
Útdráttur 
 

Í ritgerð þessari er fjallað um réttarstöðu barna sem þolendur kynferðisbrota. Eftir 
umfjöllun um réttarstöðuna hér á landi er gerður samanburður við réttarstöðu barna í 
Danmörku og Noregi. Samkvæmt lögum um meðferð opinberra mála nr. 19/1991 er 
börnum tilnefndur réttargæslumaður og þeim tryggður ákveðinn málshraði, þótt deila 
megi um það hvort um nægilegan hraða sé að ræða. Þá eiga þau rétt á að fá 
upplýsingar um gang mála og rétt á að fá aðgang að gögnum máls eftir að máli þeirra 
er lokið. Þau geta kært ákvarðanir lögreglu til ríkissaksóknara en kæruréttur þeirra á 
ákvörðunum ríkissaksóknara er ekki nægilega tryggður í núgildandi lögum. Þá eiga 
þau rétt á að dómþing í máli þeirra sé háð fyrir luktum dyrum og sakborningur víki úr 
þinghaldi meðan þau gefa skýrslu fyrir dómi. Enn fremur eiga þau rétt á að afmáð séu 
úr dómabókum persónulegar upplýsingar um þau, þótt deila megi um það hvort 
dómarar nýti sér þessa heimild í nægilega miklum mæli. Þá eiga börnin rétt á að fá 
greiddar dæmdar bætur úr ríkissjóði, þrátt fyrir að breyta megi framkvæmdinni hér á 
landi. Samkvæmt núgildandi lögum eru alvarlegustu kynferðisbrotin gegn börnum 
ófyrnanleg. Enn fremur er börnum tryggður trúnaður um mál þeirra í meðferð 
yfirvalda og með stofnun nýrra ríkisstofnana og frjálsra félagasamtaka hefur 
réttarstaða þeirra batnað. Samkvæmt núgildandi lögum er lögreglu skylt að leita 
atbeina dómara við skýrslutöku á rannsóknarstigi, en lagt er til að horfið verði aftur til 
framkvæmdarinnar eins og hún var fyrir gildistöku laga nr. 36/1999, þannig að 
skýrslutökurnar verði í höndum lögreglu, rétt eins og í Danmörku. Einnig er lagt til að 
sett verði skýr lagaákvæði sem banna myndatökur af brotaþolum í dómhúsum líkt og 
gert hefur verið í Danmörku og Noregi.  
 

Abstract 
 

This essay concerns the legal position of children that have been the victims of sexual 
abuse. There is comparison of legal attitudes between Iceland on one hand and 
Denmark and Norway on the other hand. According to law nr. 19/1991, a legal 
guardian is appointed to children and they are guaranteed a certain speed of 
proceedings, although it is debatable whether the speeding up is sufficient. 
Furthermore, they have the right to be informed about the progress of the case and 
have the right to gain access to documents of the case after the conclusion of the case. 
They have the option to appeal decisions of the police to the State’s Attorney, 
however the right to appeal decisions of the State’s Attorney is not sufficiently 
guaranteed in present day law. They also have the right to have their case conducted 
in closed court and that the defendant not be present in court when giving testimony. 
Further they have the right to have stricken from the record all personal information 
about themselves; it is however debatable whether judges make enough use of this 
aspect. The children are also entitled to get smart money from the government, 
although it is possible to change the process. The most serious sexual offences against 
children will never be annulled. Children also can relay on the discretion of the 
governments handling of their cases and with the formation of new government 
agencies and free public associations, their legal status has improved. In accordance 
with present law it is incumbent upon the police to seek the assistance of a judge in 
their compilation of reports in the investigation, it is suggested to revert to the 
procedures as they were before the law nr. 36/1999 so that the compiling of reports 
would be in the hands of the police, just as in Denmark. It is further suggested to pass 
explicit law prohibiting the photographing of victims in the courthouse just like has 
been done in Denmark and Norway. 


