölfar áfallsins samsvara 

einkennum sem þekkt séu hjá fólki sem upplifað hafi alvarleg áföll eins og nauðgun. Í málinu 

liggur fyrir myndskeið úr eftirlitsmyndavél þar sem sjá mátti manninn hlaupa af vettvangi eftir 

að leiðir hans við brotaþola skildu. 

Í niðurstöðu Landsréttar kemur fram að engin vitni hafi verið að hinu meinta broti og 

ræðst því niðurstaða málsins fyrst og fremst af mati á sönnunargildi framburðar þeirra beggja. 

Landsréttur taldi ósamræmi í vitnisburði brotaþola. Í framburði hennar hafi ekki verið skýrt 

hvort munnmökin hafi farið fram gegn vilja hennar. Einnig hafi atvik eftir munnmökin ekki 

næga stoð í gögnum málsins til að hafið væri yfir skynsamlegan vafa að maðurinn hefði gerst 

sekur um þá háttsemi sem honum væri gefin að sök. Í málinu liggur fyrir að konan leitaði til 

lögreglu strax eftir atburðinn og búkmyndavél lögreglumanns sýnir konuna lýsa atvikum, á 

eftirlitsmyndavél sést ákærði hlaupa í burt og fyrir liggja skýrslur frá sálfræðingi sem styðja 

framburð brotaþola. Ekki taldi Landsréttur það nægjanlegt til sakfellingar vegna ósamræmis í 

vitnisburði brotaþola. 

 

Í framangreindum málum er óumdeilt að samræði hafi átt sér stað en ágreiningur snýr að því 

hvort um nauðgun hafi verið að ræða. Í málunum voru bein sönnunargögn af skornum skammti, 

líkt og almennt í málum af þessu tagi og réðst því niðurstaðan að miklu leyti af framburði aðila 

og öðrum óbeinum sönnunargögnum. Í málunum taldi Héraðsdómur næga sönnun liggja fyrir 

til sakfellingar en Landsréttur sýknaði vegna skorts á sönnun. Í þessum málum má sjá dæmi 

þess að Landsréttur meti framburði vitna á annan hátt en héraðsdómur, en Landsréttur getur 

endurmetið framburði með því að spila hljóð og myndbandsupptökur sbr. umfjöllun hér að 
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ofan. Einnig eru dæmi þess að tilteknum óbeinum sönnunargögnum sé gefið minna vægi en 

þeim var gefið í héraðsdómi. 

 

4.1.2 Dómar Landsréttur þar sem refsing er milduð 

Í Lrd. 16. október 2020 í máli nr. 636/2019 mildaði Landsréttur refsingu um eitt ár. Í málinu 

var ákærði sakfelldur fyrir að nauðga brotaþola inni á salernisbás skemmtistaðar, þar sem 

ákærði var starfsmaður. Í Héraðsdómi hlaut ákærði þriggja ára fangelsisdóm en í Landsrétti var 

refsingin milduð niður í tvö ár. Það sem er athyglisvert við þennan dóm er að Landsréttur gefur 

enga skýringu á því hvers vegna refsingin er milduð. 

 

Í Lrd. 12. mars 2021 í máli nr. 253/2020 var nauðgunardómur mildaður um eitt ár í Landsrétti. 

Ákærði var sakfelldur fyrir að hafa haft samræði og önnur kynferðismök við brotaþola, án 

hennar samþykkis, með því að hafa beitt hana ofbeldi og hótunum og með því að hafa svipt 

hana frelsi í að minnsta kosti eina og hálfa klukkustund. Í dómi héraðsdóms var ákærði dæmdur 

til fjögurra og hálfs árs fangelsisvistar en í Landsrétti var refsingin milduð niður í þriggja og 

hálfs árs fangelsi. Í Héraðsdómi var við ákvörðun refsingar litið til þess að ákærði hafði áður 

verið sakfelldur fyrir alvarlegt kynferðisbrot, frelsissviptingu og stórfellt brot í nánu sambandi. 

Í niðurstöðu Landsréttar kemur aftur á móti fram að sakaferill ákærða hafi ekki áhrif á ákvörðun 

refsingar, sem ætla má að sé ástæðan fyrir mildun refsingar. 

 

Í Lrd. 11. desember 2020 mál nr. 304/2019 var ákærði sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 194. 

gr. hgl. með því að hafa haft önnur kynferðismök en samræði við brotaþola, án hennar 

samþykkis. Ákærði var dæmdur í tveggja ára fangelsi í Héraðsdómi en refsing var milduð niður 

í 18 mánuði í Landsrétti. Ekkert í framburði brotaþola var til þess fallið að valda vafa um 

sönnunargildi hans, auk þess sem framburður hennar samræmdist öðrum sönnunargögnum. 

Framburður ákærða samræmdist ekki sönnunargögnum sem lágu fyrir í málinu og var því 

talinn ótrúverðugur. Talið var sannað að ákærði hefði viðhaft þá háttsemi sem honum var gefin 

að sök. Við ákvörðun refsingar var meðal annars litið til ungs aldurs ákærða er brotið var 

framið. Þótti refsing hans hæfilega ákveðin, fangelsi í 18 mánuði. 

 

Í Lrd. 11. desember 2020 mál nr. 7/2020 var refsing milduð úr þremur árum í tvö. Í málinu 

voru tveir menn sakfelldir fyrir brot gegn 1. mgr. 194. gr. hgl. með því að hafa haft samræði 

við unglingsstúlku án hennar samþykkis með því að beita hana ólögmætri nauðung og nýta sér 
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yfirburðastöðu sína gagnvart henni sökum aldurs- og þroskamunar. Í Héraðsdómi var refsing 

ákærðu, hvors um sig, hæfilega ákveðin, fangelsi í þrjú ár. Með hliðsjón af alvarleika brota 

ákærðu var ekki efni til að skilorðsbinda refsingu þeirra, þrátt fyrir að meðferð málsins hafi 

dregist úr hófi en 27 mánuðir liðu frá því að brotið var framið og þar til ákæra vegna málsins 

var gefin út. Í Landsrétti var hins vegar refsing ákærða ákveðin, fangelsi í tvö ár. Við ákvörðun 

refsingar var litið til dráttar sem hafði orðið á meðferð málsins hjá ákæruvaldinu. Málinu var 

áfrýjað til Hæstaréttar. Í ákvörðun Hæstaréttar nr. 2021-13 vegna dóms Landsréttar í máli nr. 

7/2020 kemur fram að: 

 

„Ákæruvaldið telur að refsing gagnaðila hafi verið ákveðin til muna of 

væg. Það hafi verulega almenna þýðingu að fá úrlausn Hæstaréttar um 

það hver sé hæfileg refsing í nauðgunarmálum og hvaða áhrif dráttur á 

málsmeðferð eigi að hafa á ákvörðun refsingar í slíkum málum. Auk 

þess telur ákæruvaldið að dómur Landsréttar sé bersýnilega rangur að 

efni hvað varðar ákvörðun refsingar. Að virtum gögnum málsins 

verður að líta svo á að mikilvægt sé að fá úrlausn réttarins um ákvörðun 

viðurlaga í því, sbr. 4. mgr. 215. gr. laga nr. 88/2008.“ 

 

Í Lrd. 27. nóvember 2020 í máli nr. 135/2019 var dómur fyrir nauðgun mildaður úr 18 

mánaða fangelsi í skilorðsbundna refsingu. Í málinu var ákærði sakfelldur fyrir brot gegn 1. 

mgr. 194. gr. hgl. með því að hafa í tvígang nauðgað fyrrverandi unnustu sinni á heimili hans. 

Daginn eftir atvikið leitaði brotaþoli á Neyðarmóttöku og við skoðun þar komu í ljós áverkar 

sem renna stoðum undir framburð hennar. Einnig lágu fyrir SMS- skilaboð frá ákærða til 

brotaþola sem báru með sér að eitthvað alvarlegt hefði átt sér stað. Landsréttur byggir á því að 

brot ákærða sé alvarlegt en tafir hefðu orðið á málsmeðferðinni, því fimm ár og tíu mánuðir 

voru frá því að brotið átti sér stað. Taldi dómurinn því rétt að fresta að öllu leyti fullnustu 

refsingarinnar skilorðsbundið. Í þessu máli má sjá að meðal sönnunargagna voru SMS skilaboð 

auk skýrslu læknis um áverka á brotaþola, en sakfellingin byggir að miklu leyti á því. 

 

Lrd. 20. september 2019 í máli nr. 782/2018 er eitt af þeim málum sem hefur farið í gegnum 

öll þrjú dómstigin. Ákærði var sakfelldur í héraði fyrir eitt nauðgunarbrot auk annarra 

tilgreindra brota og dæmdur til að sæta fangelsi í fjögur ár. Með dómi Landsréttar var ákærði 

sakfelldur fyrir tvö nauðgunarbrot, í stað eins, auk hinna brotanna en refsingin fór hins vegar 

niður í fangelsi í þrjú ár. Málið fór til Hæstaréttar en þar var manninum gert að sæta fangelsi í 

sex ár. Í þessu máli er athyglisvert að Landsréttur dæmir ákærða fyrir eitt nauðgunarbrot til 
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viðbótar en þrátt fyrir það er refsingin milduð vegna þess að meðferð málsins hafði dregist úr 

hófi. 

 

Í Lrd. 26. júní 2018 í máli nr. 26/2018 mildaði Landsréttur refsingu um sex mánuði. Í 

Héraðsdómi var ákærði sakfelldur fyrir nauðgun, þrjár líkamsárásir, ólögmæta nauðung og 

stórfelldar ærumeiðingar gagnvart brotaþola sem var þáverandi sambýliskona hans. Ákærði 

neyddi brotaþola til að taka lyf, tók hana kverkataki, þvingaði hana til samræðis, hótaði að 

skera hana, batt hana við rúm og hótaði að selja aðgang að henni. Ákærði var dæmdur í þriggja 

og hálfs árs fangelsi í héraði. Landsréttur staðfesti í öllum atriðum niðurstöðu héraðsdóms um 

sakfellingu mannsins en mildaði refsinguna niður í þrjú ár. Við ákvörðun refsingar var meðal 

annars litið þess að brotin beindust gegn sambýliskonu hans á heimili þeirra, sem kom til 

refsiþyngingar og dráttar í málinu vegna þess að útgáfa ákæru var gefin úr 28 mánuðum eftir 

atvikið, sem leiddi til refsimildunar. 

 

Í Lrd. 26. september í máli nr. 54/2018 mildaði Landsréttur refsingu um sex mánuði. Ákærði 

hlaut þriggja ára fangelsisrefsingu í héraði en tvö ár og sex mánuði í Landsrétti. Ákærði var 

sakfelldur fyrir að beita brotaþola, sem var samstarfsfélagi hans, ólögmætri nauðung og hafa 

samræði við hana gegn vilja hennar á árshátíð. Ákærði rauf skilorð með broti sínu. Við 

aðalmeðferð málsins fyrir Landsrétti voru spilaðar upptökur af framburði ákærða og brotaþola 

fyrir héraðsdómi og komst Landsréttur að þeirri niðurstöðu að framburður beggja væri 

stöðugur. Við ákvörðun refsingar var horft til tafa í málinu en kæra var ekki gefin út fyrr en 22 

mánuðum eftir að brotið var framið. 

 

Af framangreindum málum Landsréttar má sjá að ýmsar ástæður eru fyrir refsimildun. Í flestum 

málum eru þó tafir ástæðan fyrir mildun refsingar að frátöldu málinu þar sem refsing var 

ákveðin skilorðsbundin, var refsing milduð um eitt ár í fjórum málum og sex mánuði í þremur 

málum. Refsing var því að meðaltali milduð um níu og hálfan mánuð.  

 

4.1.3 Dómar Landsréttar þar sem dómur héraðsdóms er staðfestur 

Í Lrd. 2. október 2020 í máli nr. 247/2020 staðfesti Landsréttur fimm ára fangelsisdóm yfir 

ákærða fyrir nauðgun og brot í nánu sambandi með því að hafa veist ítrekað að A með ofbeldi. 

Ákærði áfrýjaði málinu til Landsréttar í því skyni að ákærði yrði sýknaður. Ákæruvaldið 

krafðist þess að dómur héraðsdóms yrði staðfestur hvað varðar sakfellingu ákærða en að refsing 
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hans yrði þyngd. Ákærði hafði áður hlotið fangelsisdóm fyrir að beita brotaþola ofbeldi. 

Ákærði neitaði alfarið sök og mótmælti þeim atvikum sem lýst var í ákærunni. Ákærði hélt því 

fram að hann hefði verið allsgáður á þeim tíma sem atvikin áttu sér stað en sýni sem voru tekin 

úr honum sýndu að hann hafði neytt kannabis og ýmissa lyfja. Í héraðsdómi var framburður 

ákærða talin óskýr og gloppóttur og virtist hann muna illa eftir atvikum. Einnig var framburður 

brotaþola talin gloppóttur og bera þess merki að hún hafi verið undir áhrifum vímuefna. Þrátt 

fyrir það var brotaþoli talin skýr um það sem hún virtist muna eftir og átti framburður hennar 

stoð í gögnum málsins. Í málinu liggja fyrir ljósmyndir, vitnisburður lögreglumanns og læknis, 

blóð- og þvagsýni. 

 

Í Lrd. 22. nóvember 2019 í máli nr. 55/2019 staðfesti Landsréttur fjögurra ára fangelsisdóm 

yfir ákærða sem var sakfelldur fyrir nauðgun, líkamsárás og þrjú þjófnaðarbrot. Áður sama ár 

hafði ákærði einnig ráðist á þáverandi unnustu sína og beitt hana ofbeldi. Ákærði áfrýjaði 

málinu og krafðist sýknu en ákæruvaldið krafðist þess að refsing yrði þyngd. Ákærði neitaði 

sök í þeim liðum ákærunnar sem sneru að nauðgun og líkamsárás en játaði þó að hafa stolið 

veski og armbandsúri sem hann var ákærður fyrir árið 2018. Ákærði er með langan sakaferil, 

allt frá árinu 1987 og hefur hlotið 15 refsidóma. Við aðalmeðferð málsins fyrir Landsrétti var 

spiluð að hluta upptaka af framburði ákærða fyrir héraðsdómi. Þá voru spilaðar upptökur af 

framburðum brotaþolanna fyrir héraðsdómi. Landsréttur staðfesti dóm héraðsdóms en 

niðurstaða réðst að miklu leyti af trúverðugum framburði brotaþola sem átti stoð í gögnum 

málsins. 

 

Í Lrd. 12. febrúar 2021 í máli nr. 61/2020 staðfesti Landsréttur tveggja og hálfs árs dóm 

héraðsdóms þar sem ákærði var sakfelldur fyrir nauðgun. Ákærði áfrýjaði málinu þar sem hann 

krafðist sýknu en ákæruvaldið krafðist þess að refsing yrði þyngd. Ákærði var sakfelldur fyrir 

að hafa haft samræði við konu án hennar samþykkis og notfært sér að hún gat ekki spornað við 

verknaðinum sökum ölvunar og svefndrunga. Niðurstaða dómsins ræðst af miklu leyti af 

trúverðugum framburði brotaþola sem á sér stoð í öðrum gögnum málsins. Framburðurinn 

hafði því mikið sönnunargildi og var lagður til grundvallar við úrlausn málsins. 

 

Í Lrd. 5. júní 2020 í máli nr. 60/2019 staðfesti Landsréttur 18 mánaða fangelsisdóm yfir 

ákærða fyrir að hafa fróað brotaþola án samþykki hans. Atvikið átti sér stað á legubekk á 

heimili ákærða en brotaþoli þáði þjónustu ákærða sem heilara. Ákæruvaldið krafðist þess að 

refsing yrði þyngd. Þegar málið var tekið fyrir í Landsrétti voru tíu ár liðin frá því að brotið átti 
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sér stað. Við aðalmeðferð málsins fyrir Landsrétti var framburður ákærða fyrir héraðsdómi 

spilaður í heild. Þá voru spilaðir valdir kaflar úr framburði brotaþola fyrir héraðsdómi. Málinu 

var áfrýjað til Hæstaréttar en ákærði hélt því m.a. fram að Landsréttur hefði brotið gegn 

milliliðalausri sönnunarfærslu þar sem dómurinn hefði byggt á lögregluskýrslum og framburði 

vitna sem ekki gátu borið um atvik málsins. Í dómi Hæstaréttar74 segir að engu hafi verið áfátt 

í aðferðum við sönnunarfærslu og sönnunarmati fyrir Landsrétti og í dómi héraðsdóms sem 

vísað var til í forsendum hins áfrýjaða dóms. Hæstiréttur staðfesti dóm Landsréttar. Í þessu 

máli eru ákærði og brotaþoli þeir einu til frásagnar um það sem átti sér stað á heimili ákærða, 

en Landsréttur mat framburð brotaþola sem trúverðugan og staðfesti dóm héraðsdóms. 

 

Í öllum framangreindum málum var áfrýjað í samræmi við yfirlýsingu ákærða um áfrýjun. Það 

sem þessi mál eiga samstætt er að niðurstaðan ræðst að miklu leyti af trúverðugum framburði 

brotaþola sem á sér oft stoð í öðrum gögnum málsins. Í þessum málum var þó ekki heldur 

mikið um bein sönnunargögn. 

 

4.2 Samanburður við dóma Hæstaréttar 

Til þess að svara þeirri spurningu hvort breyting sé að verða á sönnunarmati og refsingum 

verður að skoða dómaframkvæmd Hæstaréttar í sambærilegum málum og bera saman við dóma 

Landsréttar. Hér að neðan verður rakin dómaframkvæmd Hæstaréttar þar sem ákært var fyrir 

brot gegn 1. mgr. 194. gr. hgl. Tímabilið sem miðað er við er frá 1. janúar 1993–1. janúar 2016. 

Fyrst verða dómar Hæstaréttar skoðaðir út frá sönnunarmati og síðan refsingu. 

 

4.2.1 Sönnunarmat í dómum Hæstaréttar 

Af framangreindum dómum Landsréttar má ráða að mat á sönnunargildi munnlegra framburða 

ákærða og brotaþola hafi að vissu leyti meira gildi í kynferðisbrotamálum en endranær hvað 

varðar sönnunarmat, en þó ekki þannig að hægt sé að dæma mann eingöngu á grundvelli þeirra 

þegar engin bein sönnunargögn er að finna. Telja verður að þetta sé í samræmi við 

dómaframkvæmd Hæstaréttar sbr. Hrd. 24. október 2013 í máli nr. 316/2013, en þar kom 

fram að: 

 

Engin hlutræn sönnunargögn renna stoðum undir að ákærði hafi framið 

þau brot sem hann er sakaður um í málinu og önnur vitni en E reisa öll 

frásögn sína um málsatvik á upplýsingum frá A. […] Þótt framburður 

                                                 
74 Hrd. 18. febrúar 2021 í máli nr. 30/2020 
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A hjá lögreglu og fyrir dómi hafi verið efnislega samhljóða og metinn 

trúverðugur hefur framburðurinn ekki þá stoð, sem gera verður kröfu 

um í sakamáli, í skýrslum annarra vitna eða hlutrænum 

sönnunargögnum. 

 

 

Sjá þó Lrd. 5. júní 2020 í máli nr. 60/2019 þar sem ekki voru sýnileg sönnunargögn önnur en 

skjáskot af Facebook-samskiptum og langt liðið frá atburði. Réðust lyktir málsins þannig fyrst 

og fremst af mati á sönnunargildi og trúverðugleika framburðar brotaþola og ákærða. Þetta 

dugði þó til sakfellingar 

 

Í niðurstöðu Lrd. 20. nóvember 2020 í máli nr. 306/2019 kom m.a. fram að brotaþoli leitaði 

ekki til neyðarmóttöku fyrr en allnokkrum mánuðum síðar og var kæra ekki lögð fram fyrr en 

tæpu einu og hálfu ári eftir að atvik gerðist. Af dómaframkvæmd Hæstaréttar má ráða tíminn 

sem líður frá því að brot er framið og þar til það er kært til lögreglu skipti miklu máli sbr. Hrd. 

4. febrúar 2016 í máli nr. 190/2015 en þar var ákærði sýknaður fyrir kynferðisbrot en í 

niðurstöðu Hæstaréttar kom m.a. fram að sönnunargögn hefðu verið takmarkaðri en ella kynni 

að hafa verið vegna tafa á því að brotaþoli leitaði á neyðarmóttöku og þess að hún kærði ekki 

atvikið til lögreglu fyrr en rúmu ári eftir að umræddur atburður átti sér stað. 

 

Í nauðgunarmálum er mat ákærða á aðstæðum lagt til grundvallar en sökum þess að ásetningur 

er saknæmisskilyrði, skv. 194. gr. hgl., er ekki unnt að refsa ákærða fyrir nauðgun, hafi hann 

haft réttmæta ástæðu til að ætla að brotaþoli hefði samþykkt kynmökin.75 Í Lrd. 3. apríl 2020 

í máli nr. 565/2019, sem var rakinn hér að framanverðu, kemur fram að frásögn brotaþola á 

upplifun sinni er ekki dregin í efa. Aftur á móti taldi rétturinn að ákærði hefði haft réttmæla 

ástæðu til að ætla að brotaþoli hafi verið samþykk kynmökunum vegna orðaskipta þeirra. Tókst 

því ekki að sanna að ákærði hefði haft ásetning til nauðgunar. Í Hrd. 11. desember 2014 í máli 

nr. 335/2014 vísaði Hæstiréttur til þess að lögum samkvæmt yrði ekki refsað fyrir nauðgun 

nema gerandinn hefði haft ásetning til slíks á verknaðarstundu. Í málinu voru samskipti ákærða 

og brotaþola talin til þess fallin að gefa ákærða réttmæta ástæðu til að ætla að brotaþoli væri 

samþykk samförum við hann umrætt sinn. Var því ákærði sýknaður af sakargiftum samkvæmt 

1. ákærulið sem laut að þessu tiltekna broti. 

Í Lrd. 30. október 2020 í máli nr. 610/2019 var ekki vikið að framburði og vottorðum 

sálfræðings sem hafði brotaþola til meðferðar í kjölfar ætlaðs kynferðisbrots. Sálfræðiskýrslur 

                                                 
75 Alþt. 2006-2007, A-deild, þskj. 20–20. mál, athugasemdir við lagafrumvarpið III. kafli, liður 7, mgr. 2. 
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geta haft mikla þýðingu við úrlausn nauðgunarmála sbr. Hrd. 12. maí 2010 í máli nr. 502/2009 

þar sem skýrslur sálfræðinga um sálfræðimat á ákærða og brotaþola skiptu miklu fyrir 

niðurstöðu málsins. Af sálfræðimatinu mátti ráða að ákærði glímdi við ýmis vandamál tengdum 

áhuga á afbrigðilegu kynlífi. Einnig eru til dómar Hæstaréttar þar sem ekki er vikið að 

sálfræðiskýrslu en nú á seinni árum virðast sálfræðiskýrslur fá aukið vægi og er það því 

athugunarvert að Landsréttur virðir sálfræðiskýrslur að vettugi í dómnum. 

 

Í Lrd. 3. apríl 2020 í máli nr. 565/2019 og Lrd. 23. október 2020 í máli nr. 345/2019 má sjá 

að framburðir vitna um það sem brotaþoli hefur sagt þeim varðandi ætlað brot, hafa ekki 

sjálfstætt sönnunargildi. Í fyrra málinu segir í dómi Landsréttar: „Áverkar á spöng brotaþola 

taka ekki af tvímæli í þeim efnum [...] önnur sönnunargögn, sem styðja frásögn brotaþola að 

þessu leyti, gera það ekki heldur en þau fela einungis í sér frásagnir annarra af endursögn 

hennar á atburðum“. Í seinna málinu segir „Framburði framangreindra vitna er það sammerkt 

að byggja eingöngu á endursögn brotaþola á atvikum. [...] Sama verður talið gilda um framburð 

D félagsráðgjafa sem fól eingöngu í sér endursögn brotaþola á atvikum“. Í dómaframkvæmd 

Hæstaréttar má sjá að framburður vitna sem umgangast brotaþola eftir að verknaður hefur átt 

sér stað getur skipt máli við sönnun í nauðgunarmálum. Í Hrd. 29. maí 2008 í máli nr. 

185/2008 kom fram í niðurstöðu dómsins að „með hliðsjón af trúverðugri frásögn vitna um 

lýsingu kæranda á atburðunum og læknisfræðilegum gögnum þótti ekki varhugavert að telja 

sannað að A hafi gerst sekur um þá háttsemi sem honum var gefin að sök“. Sjá einnig Hrd. 16. 

júní 2010 í máli nr. 602/2010 en þar kom fram í niðurstöðu héraðsdóms sem staðfestur var af 

Hæstarétti: „Framburður hennar hjá lögreglu og fyrir dómi kemur og heim og saman við það 

sem hún skýrði vinum sínum, hjúkrunarfræðingi og lækni frá strax um morguninn“. Í þessum 

málum bar vinur/vinkona brotaþola vitnisburð um hvað brotaþoli hefði sagt honum/henni um 

verknaðinn og þóttu þessir vitnisburðir styrkja framburð brotaþola. Einnig má í þessu samhengi 

nefna Hrd. 20. október 2005 í máli nr. 148/2005 en umrætt brot beindist þó að barni. Í málinu 

var það talið hafa sönnunargildi að brotaþoli hafði skýrt tveimur vinkonum sínum frá 

kynferðislegri háttsemi fósturföður síns gagnvart sér. Einn dómari skilaði sératkvæði þar sem 

hann þar sem hann gagnrýndi að meirihluti Hæstaréttar hefði talið það hafa sönnunargildi að 

brotaþoli hefði skýrt fleirum en lögreglu frá brotinu.  

 

Af dómaframkvæmd Landsréttar má ráða að óbein sönnunargögn hafi að vissu leyti minna 

vægi en þau höfðu í Hæstarétti og stundum virðist vanta upp á heildarmatið á þeim. Kolbrún 

Benediktsdóttir, varahéraðssaksóknari hefur haldið því fram að stundum vanti upp á heildarmat 
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á gögnum og gildi þeirra í Landsrétti.76 Hæstiréttur hefur vísað til þess að við heildarmat verði 

að líta til óbeinna sönnunargagna sbr. Hrd. 20. október 2011 í máli nr. 243/2011 en þar var 

héraðsdómur ómerktur, m.a. með vísan til þess að mat á sönnunargildi munnlegs framburðar 

kynni að vera rangt. Í dómnum sagði: „Þessi ályktun héraðsdóms fær ekki staðist, enda verður 

við heildarmat á því hvort sönnun hafi verið færð fram af hálfu ákæruvaldsins um sakargiftir á 

hendur ákærða meðal annars að líta til óbeinna sönnunargagna, sem stutt geta frásögn 

brotaþola“. Að öðru leyti er samkvæmt þessu ekki að sjá haldbærar breytingar á sönnunarmati 

í Landsrétti. 

 

4.2.2 Ákvörðun refsingar 

Á síðustu árum hafa refsingar fyrir kynferðisbrot verið að þyngjast í dómum Hæstaréttar.77 Til 

skoðunar kemur hvort Landsréttur sé að fylgja línunni sem Hæstiréttur var búin að leggja sem 

fólst í því að meðalrefsing fyrir nauðgun væri um það bil þrjú ár.78 Ríkissaksóknari telur að 

Landsréttur fari ekki að öllu leyti eftir dómafordæmum Hæstaréttar hvað varðar ákvörðun um 

refsingar í nauðgunarmálum. Þá hefur ríkissaksóknari óskað eftir og fengið áfrýjunarleyfi í 

tveimur málum Landsréttar, einkum til að fá fram niðurstöðu Hæstaréttar hvað varðar hæfilega 

refsingu í þeim málum.79 Hvert mál er atviksbundið og því vandmeðfarið að bera mál saman. 

Þegar á heildina er litið má þó sjá vísbendingar um það að Landsréttur sé að dæma vægari 

refsingar fyrir nauðgun í þeim málum þar sem ekki var um mjög gróf brot að ræða. Í Hæstarétti 

var refsing fyrir nauðgun orðin að meðaltali þrjú ár eða jafnvel meira en það sbr. umfjöllun í 

kafla 2.1.1. Í dómum Landsréttar hefur verið ákvörðuð talsvert lægri refsing sbr. Lrd. 11. 

desember 2020 mál nr. 304/2019 þar sem ákærði var dæmdur í 18 mánaða fangelsi. 

Það sem virðist einna helst leiða til refsimildunar í dómum Landsréttar eru tafir í máli. 

Af dómaframkvæmd Hæstaréttar má ráða að tímalengd dráttar á málsmeðferð skiptir almennt 

máli varðandi ákvörðun refsingar en erfitt er hins vegar að sjá tengsl milli tímalengdar dráttar 

og þyngdar refsingar. Í framangreindum málum Landsréttar má sjá að dráttur á málum leiðir 

oft til þess að refsing er milduð.80 Í fimm af átta málum, þar sem refsing var milduð, var dráttur 

í máli ástæða refsimildunar. Hæstiréttur hefur farið þá leið að skilorðsbinda refsingu að hluta 

                                                 
76 Viðtal við Kolbrúnu Benediktsdóttir, varahéraðssaksóknara (Reykjavík 15. apríl 2021)  
77 Hrd. 11. desember í máli nr. 284/2008 og Ragnheiður Bragadóttir, „Þróun refsinga fyrir kynferðisbrot“ (2009) 5 (1) 

Stjórnmál og stjórnsýsla <https://skemman.is/bitstream/1946/8991/1/a.2009.5.1.3.pdf > Skoðað 10. mars. 2021, 61. 
78 Ragnheiður Bragadóttir, „Þróun refsinga fyrir kynferðisbrot“ (2009) 5 (1) Stjórnmál og stjórnsýsla 

<https://skemman.is/bitstream/1946/8991/1/a.2009.5.1.3.pdf > Skoðað 10. mars. 2021, 62. 
79 Sigríður Friðjónsdóttir, „Meðferð kynferðisbrotamála fyrir dómstólum“ (Hádegisfjarfundur 16. febrúar) Glæra 8 skoðað 

16. febrúar 
80 Sjá t.d. Lrd. 11. desember 2020 mál nr. 7/2020, Lrd. 20. september 2019 í máli nr. 782/2018, Lrd. 26. júní 2018 í máli nr. 

26/2018, Lrd. 26. september í máli nr. 54/2018 
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hafi mikill dráttur orðið á máli sbr. Hrd. 25. september 2008 í máli nr. 96/2008 þar sem 12 

af 15 mánuðum refsingar voru skilorðsbundnir vegna dráttar á rannsókn máls.81 Í Hrd. 16. 

janúar 2014 í máli nr. 619/2013 var refsing skilorðsbundin að hluta en um þann drátt sem 

varð á meðferð málsins segir í dómi Hæstaréttar: „Nú eru liðin þrjú ár og átta mánuðir frá 

brotinu. Verður ekki fram hjá því litið að mál þetta hefur dregist úr hömlu“. Einnig eru dæmi 

þess að Hæstiréttur hafi mildað refsingu vegna dráttar á máli og að dráttur á málsmeðferð leiði 

til „aðfinnslu dómstóla“ án þess þó að það hafi bein áhrif á ákvörðun refsingar sbr. Hrd. 1. 

febrúar 2006 í máli nr. 102/2006 þar sem Hæstiréttur fann að því að dráttur hefði orðið á 

málinu sem ekki hafi verið skýrður en leiddi þó ekki til refsimildunar eða að dómur væri 

skilorðsbundin að hluta. Hæstiréttur sagði: 

 

Eins og nánar greinir í héraðsdómi varð nokkur dráttur á rannsókn máls 

þessa [...] Þessi dráttur málsins á rannsóknarstigi er aðfinnsluverður og 

hefur ekki verið skýrður. Brýtur hann í bága við meginreglu 1. mgr. 

133. gr. laga nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála og er í andstöðu 

við 70. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. 1. mgr. 6. gr. mannréttindasáttmála 

Evrópu. Þrátt fyrir framangreint verður héraðsdómur staðfestur um 

refsingu ákærða. 

 

Hér má einnig nefna Hrd. 1. febrúar 2007 í máli nr. 243/2006 þar sem Hæstiréttur sagði að 

dráttur á rannsókn málsins væri aðfinnsluverður en þó ekki talinn svo verulegur að hann réttlæti 

að refsing ákærða verði bundin skilorði. Virðist framkvæmd Hæstaréttar almennt vera á þann 

veg að refsing sé frekar skilorðsbundin að hluta heldur en að refsing sé milduð. Verður því hátt 

hlutfall dóma Landsréttar sem eru mildaðir að teljast í ósamræmi við dómaframkvæmd 

Hæstaréttar. 

 

6. Niðurstöður 

Að öllu framangreindu virtu verður ekki hægt að slá því föstu að breyting sé að verða á 

sönnunarmati almennt. Þó má sjá að ákveðnar vísbendingar eru um það að breyting sé að verða 

á vægi óbeinna sönnunargagna. Dómaframkvæmd Hæstaréttar hefur verið á þannig veg að við 

heildarmat er litið er til óbeinna sönnunargagna til stuðnings frásagnar brotaþola. Í Landsrétti 

virðast aftur á móti óbein sönnunargögn af þessu tagi ekki hafa mikið vægi. Í Landsrétti er oft 

gerður fyrirvari í forsendum dóma um að framburður vitnis feli í sér endursögn þess sem 

brotaþoli hafi sagt því. Að öðru leyti er ekki að sjá marktækar breytingar á sönnunarmati í 

                                                 
81 Sjá einnig Hrd. 22. maí 2008 í máli nr. 545/2007 og Hrd. 25. september 2008 í máli nr. 96/2008 
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meðferð nauðgunarmála miðað við þá dóma sem reifaðir hafa verið hér að framan. Undanfarin 

ár hefur nauðgunarmálum sem rata til dómstóla fjölgað og getur það að hluta til skýrt hátt 

sýknuhlutfall Landsréttar. Mikilvægt er að ákæruvaldið láti reyna á að ákæra í fleiri málum til 

að dómstólar fái tækifæri til að þróa réttinn, þó verður að gæta þess að ákæra aðeins í þeim 

málum sem líkleg eru til sakfellingar sbr. 145. gr. sml. 

Hvað varðar þyngd refsingar má sjá vísbendingar um það að í dómum Landsréttar sé 

vægari refsing við brotum gegn 194. gr. hgl. en áður tíðkaðist hjá Hæstarétti. Árið 2020 var 

refsing milduð í 7 af 17 nauðgunarmálum. Í þeim málum sem voru til rannsóknar má sjá að 

Landsréttur mildar refsingu í 8 af 17 málum. Að frátöldu málinu þar sem refsing var ákveðin 

skilorðsbundin, var refsing milduð um eitt ár í fjórum málum og sex mánuði í þremur málum. 

Refsing var því að meðaltali milduð um níu og hálfan mánuð. Í öllum þeim málum sem reifuð 

voru hér að framanverðu þar sem ákærði hlaut refsingu í þrjú ár eða meira í Landsrétti, var 

sakfellt fyrir nauðgun ásamt öðrum tegundum brota. Í þeim málum þar sem einungis var 

sakfellt fyrir eina nauðgun náði refsing aldrei upp fyrir tvö og hálft ár og var meðalrefsing í 

þeim málum tvö ár. Af þessu má ráða að Landsréttur líti meira til þess að dráttur sé á máli og 

mildi refsingu. Varast skal að alhæfa út frá þessum ályktunum þar sem Landsréttur er enn í 

mótun og hefur starfað í stuttan tíma. 

 

7. Lokaorð 

Markmið þessarar ritgerðar var að varpa ljósi á þau áhrif sem Landsréttur hefur haft á þróun 

réttarins á sviði nauðgunarmála. Með stofnun nýs millidómstigs var gerð grundvallarbreyting 

í íslensku réttarkerfi. Nú getur milliliðalaust mat á munnlegri sönnunarfærslu farið fram á 

áfrýjunarstigi þegar þess gerist þörf og málsmeðferðin orðin vandaðri þegar reynir á 

sérfræðileg atriði. Með þessu er milliliðalaus sönnunarfærsla betur tryggð. Nauðgun er 

alvarlegt brot og getur haft verulega slæmar afleiðingar. Í dag er samþykki lykilatriði í 

nauðgunarákvæðinu og er nauðgun skilgreind út frá því sem þýðir að ef samræði eða önnur 

kynferðismök fara fram án samþykkis er um nauðgun að ræða. Í nauðgunarmálum eru brotaþoli 

og ákærði oft ein til frásagnar um hvað átti sér stað. Sönnun getur því reynst afar erfið en 

mikilvægt er að ekki sé slakað á sönnunarkröfum í þessum málum. Mikilvægt er að skoða 

hvaða áhrif Landsréttur hefur haft á þróun réttarins á sviði kynferðisbrotamála sem og annarra 

mála. Nauðsynlegt er að koma í veg fyrir það að fólk upplifi skort á réttlæti, einkum í 

kynferðisbrotamálum. Í áratugi hefur verið barist fyrir réttarstöðu brotaþola í 

kynferðisbrotamálum og er því mikilvægt að halda áfram á sömu braut og Hæstiréttur var á en 
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ekki stíga skef niður á við. Er því rétti tíminn núna að endurskoða dóma Landsréttar til að varpa 

ljósi á hvort um misbrest sé að ræða í réttarframkvæmd Landsréttar svo hægt sé að tryggja það 

að dómar fyrir nauðgunarbrot haldi áfram þeirri þróun sem hefur átt sér stað. Ríki réttaróvissa 

í þessum málaflokki er hætta á að brotaþolar kæri síður.  
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