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1. Inngangur 

Ísland er aðili að mörgum alþjóðasamningum á sviði mannréttinda sem snerta heimilisofbeldi 

og kynbundið ofbeldi á beinan eða óbeinan hátt. Má þar nefna Mannréttindayfirlýsingu 

Sameinuðu þjóðanna sem samþykkt var á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna þann 10. 

desember 1948, samning Sameinuðu þjóðanna um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi frá 16. 

desember 1966, samning Sameinuðu þjóðanna um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg 

réttindi frá 3. janúar 1976, samning Sameinuðu þjóðanna um afnám allrar mismununar gegn 

konum frá 18. desember 1979 og Mannréttindasáttmála Evrópu frá 1950, sbr. lög nr. 62/1994 

um mannréttindasáttmála Evrópu. 

 Alþjóðlegar eftirlitsnefndir sem starfa á grundvelli samningana hafa beint athugasemdum 

og tilmælum til íslenskra stjórnvalda um að vinna að aukinni réttarvernd fyrir þolendur 

þessara brota og að samþykkt verði sérstök lög gegn kynbundnu ofbeldi og heimilisofbeldi. Í 

Austurríki voru árið 1997 samþykkt lög um vernd gegn ofbeldi nr. 1996/759 en markmið 

þeirra er að veita brotaþolum heimilisofbeldis vernd fyrir brotamanni á heimili sínu og í 

nánasta umhverfi þess. Í lögunum er mælt fyrir um brottvísunar- og heimsóknarbann sem felst 

í því að lögreglu er veitt heimild til að vísa brotamanni á brott af heimili og leggja tímabundið 

bann við því að hann snúi þangað aftur ef líklegt er að hann muni valda tjóni á lífi, heilsu eða 

frelsi einhvers sem á heimilinu býr.  

 Á undanförnum árum hafa margar breytingar verið samþykktar á íslenskri löggjöf með 

það markmið að vinna gegn heimilisofbeldi og kynbundnu ofbeldi. Er það efni ritgerðarinnar 

að athuga hvort löggjöf um brottvísunar- og heimsóknarbann að austurrískri fyrirmynd yrði til 

þess fallin, að Ísland teldist fullnægja þeim tilmælum og athugasemdum sem alþjóðlegar 

eftirlitsnefndir hafa beint til Íslands. Til að komast að raun um hvort brottvísunar- og 

heimsóknarbann sé raunhæfur kostur í íslenskri löggjöf verður í 2. kafla fjallað um 

alþjóðasamninga sem Ísland er aðili að og mæla fyrir um skyldu aðildarríkja að vinna gegn 

kynbundnu ofbeldi og heimilisofbeldi. Einnig verður farið yfir þau tilmæli og athugasemdir 

sem alþjóðlegar eftirlitsnefndir hafa beint til Íslands. Í 3. kafla verður brottvísunar- og 

heimsóknarbann í Austurríki til umfjöllunar og í 4. kafla verður farið yfir þær breytingar sem 

orðið hafa á íslenskri löggjöf á síðustu árum er varða kynbundið ofbeldi og heimilisofbeldi. Í 

5. kafla verða niðurstöður dregnar saman. 
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2. Þjóðarréttur 

Ísland er aðildarríki Sameinuðu þjóðanna frá 19. nóvember 1946 og Evrópuráðsins frá 7. mars 

1950.
1
 Báðar stofnanirnar eru afsprengi alþjóðlegrar samvinnu í kjölfar síðari 

heimsstyrjaldar.
2
 Mörkuðu þær upphafið á þeirri mannréttindavernd sem nú þekkist og 

áhrifanna hefur gætt í stjórnskipun fjölda ríkja. Í íslenskum rétti hafa áhrif alþjóðlegra 

mannréttindasamninga vaxið hratt á síðustu árum og gætir þeirra bæði í lagasetningu og 

dómaframkvæmd.
3
  

Íslandi er skylt að þjóðarrétti að skýra landslög í samræmi við þjóðréttarsamninga. Það má 

því segja að ákvæði samninganna séu lögskýringargögn í íslenskum rétti. Hinsvegar eru 

þjóðréttarsamningar víkjandi réttarheimildir ef íslensk löggjöf stangast á við ákvæði þeirra. 

Helgast það að því að á Íslandi er við lýði kenningin um tvíeðli landsréttar og þjóðarréttar sem 

felur í sér að ef alþjóðasamningur á að hafa lagagildi í íslenskum rétti þarf að lögfesta hann. 

Engu að síður er talið að ef íslensk lög ganga beinlínis gegn þjóðréttarsamning þá hafi ríkið 

brotið gegn skyldu sinni að þjóðarétti um að haga löggjöf sinni í samræmi við ákvæði 

samningsins sem stofnaðist við fullgildingu hans af Íslands hálfu.
4
 

2.1 Sameinuðu þjóðirnar 

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

18. desember 1979, og var hann fullgiltur af hálfu Íslands 18. júní 1985. Samningurinn kveður 

ekki sérstaklega á um heimilisofbeldi en í honum eru nokkur ákvæði sem leggja bann við og 

gefa fyrirmæli um afnám margskonar mismununar gegn konum sem oft felur í sér ofbeldi. Í c-

lið 2. gr. samningsins taka aðildarríkin á sig þá skyldu að vernda réttindi kvenna að lögum á 

grundvelli jafnréttis við karla og tryggja að konur fái raunverulega vernd fyrir mismunun hjá 

dómstólum landsins og opinberum stofnunum. Í e-lið 2. gr. segir að aðildarríkin skulu gera 

allar viðeigandi ráðstafanir til að afnema alla mismunun gegn konum af hálfu einstaklinga, 

stofnana eða fyrirtækja. Í 16. gr. samningsins segir að aðildarríkin skuli með viðeigandi 

ráðstöfunum afnema mismunun gegn konum í öllum málum er varðar hjúskap og samskipti 

innan fjölskyldunnar.
5
  

                                                 
1
 ,,Saga S.þ”, http://www.un.is/index.php?Itemid=42&id=85&option=com_content&task=view og 

,,Ísland og Evrópuráðið”, http://www.iceland.org/coe/islenska/island-og-evropuradid/. 
2
 Gunnar G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 453. 

3
 Alþjóðlegir mannréttindasamningar sem Ísland er aðili að, bls.  5. 

4
 Gunnar G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 457.  

5
 Alþt. 1997-98, A- deild, bls. 5665-5666. 

http://www.un.is/index.php?Itemid=42&id=85&option=com_content&task=view
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 Yfirlýsing Sameinuðu þjóðanna um afnám ofbeldis gegn konum var samþykkt á 85. 

allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna, 20. desember 1993 og greiddi Ísland henni atkvæði.
6
 Í 

inngangi yfirlýsingarinnar er lögð áhersla á að skilvirk framkvæmd samnings um afnám allrar 

mismununar gegn konum frá 1979 stuðli að því að ofbeldi gegn þeim sé afnumið. Í 4. gr. 

yfirlýsingarinnar er mælt um skyldu ríkja til að uppræta allt ofbeldi gegn konum og er þar 

kveðið ítarlega á um aðgerðir sem ríkjum beri að framkvæma til að slíku markmiði sé náð.
7
 

Ísland tók þátt í fjórðu ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um konur sem fram fór í Peking í 

september 1995 og samþykkti þar Pekingyfirlýsinguna (e. Bejing decleration) og 

aðgerðaráætlun sem kölluð hefur verið Pekingáætlunin (e. Platform for action). Er þar fjallað 

um ofbeldi gegn konum og kveðið á um nauðsynlegar aðgerðir aðildarríkja til að uppræta slíkt 

ofbeldi.
8
  

 Á grundvelli mannréttindasamninga Sameinuðu þjóðanna starfa eftirlitsnefndir (e. treaty 

bodies) sem fylgjast með framkvæmd samninganna í aðildarríkjunum. Eftirlitið fer fram á 

þann hátt að aðildarríkin skila tímabilsskýrslum til eftirlitsnefndanna sem þær fara yfir. Að 

því loknu kemur aðildarríkið á fund viðeigandi nefndar þar sem ríkið og nefndin fara yfir 

skýrslu ríkisins í sameiningu og nefndin beinir spurningum til ríkisins á grundvelli hennar. 

Eftir fund nefndarinnar og ríkisins beinir nefndin lokaathugasemdum og tilmælum til ríkisins 

(e. concluding observations).
9
 

Eftirlitsnefnd samnings um afnám allrar mismununar gegn konum frá 1979 hefur á 

undanförnum árum fjallað um ofbeldi gegn konum og bent aðildarríkjum á að samningurinn 

felur í sér þá skyldu að ríkin verndi konur fyrir hvers kyns ofbeldi.
10

 Í lokaathugasemdum 

nefndarinnar árið 1996 um fyrstu, aðra og þriðju tímabilsskýrslu Íslands, eru íslensk 

stjórnvöld hvött til að tileinka sér það viðhorf að ofbeldi gagnvart konum sé 

heilbrigðisvandamál
11

 

Eftirlitsnefnd samnings um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi sem fullgiltur 

var á Íslandi 22. ágúst 1979, lýsir í lokaathugasemdum sínum um þriðju tímabilsskýrslu 

Íslands frá 2003, áhyggjum af hárri tíðni heimilisofbeldis á Íslandi og að ekki séu til staðar 

                                                 
6
 Alþt. 1996-97, A- deild, bls. 3546. 

7
 Alþt. 1997-98, A- deild, bls. 5665-5667. 

8
 ,,Platform for action”, http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/plat1.htm#framework og ,,Beijing 

Decleration”, http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/beijingdeclaration.html. 
9
 ,,Human rights treaty bodies. Monitoring the core international human rights treaties”, 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/treaty/index.htm. 
10

 Alþt. 1997-98, A- deild, bls. 5665-5666. 
11

 Alþt. 1997-98, A- deild, bls. 5665-5666. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/plat1.htm#framework
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lög sem taka sérstaklega á heimilisofbeldi. Beindi nefndin þeim tilmælum til Íslands að slík 

löggjöf skyldi samþykkt.
12

  

Í lokaathugasemdum Mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna um fjórðu tímabilsskýrslu 

Íslands árið 2005 um framkvæmd samnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi sem 

Ísland fullgilti 22. ágúst 1979, lýsir nefndin áhyggjum sínum af virkni nálgunarbanns. Beindi 

hún jafnframt þeim tilmælum til stjórnvalda að gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að 

tryggja konum viðeigandi vernd gegn heimilisofbeldi.
13

  

Í lokaathugasemdum eftirlitsnefndar samnings um afnám allrar mismununar gegn konum 

um fimmtu og sjöttu tímabilsskýrslu Íslands frá 2008, lýsir nefndin áhyggjum sínum af skorti 

á nákvæmum og uppfærðum upplýsingum um notkun og skilvirkni nálgunarbanns í málum er 

varða heimilis- og kynferðisofbeldi og beindi þeim tilmælum til Íslands að bæta þessar 

upplýsingar. Taldi nefndin einnig að skortur væri á nægjanlegri fræðslu til lögreglu og 

dómstóla um nálgunarbann. Hvatti nefndin jafnframt til þess að samþykkt yrðu lög um 

nálgunarbann. Nefndin lýsti einnig áhyggjum sínum af hindrunum sem brotaþolar 

heimilisofbeldis verða að kljást við í leit að rétti sínum og lagði til að stjórnvöld tryggðu 

nægjanlegt fjármagn til málaflokksins svo brotaþolar fái án tafar þá hjálp sem þeir þurfa. Að 

auki hvatti nefndin íslensk stjórnvöld til að gera heildstæða rannsókn á skilvirkni íslenska 

réttarkerfisins er varðar kynbundið ofbeldi og á sama tíma fari fram endurskoðun á 

refsilöggjöf og lögum um meðferð opinberra mála til að tryggja að brotamenn séu sóttir til 

saka og dæmdir í samræmi við alvarleika þess brots sem þeir hafa framið.
14

  

 2.2 Evrópuráðið  

Árið 1985 samþykkti ráðherranefnd Evrópuráðsins tilmæli nr. R(85) 4, þar sem fjallað er um 

leiðir til að vinna gegn ofbeldi innan fjölskyldna.
15

 Árið 1990 samþykkti ráðherranefnd 

Evrópuráðsins önnur tilmæli nr. R(90) 2, þar sem einnig er fjallað um fyrirbyggjandi aðgerðir 

og sértækar aðgerðir er varða upplýsingar, tilkynningar um ofbeldi, hjálp og aðstoð við 

fjölskyldu og fræðslu sem nær til ólíkra hópa.
16

 Á jafnréttisráðstefnu Evrópuráðsins í Róm 

                                                 
12

 Concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights: Iceland 23/05/2003, 

E/C.12/1/Add.89. 
13

 Lokaathugasemdir Mannréttindanefndar, bls. 3. 
14

 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women: Iceland. 

CEDAW/ C/ICE/CO/6, 18. júlí 2008. 
15

 Ráðherranefnd Evrópuráðsins. Recommendation no. R (85) 4 of the committee of ministers to member states 

on violence in the family, 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/violence/Documents/Recommendation(85)4%20violence%20in%20the

%20family.pdf. 
16

 Ráðherranefnd Evrópuráðsins. Recommendation no. R (90)) 2 of the committee of ministers to member states 

on social measures concerning violence within the family, 
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árið 1993 samþykkti ráðið yfirlýsingu um aðgerðir til að draga úr ofbeldi gegn konum í 

Evrópu. Þar kemur fram að ofbeldi gegn konum komi í veg fyrir þróun lýðræðislegra 

þjóðfélaga sem er grundvöllur réttaröryggis þeirra sem í þeim búa. Er þar jafnframt mælt fyrir 

um að Evrópuráðinu beri að samþykkja sameiginlega aðgerðaáætlun til að vinna gegn ofbeldi 

gagnvart konum. Í júní 1997 gaf Evrópuráðið út skýrslu sérfræðinganefndar um baráttu gegn 

ofbeldi gagnvart konum. Skýrslan felur í sér aðgerðaráætlun sem hefur það markmið að vinna 

gegn slíku ofbeldi. Er þar byggt á markmiðinu ,,Zero tolerence”, sem þýðir að ekkert ofbeldi í 

hvaða mynd sem það birtist sé ásættanlegt og að öryggi og jafnrétti kvenna eigi að vera 

forgangsatriði.
17

  

Á síðustu árum hefur Evrópuráðið lagt frekari áherslu á mikilvægi sértækra aðgerða til að 

sporna við ofbeldi gegn konum. Má hér nefna tilmæli þings Evrópuráðsins nr. 1582 frá 2002 

þar sem m.a kemur fram að í löggjöf aðildarríkjanna skuli lagt blátt bann við öllu 

heimilisofbeldi og í landslögum skuli vera lagaákvæði til að sporna við heimilisofbeldi. Þar á 

meðal heimild til að fjarlægja brotamann af heimili án þess að sérstök sönnun liggi fyrir því 

að ofbeldisbrot hafi átt sér stað og án dómsúrskurðar.
18

 Í tilmælum þings Evrópuráðsins nr. 

1681 frá 2004 er lögð áhersla á að aðildarríkin hafi skyldu að þjóðarrétti til að hefja skilvirkar 

aðgerðir til að binda enda á kynbundið ofbeldi þar á meðal heimilisofbeldi og að vernda 

brotaþola ofbeldisins.
19

 Í skýrslu Mannréttindafulltrúa Evrópuráðsins eftir heimsókn til 

Íslands árið 2005 beinir hann þeim tilmælum til stjórnvalda að efla aðgerðir gegn kynbundnu 

ofbeldi t.d með því að styrkja nálgunarbann sem úrræði til verndar brotaþolum.
20

 

3. Brottvísunar- og heimsóknarbann – Lög um vernd gegn ofbeldi nr. 

1996/759 

Árið 1978 opnaði fyrsta kvennaathvarfið í Austurríki og á næstu árum voru fjölmörg athvörf 

opnuð í öllum héruðum landsins. Í hvert sinn sem nýtt athvarf opnaði leið ekki á löngu þar til 

það var yfirfullt af brotaþolum ofbeldis. Í kjölfarið fór fram mikil umræða um heimilisofbeldi 

og þeirri spurningu varpað fram hvort réttlátt væri að brotaþolar ofbeldisins þyrftu að flýja 

                                                                                                                                                         
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/violence/Documents/Recommendation(90)2%20social%20measures%

20violence%20%20family.pdf. 
17

 Alþt. 1997-98, A- deild, bls. 5667. 
18

 Þing Evrópuráðsins. Reccomendation 1582 (2002). Domestic violence against women, 

http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/TA02/EREC1582.htm. 
19

 Þing Evrópuráðsins. Reccomendation 1681. (2004). Campaign to combat domestic violence against women in 

Europe, http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta04/EREC1681.htm. 
20

 Report by Mr. Alvaro Gil-Robles, commissioner for human rights, on his visit to the Republic of Iceland, 4-6 

July 2005, 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=948043&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntranet

=. 

http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/TA02/EREC1582.htm
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta04/EREC1681.htm
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=948043&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntranet
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=948043&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntranet
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heimili sín á meðan brotamaður sæti sem fastast inn á heimilinu og ekki gerður ábyrgur 

gjörða sinna. Þessi umræða og hin mikla fjölgun kvennaathvarfa í Austurríki varð kveikjan að 

þeim lögum sem hér eru til umfjöllunar.
21

 

Eftir að yfirlýsing Sameinuðu þjóðanna um afnám ofbeldis gegn konum var samþykkt á 

85. allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna, 20. desember 1993 ákvað ráðherra kvennamála og 

dómsmálaráðherra Austurríkis að setja á fót nefnd sem fjalla átti sérstaklega um ofbeldi gegn 

konum. Í nefndinni sátu sérfræðingar frá kvennaathvörfum, sérfræðingar í kvennarétti og 

fulltrúar frá lögreglu og dómstólum. Samstarfið leiddi til þess að samið var frumvarp til laga 

um vernd gegn ofbeldi .
22

 Í nóvember 1996 var frumvarpið samþykkt á þjóðþingi Austurríkis 

sem lög nr. 1996/759 og gengu þau í gildi 1. maí 1997. Með lögunum er lögreglu veitt 

heimild til að beita brottvísunar-og heimsóknarbanni á brotamann en markmið laganna er að 

veita brotaþola ofbeldis vernd gagnvart brotamanni á heimili sínu og í nánasta umhverfi 

þess.
23

 

3.1 Lykilþættir austurrísku laganna um vernd gegn ofbeldi nr. 1996/759 

Ef brotamaður hótar eða beitir fjölskyldumeðlim líkamsmeiðingum
24

 inn á sameiginlegu 

heimili er lögreglunni veitt heimild til að fjarlægja hann af heimilinu og nærliggjandi 

umhverfi og banna honum að koma þangað aftur í ákveðinn tíma, jafnvel þó hann sé skráður 

eigandi eignarinnar. Slíkri heimild ber lögreglunni að beita ef hættuleg atlaga að lífi, heilsu 

eða frelsi er líkleg til að eiga sér stað. Þetta á einnig við þó að brotaþolinn sjálfur vilji ekki að 

brotamaður sé fjarlægður af heimilinu. Getur það því ekki haft áhrif á ákvörðun lögreglu um 

að beita heimildinni. Brottvísunar- og heimsóknarbannið gildir í 10 daga og er undir eftirliti 

lögreglu fyrstu þrjá dagana. Brotamaður verður að afhenda lögreglu lykla af húsnæðinu og ef 

hann þarf að sækja eigur sínar á heimilið ber honum að tilkynna brotaþola um það. Ef 

brotamaður dvelst á heimilinu þrátt fyrir brottvísunar- og heimsóknarbann varðar það sektum 

og ef hann neitar að yfirgefa heimilið þá hefur lögregla heimild til að handtaka viðkomandi. 

Ef brotaþoli hefur heimilað brotamanni að koma aftur inn á heimilið innan 10 daga frá því að 

                                                 
21

 Rosa Logar. ,,New ways of intervention to prevent domestic violence in Europe – the Austrian model of 

protection against violence”, bls. 2.   
22

 Rosa Logar. ,,New ways of intervention to prevent domestic violence in Europe – the Austrian model of 

protection against violence”, bls. 2.   
23

 Birgitt Haller. ,,The Austrian legislation against domestic violence”, bls. 1.  
24

 Þá er ekki einungis átt við maka, börn eða aðra ættingja heldur er kveðið á um í lögunum að verndin nái yfir 

alla sem búa á sameiginlegu heimili og brotamaður.  
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heimildinni var beitt, varðar það einnig sektum. Hægt er að framlengja brottvísunar- og 

heimsóknarbanni ef brotaþoli óskar eftir tímabundnu nálgunarbanni fyrir fjölskyldudómstól
.25

  

Í Austurríki eru níu héruð og í hverju þeirra hefur sérstökum ,,afskipta-miðstöðvum” (e. 

intervention centres) verið komið á fót. Hlutverk þeirra er umönnun brotaþola ofbeldis og 

samstarf við aðrar stofnanir sem einnig sinna slíkri ummönnun. Í hvert sinn sem lögregla 

beitir brottvísunar- og heimsóknarbanni þarf hún að tilkynna það til viðeigandi ,,afskipta-

miðstöðvar” og láta henni í té upplýsingar um viðkomandi brotaþola. Í kjölfarið hefur 

miðstöðin samband við brotaþola og býður fram aðstoð sína.
26

 

 Brotaþoli getur óskað eftir tímabundnu nálgunarbanni (e.interim injunction) innan tíu daga 

frá því að ákvörðun um brottvísunar- og heimsóknarbann var tekin. Slík beiðni fer fyrir 

fjölskyldudómstól og framlengist brottvísunar- og heimsóknarbannið sjálfkrafa í 20 daga ef 

beiðnin er lögð fram. Dómstólnum ber að úrskurða um tímabundið nálgunarbann innan 

þessara 20 daga, en nauðsynlegt er að sönnun sé færð fyrir því að ofbeldisbrot hafi verið 

framið til þess að dómstólar úrskurði nálgunarbann á brotamann. Skilyrði fyrir slíku banni er 

að brotamaður eigi sameiginlegt heimili með brotaþola og að líkamlegt- og alvarlegt andlegt 

ofbeldi eða hótanir hafi verið gerðar í garð brotaþola.
27

 

 Úrskurður um tímabundið nálgunarbann gildir í mesta lagi þrjá mánuði. Aðeins er hægt að 

fá banninu framlengt ef brotaþoli hefur sótt um skilnað frá brotamanni og gildir sú 

framlenging allt þar til lögskilnaður er frágenginn. Heimilt er að banna brotamanni að koma 

inn á heimili brotaþolans og á önnur sérstaklega skilgreind svæði, t.d vinnustað brotaþola eða 

skóla hlutaðeigandi barna. Einnig er heimilt að banna brotamanni að hafa annarskonar 

samband við brotaþola, t.d með því að hringja eða senda tölvupóst. Ef brotamaður brýtur gegn 

nálgunarbanni getur brotaþoli lagt beiðni til dómstóla um að brotamaður verði sektaður. 

Barnaverndaryfirvöld geta einnig sótt um tímabundið nálgunarbann til hagsbóta fyrir barn 

sem er í hættu á heimili sínu.
28

  

Brotaþola heimilisofbeldis er boðin vernd og aðstoð á vegum ,,afskipta-miðstöðvanna” 

sem minnst var á hér að ofan. Miðstöðin hefur samband við brotaþola sem sjálfur ákveður 

hvort hann þiggur hjálp. Fyrir brotamann eru engin sérstök úrræði í boði. Eftir að honum 

hefur verið vísað burt af heimili hefur reynslan verið sú að þeir leiti skjóls hjá aðstandendum 

eða vinum. Sumir sofa í bílum sínum á meðan aðrir gista í neyðarskýlum fyrir heimilislausa. 

Ef brotamaður hefur ekki fjármagn fyrir húsaskjóli þá getur hann fengið styrk frá 

                                                 
25

 Birgitt Haller. ,,The Austrian legislation against domestic violence”, bls. 1– 2. 
26

 Brigitt Haller. ,,The Austrian legislation against domestic violence”, bls. 2. 
27
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28
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félagsþjónustunni. Í Vín fer einnig fram sérstakt starf sem aðstoðar lágtekjufólk í 

húsnæðisleit. Sérstök meðferð er í boði fyrir brotamenn sem felst í vikulegum 

hópmeðferðartímum í umsjá tveggja sérfræðinga í átta mánuði. Fæstir sækja meðferðina 

sjálfviljugir en stundum hafa dómstólar eða barnaverndaryfirvöld skyldað brotamenn í slíka 

meðferð. Hún er þó aðeins til boða í Vín, en ekki úti á landsbyggðinni.
29

 

3.2 Kostir og gallar brottvísunar- og heimsóknarbanns 

Í tveimur rannsóknum sem framkvæmdar voru á árunum 1999 og 2002 á virkni laganna um 

vernd gegn ofbeldi nr. 1996/759 og byggðar voru á viðtölum við brotaþola og brotamenn, 

kom í ljós að viðbrögð við afskiptum lögreglu af heimilisofbeldi hafa verið blendin. Sumir 

brotaþolar voru andvígir banninu þar sem þeir vildu búa áfram með maka sínum og töldu því 

aðgerðirnar of harkalegar og því ógagnlegar. Aðrir brotaþolar töldu aðgerðirnar jákvæðar og 

til þess fallnar að aðstoða brotaþola við að yfirgefa brotamann. Í sumum tilvikum brugðust 

brotamenn jákvætt við brottvísuninni og breyttu hegðun sinni til hins betra. Sumir áttuðu sig 

ekki á því að þeir hefðu gert eitthvað rangt á meðan aðrir iðruðust gjörða sinna. Flestir 

brotaþolar voru ánægðir með afskipti lögreglu sérstaklega með þann stuðning sem 

miðstöðvarnar veittu í kjölfar afskipta. Viðbrögð við lögunum hafa að mestu verið góð, bæði 

hjá brotaþolum og lögreglu. Rannsóknirnar leiddu þó í ljós að virkni laganna byggir á 

viðbrögðum, viðhorfi og samvinnu brotaþola, lögreglu og brotamanns. Einnig kom í ljós að 

heimild lögreglu til að beita brottvísunar- og heimsóknarbanni var sjaldnar beitt á 

dreifbýlissvæðum. Er ástæðan talin sú að þar ríkja oft íhaldsamari gildi um fjölskylduna og 

lögreglan grípur því sjaldnar til aðgerða. Á landsbyggðinni virðist því vera tilhneiging til að 

líta á heimilisofbeldi sem einkamál fjölskyldunnar og oftar en ekki er horft framhjá 

ofbeldisverkum sem framin eru innan veggja heimilisins. Í rannsókninni frá 2002 kom í ljós 

að þrátt fyrir nýju lögin, hafi lögregla í nokkrum tilvikum neitað að beita brottvísunar- og 

heimsóknarbanni þar sem ofbeldisverknaður hafði átt sér stað oftar en einu sinni á sama 

heimili. Kom þá fram að lögreglan telur á stundum frekari afskipti gagnslaus þar sem 

brotaþoli neitar að fara frá brotamanninum.
30

 

 Í heildina litið er reynslan af lögum um vernd gegn ofbeldi nr. 1996/759 góð og vissulega 

stórt skref í rétta átt. Talsverðar hindranir eru þó á því að lögin nái því markmiði sem þeim er 

ætlað. Í fyrsta lagi hefur fjármagn til ,,afskipta-miðstöðvanna” verið af skornum skammti og 

leitt til þess að ekki allir brotaþolar fái viðeigandi aðstoð. Eins skortir á að skilvirk úrræði séu 
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í boði fyrir brotamenn sem er nauðsynlegur þáttur í að uppræta heimilisofbeldi. Brottvísunar- 

og heimsóknarbann hefur ekki komið að gagni þegar um sérstaklega hættulega brotamenn er 

að ræða þar sem lögregla hefur haldið að sér höndum við að handtaka menn sem þrátt fyrir 

bannið hóta heimilisfólki frekari ofbeldisverkum. Slíkt hefur leitt til margra alvarlegra 

líkamsárása og jafnvel manndráps af hendi brotamanns. Lögin hafa að auki ekki þjónað 

tilgangi sínum þegar kemur að kvenkyns innflytjendum. Þær konur eru oftar en ekki algerlega 

undir eiginmenn sína komnar hvað varðar framfærslu og húsaskjól og þurfa því sérstaka 

aðstoð þegar kemur að heimilisofbeldi. Auk þess taka lögin ekki nægjanlegt tillit til barna sem 

á heimilinu búa og hafa þau oft verið kölluð ,,ósýnilegu fórnarlömbin”, en ljóst er að 

ofbeldisverk gegn fjölskyldumeðlim hefur margvísleg áhrif á barn sem horfa þarf uppá 

verknaðinn. Það hefur því verið gagnrýnt að mikill skortur er á vernd, stuðningi og 

heildstæðum meðferðarúrræðum fyrir börn. Að lokum hefur réttarkerfið brugðist mörgum 

brotaþolum þar sem í kjölfar brottvísunar- og heimsóknarbanns er brotamaður, í meirihluta 

tilvika, ekki ákærður fyrir þann verknað sem hann hefur framið.
31

 

3.3 Álit eftirlitsnefndar um samning Sameinuðu þjóðanna um afnám allrar mismununar 

gegn konum frá 1979  

Til skýringa á þeim göllum sem taldir eru helstir á lögum um vernd gegn ofbeldi nr. 1996/759 

verður hér fjallað um tvö álit sem eftirlitsnefnd samnings Sameinuðu þjóðanna um afnám 

allrar mismununar gegn konum frá 1979, gaf í kærumálum er varðaði Austurríki.
32

  

 Í áliti CEDAW/C/39/D/5/2005, Şahide Goekce gegn Austurríki, frá 6. ágúst 2005 voru 

málavextir þeir að M, beitti S, eiginkonu sína líkamlegu ofbeldi. Á þriggja ára tímabili sem 

hófst með tilkynningu til lögreglu þann 3. desember 1999 og endaði með að S var ráðinn bani 

þann 7. desember 2002, höfðu tilkynningar til lögreglu fjölgað jafnt og þétt og deilur á milli S 

og M harðnað og líkamsmeiðingar M á S orðið alvarlegri. Lögreglan beitti brottvísunar- og 

heimsóknarbanni alls þrisvar sinnum og fór tvisvar fram á að M sætti gæsluvarðhaldi, en 

saksóknari hafnaði beiðninni í bæði skiptin. Þegar S var svipt lífi var í gildi úrskurður um 

þriggja mánaða nálgunarbann og M óheimilt að koma í íbúð þeirra og nánasta umhverfi, eða 

að hafa önnur samskipti við S eða börn þeirra. M beitti skotvopni á S með þeim afleiðingum 

að S hlaut bana af. Var verknaðurinn framin á heimili þeirra og voru tvær barnungar dætur 

                                                 
31
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32
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þeirra vitni að verknaðinum. Þrem vikum fyrir atburðinn festi M kaup á skotvopni þrátt fyrir 

að hann sætti vopnaeignabanni. Var lögreglu tilkynnt að M hefði umráð yfir skotvopni. 

Nokkrum klukkustundum áður en að S var ráðinn bani hafði hún samband við neyðarþjónustu 

en lögregla var ekki send á staðin. Að mati nefndarinnar hefði lögreglan átt að gera sér grein 

fyrir því að S væri í bráðri hættu og símtalið hefði átt að meta sem neyðartilvik. Þar sem 

lögreglan vissi hversu hættulegur M væri og þekkti forsögu málsins þá hafi hún brugðist 

skyldu sinni þegar ekki var hafist handa í kjölfar síðasta símtals S í neyðarþjónustuna. Í ljósi 

alvarleika brotanna þá áleit nefndin að saksóknari hefði ekki átt að hafna beiðni lögreglu um 

að handtaka M og setja í gæsluvarðhald. Taldi nefndin að þrátt fyrir að M hafi verið sóttur til 

saka fyrir verknaðinn þá hafi ríkið gerst brotlegt við a-lið og c-f-lið 2. gr. og 3. gr., sbr. 1. gr. 

samnings Sameinuðu þjóðanna um afnám allrar mismununar gegn konum, sbr. 19. gr. 

valfrjálsu bókunarinnar. Austurríki hafi einnig brugðist skyldu sinni til að vernda rétt S til lífs, 

líkama og mannhelgi. Nefndin tók sérstaklega fram í áliti sínu, að þó að heildstætt mat þyrfti 

ávallt að fara fram á því hvort gengið væri gegn grundvallarréttindum brotamanns á óhóflegan 

hátt með því að fjarlægja hann af heimili og hann látinn sæta gæsluvarðhaldi, þá megi þau 

réttindi aldrei ganga framar rétti brotaþola til lífs, líkama og mannhelgi.
33

 

 Í áliti CEDAW/C/39/D/6/2005, Fatma Yildirim gegn Austurríki, frá 1. október 2007 voru 

málavextir þeir að I eiginmaður F hafði margsinnis hótað F lífláti og veist að henni með 

líkamlegu ofbeldi sem leiddi til þess að lögregla beitti heimild til brottvísunar- og 

heimsóknarbanns á I. Þrátt fyrir að héraðsdómstóll væri búinn að úrskurða um þriggja mánaða 

nálgunarbann sem fólst í því að I mátti ekki koma á sameiginlegt heimili þeirra, vinnustað F 

og nánasta umhverfi eða hafa samband við hana á nokkurn annan hátt, þá hafði I margsinnis 

haft í hótunum við F í gegnum síma og í eigin persónu. F hafði sýnt vilja til að skilja við I og 

hafði í þeim tilgangi flust af heimili þeirra ásamt fimm ára dóttur þeirra og haldið góðu 

sambandi við lögreglu og lagt beiðni um nálgunarbann til dómstóla. Fór svo að I elti F af 

vinnustað hennar og veittist að henni með hníf með þeim afleiðingum að hún hlaut bana af. 

Komst nefndin að þeirri niðurstöðu að yfirvöld hefðu átt að gera sér grein fyrir að F væri í 

bráðri lífshættu og hefði saksóknari ekki átt að hafna fyrri beiðni lögreglu um að I yrði 

handtekinn og færður í gæsluvarðhald. Hafi ríkið því brugðist skyldu sinni til að vernda líf, 

líkama og mannhelgi F. Hefði úrskurður um gæsluvarðhald ekki gengið gegn meðalhófi og 

ítrekaði nefndin afstöðu sína að réttur brotaþola eigi að ganga framar rétti brotamanns þegar 

aðstæður eru sem þessar. Líkt og í áliti Fatma Yildirim gegn Austurríki nr. 6/2005 komst 
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nefndin að þeirri niðurstöðu að Austurríki hefði gerst brotlegt við a-lið og c-f-lið 2. gr. og 3. 

gr., sbr. 1. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um afnám allrar mismununar gegn konum, sbr. 

19. gr. valfrjálsu bókunarinnar og brugðist skyldu sinni til að vernda rétt F til lífs, líkama og 

mannhelgi.
34

 

3.4 Niðurstöður  

Reynslan í Austurríki sýnir að brottvísunar- og heimsóknarbann er gagnlegt þegar 

nauðsynlegt reynist að fjarlægja brotamann af heimili til að vernda heimilisfólk fyrir bráðri 

hættu. Löggjöfin er því mikilvægt verkfæri þegar neyðartilvik á heimili eiga sér stað. 

Hinsvegar þarf meira til ef aðferðin á að reynast skilvirkt verkfæri í baráttunni við að uppræta 

kynbundið ofbeldi og heimilisofbeldi. Mikilvægt er að eftir að brottvísunar- og 

heimsóknarbanni er beitt að eftir fylgi úrræði fyrir brotamann og brotaþola og að 

réttarvörslukerfið vinni í takt við það markmið sem að er stefnt með lögum um vernd gegn 

ofbeldi nr. 1996/759. Þó ætlunin í Austurríki hafi verið sú að í kjölfar brottvísunar taki við 

sérstök eftirfylgni er ljóst að árangurinn hefur látið á sér standa. Brotalömin virðist einna helst 

vera hjá lögreglu og innan réttarvörslukerfisins þar sem þröskuldurinn er mjög hár til að 

ákæra sé gefin út og brotamaður handtekinn og færður í gæsluvarðhald. Einnig er ljóst að þær 

stofnanir sem sjá um eftirfarandi meðferð brotaþola og brotamanns er þröngur stakkur sniðinn 

hvað opinbert fjármagn varðar og er það mikil hindrun í störfum þeirra. Mikilvægt er að 

samvinna allra þeirra aðila sem að þessum málum koma sé skilvirk svo að sú vernd sem 

löggjöfin á að tryggja brotaþolum sé raunveruleg.  

4. Íslenskur réttur 

Á undanförnum árum hafa fjölmargar breytingar verið samþykktar á íslenskri löggjöf sem 

miða að því að vinna gegn heimilisofbeldi og kynbundnu ofbeldi. Til að svara þeirri 

spurningu hvort brottvísunar- og heimsóknarbann myndi leiða til þess að íslensk löggjöf 

fullnægði þeim athugasemdum og tilmælum sem alþjóðlegar eftirlitsnefndir hafa beint til 

Íslands verður í kaflanum fjallað um þær helstu breytingar sem orðið hafa á íslenskri löggjöf 

og ásamt því verða nokkrir dómar reifaðir.  

Lög um brottvísunar- og heimsóknarbann er ekki að finna í íslenskum rétti, en talsverð 

umræða hefur skapast á síðustu árum um hvort slíka heimild eigi að innleiða í íslensk lög. 

Sérsök lagaákvæði sem kveða á um vernd gegn heimilisofbeldi eða kynbundnu ofbeldi er 

heldur ekki að finna í íslenskum rétti en hingað til hefur ákvæðum almennra hegningarlaga nr. 
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19/1940 verið beitt og þá einkum almennu líkamsmeiðingarákvæðunum í 217. og 218. gr. 

laganna, sbr. Hérd. Rvk. 24. nóvember (S- 496/1993) og Hrd. 1993. bls.1168 sem reifaðir 

verða síðar, en þar varðaði háttsemi brotamanna við 217. gr. hegningarlaganna og Hrd. 1992. 

bls. 363 þar sem ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 2. mgr. 218. gr. laganna með því að 

hafa slegið eiginkonu sína, K, í ennið með kúluhamri. Einnig má hér nefna manndráp í 211. 

gr. lagannam, sbr. Hrd. 29. september 2005 (141/200) sem reifaður verður á eftir en þar 

varðaði verknaður brotamanns við 211. gr. laganna. Loks ber að nefna 3. mgr. 70. gr. laganna 

þar sem mælt er fyrir um þyngingu refsingar þegar tengsl þykja hafa aukið á grófleka 

verknaðar.  

4.1 Lög um breyting á lögum um meðferð opinberra mála og almennum 

hegningarlögum nr. 94/2000 (nálgunarbann) 

Í kjölfar þingsályktunar á 117. löggjafarþingi árið 1995, skipaði dómsmálaráðherra nefnd sem 

falið var það verkefni að kanna orsakir, umfang og afleiðingar heimilisofbeldis og annars 

ofbeldis gegn konum og börnum. Í framhaldinu voru settar á fót þrjár nefndir en það voru 

nefnd um forvarnir gegn heimilisofbeldi, hjálparúrræði fyrir þolendur og meðferðarúrræði 

fyrir gerendur, nefnd um meðferð heimilisofbeldismála á rannsóknarstigi hjá lögreglu og 

nefnd um meðferð heimilisofbeldismála í dómskerfinu.
35

 Í maí 1998 skilaði hver nefnd 

skýrslu um niðurstöður starfs síns. Í þeim var fjallað um réttarframkvæmd á Íslandi, hvaða 

lagaákvæði helst komi til álita þegar um heimilisofbeldi er að ræða, meðferðarúrræði fyrir 

brotamenn og brotaþola og úrræði sem nefndarmenn töldu gagnast í baráttunni við ofbeldi á 

heimilum. Hinsvegar var ekki tekið til umfjöllunar hvort þau lagaúrræði sem til staðar voru 

veittu brotaþolum þessa málaflokks nægjanlega vernd gegn heimilisofbeldi.
36

 Allar nefndirnar 

lögðu til að reglur um nálgunarbann yrðu lögfestar.
37

 

Í skýrslu nefndar um meðferð heimilisofbeldismála í dómskerfinu frá 1998 töldu 

nefndarmenn nauðsynlegt að settar yrðu reglur sem auki á vernd brotaþola heimilisofbeldis. 

Taldi nefndin að með því að beita heimild um nálgunarbann mætti koma í veg fyrir 

heimilisofbeldi og að úrræðið mætti einnig nýta sem viðbrögð við aðstæðum þar sem 

heimilisofbeldi hefði átt sér stað. Brýn þörf væri á slíkri heimild í íslenska löggjöf og myndi 

vera til réttarbóta fyrir brotaþola heimilisofbeldis. Lagði nefndin til að ákvæði um 

                                                 
35

 Alþt. 1999-00, A- deild, bls. 4522. 
36

 Álitsgerð réttarfarsnefndar í tilefni af erindi dómsmálaráðherra, dags. 18. nóvember 2004, um heimilisofbeldi, 

bls. 4-5.  
37

 Alþt. 1999-00, A- deild, bls. 4522. 
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nálgunarbann yrði tekið upp í almenn hegningarlög nr. 19/1940 og í lög um meðferð 

opinberra mála nr. 19/1991.
38

  

 Á 125. löggjafarþingi 1999 - 2000 var lagt fram frumvarp um breyting á lögum um 

meðferð opinberra mála nr. 19/1991 og almennum hegningarlögum nr. 19/1940. Frumvarpið 

var samþykkt óbreytt sem lög nr. 94/2000 um breyting á lögum um meðferð opinberra mála 

og almennum hegningarlögum (nálgunarbann), en fram að þeim tíma voru engin sérstök 

ákvæði í íslenskum lögum um nálgunarbann. Í 1. mgr. 232. gr. almennu hegningarlaganna var 

þó fyrir að finna ákvæði sem kvað á um að sekt eða allt að 6 mánaða fangelsi lægi við því að 

raska friði annars manns með því að ásækja hann, ofsækja hann með bréfum eða á annan 

svipaðan hátt, þar með talið símhringingum þrátt fyrir áminningu lögreglu. Viðurlögum fyrir 

brot á ákvæðinu hafði þó sjaldan verið beitt og því ekki talin nægjanleg refsivernd fyrir 

brotaþola ofsókna og ógnana, að mati flutningsmanna. Niðurstaðan varð sú að ákvæði um 

nálgunarbann var komið fyrir í a-d-lið 110. gr. laga um meðferð opinberra mála nr. 19/1991. Í 

frumvarpinu var sérstaklega minnst á nauðsyn nálgunarbanns í málum er varða 

heimilisofbeldi. Almennum hegningarlögum nr. 19/1940 var breytt á þann veg að í 1. mgr. 

232. gr. var mælt fyrir um refsiviðurlög sem varði brot gegn nálgunarbanni samkvæmt a-d-lið 

110. gr. laga um meðferð opinberra mála nr. 19/1991.
39

 

4.2 Frumvarp um breyting á lögum um meðferð opinberra mála nr. 19/1991 og 

almennum hegningarlögum nr. 19/1940 (brottvísun- og heimsóknarbann) 

Á 130. löggjafarþingi 2003 – 2004 var lagt fram frumvarp um breyting á lögum um meðferð 

opinberra mála nr. 19/1991 og almennum hegningarlögum nr. 19/1940. Í frumvarpinu er lagt 

til að samþykkt verði lög um brottvísun, heimsóknar- og nálgunarbann þar sem lögreglu er 

veitt heimild til að vísa brotamanni á brott af heimili sínu og nánasta umhverfi þess og leggja 

bann við komu hans þangað í 10 daga til þrjá mánuði, óháð eignarhaldi íbúðarhúsnæðis. 

Heimildinni má beita ef rökstudd ástæða er til að ætla að brotamaður beiti náinn aðstandenda 

ofbeldi eða hóti ofbeldi, sýni framferði sem spillir líkamlegu heilbrigði, andlegu heilbrigði, 

heilsu eða friði viðkomandi brotaþola.
40

  

Aðeins skuli heimildinni beitt við þær sérstöku aðstæður þegar fjölskyldumeðlim eða 

öðrum sem á heimilinu dvelst stafar bein ógn og hætta af nærveru brotamanns. Hagsmunamat 

er í höndum lögreglu og ber henni að meta aðstæður í hvert sinn, hvort brotamaður muni 

                                                 
38

 Alþt. 1997-98, A- deild, bls. 5734-5735. 
39

 Alþt. 1997-98, A- deild, bls. 5734-5735. 
40

 Alþt. 2003-04, A- deild, bls. 527-529. 
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valda heimilisfólki alvarlegu líkamlegu eða andlegu tjóni eða brjóta á friðhelgi þeirra.
41

 Gæta 

skuli meðalhófs og heimila þeim sem vikið er á brott að taka með sér nauðsynlega muni.
42

 

Lögregla þyrfti innan tveggja sólarhringa að bera ákvörðun um brottvísunar- og 

heimsóknarbann undir héraðsdómara sem kanna skyldi ástæður ákvörðunar og breyta henni ef 

hann teldi rökstuðning fyrir ákvörðuninni ekki nægan. Brotaþoli gæti jafnframt því lagt fram 

kröfu um framlengingu ef sérstakar aðstæður lægju fyrir eins og t.d skilnaður eða alvarlegt 

andlegt eða líkamlegt ofbeldi. Samkvæmt frumvarpinu teljast aðstæður þar sem börn eiga í 

hlut sérstaklega alvarlegar enda yrði markmið laganna að tryggja börnum öryggi í uppeldi og 

koma í veg fyrir að þau verði beitt ofbeldi eða þurfi að horfa upp á ofbeldi á heimili sínu.
43

 

 Frumvarpið tekur mið að norskum lögum frá 2003 og sænskum lögum frá sama ári sem 

sett voru að fyrirmynd austurísku leiðarinnar sem hér hefur verið fjallað um. Að mati höfunda 

frumvarpsins mun brottvísunar- og heimsóknarbann auka líkur á að upp komist um fleiri 

heimilisofbeldismál en áður og því auðveldara að grípa inn í á fyrstu stigum þess. 

Flutningsmenn frumvarpsins töldu einnig mikilvægt að brotaþolar og brotamenn hafi greiðan 

aðgang að viðeigandi meðferðarúrræðum í kjölfar brottvísunar- og heimsóknarbanns til að ná 

að uppræta ofbeldisvandann.
44

 Frumvarpið fékk ekki brautargengi.  

Á 132. löggjafarþingi árið 2005-2006 var frumvarpið aftur lagt fram á lítið breytt. Málinu 

var vísað til allsherjanefndar sem á 133. löggjafarþingi 2006 - 2007, taldi ástæðu til að athuga 

hvort rétt væri að taka slíkt úrræði upp í íslenska löggjöf og vísaði málinu til ríkisstjórnar.
45

 

4.3 Lög um breyting á almennum hegningarlögum nr. 27/2006 (heimilisofbeldi) 

Á 131. löggjafarþingi 2004 – 2005 var lögð fram þingsályktunartillaga um að 

dómsmálaráðherra í samráði við refsiréttarnefnd legði fram lagafrumvarp sem hefði það 

markmið að í almennum hegningarlögum nr. 19/1940 yrði kveðið skýrt á um brot er flokkast 

sem heimilisofbeldi og að hugtakið yrði skilgreint í hegningarlögunum þannig að lögin nái 

yfir slík brot á heildstæðan hátt og að teknu tilliti til eðlis og afleiðinga ofbeldisins.
46

  

Í þingsályktunartillögunni kemur fram að staðan er varði heimilisofbeldi sé sérstök þar 

sem í almennum hegningarlögum nr. 19/1940 sé hvergi að finna ákvæði um heimilisofbeldi 

og sé það hvergi skilgreint. Reyndin sé sú að heimilisofbeldi sé týndur brotaflokkur í 

refsivörslukerfinu. Almenn ákvæði laganna séu ófullnægjandi þar sem brotaþoli 

                                                 
41

 Alþt. 2003-04, A- deild, bls. 527-529. 
42

 Alþt. 2005-06, A- deild, bls. 625. 
43

 Alþt. 2003-04, A- deild, bls. 528-529. 
44

 Alþt. 2003-04, A- deild, bls. 528-529. 
45

 Alþt. 2006-07, A- deild, bls. 7242. 
46

 Alþt. 2004-05, A- deild, bls. 1274-1275. 
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heimilisofbeldis þarf oft að líða ofbeldi af ýmsu tagi, andlegu, líkamlegu og kynferðislegu og 

eru brotin því sérstök í eðli sínu. Í ályktuninni segir að þörf sé á lagaákvæði sem nái heildstætt 

yfir brotaflokkinn þar sem núverandi ákvæði nái ekki yfir umfang, eðli og afleiðingar 

heimilisofbeldis. Flutningsmenn telja að með setningu slíks lagákvæðis væri komið til móts 

við þau tilmæli sem eftirlitsnefnd samnings Sameinuðu þjóðanna um efnahagsleg, félagsleg 

og menningarleg réttindi beindi til íslenska ríkisins í kjölfar þriðju tímabilsskýrslu landsins 

árið 2003 um að Ísland ætti að taka upp löggjöf gegn heimilisofbeldi.
47

  

 Á 132. löggjafarþingi 2005 - 2006 var lagt fram frumvarp um breyting á almennum 

hegningarlögum nr. 19/1940 (heimilisofbeldi). Frumvarpið er byggt á niðurstöðum 

refsiréttarnefndar sem falið var að gera úttekt á því hvort þörf væri á sérstöku refsákvæði um 

heimilisofbeldi, í kjölfar þingsályktunartillögunar sem fjallað var um hér að ofan. Í 

frumvarpinu kemur fram að ekki séu lagaleg eða refsipólitísk rök til að lögfesta 

sérrefsiákvæði um heimilisofbeldi eða önnur ákvæði sem gera athafnir sem eiga sér stað í 

samskiptum þeirra sem nákomnir teljast refsiverðar, en þær sem nú þegar falla undir refsilög. 

Einnig telst varhugavert að fastmóta skilgreiningu á heimilisofbeldi þar sem það sé ekki 

rökrétt í refsiréttarlegum skilningi. Fremur eigi að meta hverju sinni hvort brot gegn 

nákomnum verðskuldi að aðrar áherslur séu framkvæmdar við rannsókn slíkra mála og við 

ákvörðun refsingar. Breytingar á refsilöggjöf þurfa að beina sjónum dómstóla að því að litið 

er alvarlegar á brot sem framin eru við þessar aðstæður en í öðrum tilvikum. Þegar litið er til 

rannsóknaraðferða lögreglu og dómaframkvæmdar er ekki hægt að sjá að núgildandi 

refsilöggjöf skorti að lýst sé með fullnægjandi hætti þeim ofbeldisverkum sem geta átt sér stað 

á milli nákominna einstaklinga. 217. og 218. gr. almennu hegningarlaganna nr. 19/1940 fela í 

sér allar hefðbundnar ofbeldisathafnir sem leiða til tjóns á líkama eða andlegu heilbrigði 

gagnvart nákomnum brotaþola.
48

  

Í frumvarpinu er einnig tekið fram að með lögfestingu sérrefsiákvæðis væri ákveðin 

sönnunarvandi fyrir hendi þar sem sýna þarf fram á skert sjálfsmat brotaþola eða að athafnir 

hafi verið til þess að niðurlægja þann sem þeim er beint að. Ákvæðið myndi setja það háan 

sönnunarþröskuld þegar litið er til refsiréttarlegar og réttarfarslegra atriða að hann yrði 

óyfirstíganlegur í fjölda mála. Refsiskilyrði slíks sérákvæðis um brot af þessu tagi gætu orðið 

mjög íþyngjandi fyrir ætlaðan brotamann og brotaþola sem og aðra einstaklinga eins og t.d 

börn og aðra nákomna.
49

 

                                                 
47

 Alþt. 2004-05, A- deild, bls. 1275-1276. 
48

 Alþt. 2005-06, A- deild, bls. 1742-145. 
49

 Alþt. 2005-06, A- deild, bls. 1742-145. 



 

 17 

Í frumvarpinu kemur enn fremur fram að orðalag slíks sérrefsiákvæðis um heimilisofbeldi 

yrði of matskennt til að refsiréttarlegum og réttarpólitískum markmiðum yrði náð. Strangar 

kröfur eru gerðar til skýrleika refsiheimilda skv. 1. mgr. 69. gr. stjórnarskrár lýðveldisins 

Íslands nr. 33/1944. Væri því líklegt að slíkt ákvæði myndi ekki fullnægja þeim kröfum sem 

gerðar eru um skýrleika refsiheimilda samkvæmt íslenskri dómaframkvæmd. Í frumvarpinu 

segir einnig að ekki sé þörf á að lögfesta sérstakt ákvæði um heimilisofbeldi til að uppfylla 

þjóðréttarlegar skuldbindingar heldur eigi að bregðast við þeim kröfum með því að láta 

dómendur líta til þessara atvika við ákvörðun refsingar. Það sé því undir dómara komið að 

meta hvort náin tengsl geranda og brotaþola auki á grófleka þess verknaðar sem sannað er að 

viðkomandi brotamaður hafi framið.
50

 

 Helstu breytingarnar sem urðu á almennum hegningarlögum nr. 19/1940 í kjölfar þess að 

frumvarpið var samþykkt sem lög nr. 27/2006 um breyting á almennum hegningarlögun nr. 

19/1940 (heimilisofbeldi), var sú, að í 3. mgr. 70. gr. laganna er nú mælt fyrir um 

refsiþyngingarástæðu þegar náin tengsl geranda og þolenda þykja hafa aukið á grófleika 

verknaðar.
51

 Ákvæðið er talið fela í sér að sjónum dómara verði beint að nánum tengslum 

brotamanns og brotaþola þegar refsing er ákvörðuð fyrir brot á refsilögum. Dómari þurfi því 

ávallt að beita mati og rökstyðja í forsendum sínum hvort náin tengsl hafi áhrif á ákvörðun 

refsingar. Lögfesting ákvæðisins leiði þann vilja löggjafans í ljós að það beri að þyngja 

refsingu innan lögmæltra refsimarka ákvæðis þegar slík tengsl teljast hafa aukið á grófleka 

brotsins. Ákvæðið mun því styrkja lagalegan grundvöll fyrir sakamálarannsókn þar sem 

grunur leikur á heimilisofbeldi. Rannsókn myndi því beinast að því hvort rétt sé að beita 

refsiþyngingarástæðu 3. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940.
52

 

Einnig var lögfest ný grein í b-lið 233. gr. laganna þar sem mælt er fyrir um allt að tveggja 

ára fangelsi ef maður móðgar eða smánar maka sinn eða fyrrverandi maka, barn sitt eða annan 

mann sem er nákomin brotamanni og verknaðurinn telst fela í sér stórfelldar ærumeiðingar.
53

  

4.4 Lög um nálgunarbann nr. 122/2008 

Á 135. löggjafarþingi 2007-2008 var lagt fram frumvarp til laga um nálgunarbann. Var það 

flutt samhliða frumvarpi til laga um meðferð sakamála sem var afrakstur heildarendurskoðun 

laga um meðferð opinberra mála nr. 19/1991. Eins og áður hefur komið fram urðu reglur um 

nálgunarbann fyrst til með breytingu á lögum um meðferð opinberra mála nr. 19/1991 og 
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 Alþt. 2005-06, A- deild, bls. 1742-145. 
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 Alþt. 2005-06, A- deild, bls. 1745. 
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almennum hegningarlögum nr. 19/1940 á árinu 2000. Var lagaákvæðum um nálgunarbann þá 

bætt við lög um meðferð opinberra mála nr. 19/1991. Nú hefur reglum um nálgunarbann verið 

komið fyrir í sérstökum lögum, eða lögum um nálgunarbann nr. 122/2008.
54

 

 Í frumvarpinu er kveðið á um þær breytingar frá gildandi reglum að lýst er með 

nákvæmari hætti hvaða aðdragandi geti verið að því að lögregla geri kröfu til dómara um 

nálgunarbann og hvaða úrræði séu til staðar fyrir þann sem ekki fær því framgengt að lögregla 

krefjist nálgunarbanns t.d heimild til að kæra synjun nálgunarbanns. Sú umræða fór fram í 

allsherjanefnd hvort rétt væri að heimild til að úrskurða nálgunarbann væri í hendi lögreglu 

eða ákæruvalds en ekki dómara eins og réttarframkvæmdin er, en margir umsagnaraðilar 

höfðu ljáð máls á slíkri breytingu. Rökin fyrir henni væru þau að það gæti orðið til að stytta 

málsmeðferð og tryggja að nálgunarbann yrði virkara í framkvæmd. Meirihluti 

allsherjarnefndar komst að þeirri niðurstöðu að slík breyting skyldi ekki fara fram að þessu 

sinni þar sem það skorti frekari rannsóknir á slíkri heimild í íslenskum rétti. Meirihlutinn 

lagði áherslu á að nálgunarbann yrði virkara en áður og lagði til að nægjanlegt skilyrði fyrir 

úrskurð um nálgunarbann væri, að ástæða sé til að óttast að afbrot verði framið, eða að friði 

verði raskað, en ekki gerð krafa um rökstudda ástæðu eins og frumvarpið gerir ráð fyrir. 

Nefndin tók einnig til umræðu ,,austurrísku leiðina” en taldi að það væri í raun annað úrræði 

en nálgunarbann. Beindi nefndin þeim tilmælum til dómsmálaráðuneytisins að reynslan af 

brottvísunar- og heimsóknarbanni á öðrum Norðurlöndum yrði könnuð og metið hvernig 

úrræðið myndi falla að íslensku réttarfari.
55

 

 Í 1. gr. laga um nálgunarbann nr. 122/2008 segir, að heimilt sé að leggja bann við því að 

maður komi á tiltekin stað eða svæði, veiti eftirför, heimsæki eða setji sig með öðrum hætti í 

samband við annan mann ef ástæða er til að ætla að hann muni fremja afbrot eða á annan hátt 

raska friði þess manns sem í hlut á. Í 2. gr. laganna kemur fram að lögregla gerir kröfu um 

nálgunarbann. Sá sem telur að skilyrðum 1. gr. sé fullnægt fyrir nálgunarbanni sér til verndar 

er heimilt að beina rökstuddri beiðni til lögreglu um að nálgunarbann sé krafist. Lögreglan 

verður að taka afstöðu til beiðninnar eigi síðan en innan þriggja sólarhringa frá því hún berst. 

Við mat á því hvort skilyrðum fyrir nálgunarbanni sé fullnægt skv. 3. gr. laganna, skal meðal 

annars líta til framferði þess sem krafist er að sæti nálgunarbanni á fyrri stigum. Auk þess skal 

horfa til hagsmuna þess sem njóta á nálgunarbanns með tilliti til þeirra takmarkanna sem 

bannið legði á athafnafrelsi þess sem krafist er að því sæti. Í 3. gr. laganna kemur fram að 
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nálgunarbanni skuli markaður ákveðin tími, þó ekki lengur en eitt ár og dómsúrskurð þarf til 

að framlengja því.
56

  

 Það er því dómari sem úrskurðar um nálgunarbann eftir að beiðni hefur verið lögð fyrir 

dómstóla að tilstuðlan lögreglu. Brottvísun- og heimsóknarbann er ólíkt nálgunarbanni á þann 

hátt að það er lögregla sem tekur ákvörðun um að vísa brotamanni af heimili og banna honum 

að koma þangað aftur í 10 daga. Hinsvegar þyrfti lögregla að bera ákvörðun um brottvísun- 

og heimsóknarbann undir dómstóla innan tveggja sólahringa samkvæmt því sem fram kemur í 

frumvarpi til laga brottvísunar – og heimsóknarbann sem hér hefur verið fjallað um. 

Ákvörðun um slíkt bann væri því á fyrstu stigum í höndum lögreglu en ekki dómstóla líkt og 

á við um nálgunarbann. Brottvísunar- og heimsóknarbann gengur því í raun lengra en 

nálgunarbann þar sem að manni er vikið á brott af heimili sínu þrátt fyrir grundvallarréttindi 

um friðhelgi einkalífs
57

 sbr. 71. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 og 8. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu sbr. lög nr. 62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu og án 

þess að dómsúrskurður liggi fyrir um slíka ákvörðun.   

4.5 Íslensk dómaframkvæmd í ljósi brottvísunar- og heimsóknarbanns 

Hér verða tekin dæmi úr íslenskri dómaframkvæmd og athugað hvort brottvísunar- og 

heimsóknarbann hefði getað komið að gagni í þeim málum sem hér verða reifuð.  

Í Hérd. Rvk. 24. nóvember (S- 496/1993) var ákærða gefið að sök að hafa margsinnis 

ráðist á eiginkonu sína A, með alvarlegu líkamlegu ofbeldi. Í eitt skiptið keyrði ákærði A í 

gólf, reif í hár hennar, sló höfði hennar ítrekað í gólf, stappaði á líkama hennar og höfði og 

sparkaði í hana. Ákærði veittist einnig oft að þremur börnum þeirra hjóna og lamdi þau með 

hnefunum, leðurbelti, brauðbretti og herðatré og braut disk á höfði einu þeirra. Afleiðingar 

endurtekinna líkamsmeiðinga voru margvíslegir áverkar og skaði á andlegri heilsu barnanna. 

Við skýrslugjöf skýrði A frá því að ákærði hafi ítrekað lagt á hana hendur á þeim tíma sem 

þau bjuggu saman. Var tilefnið oftast lítið og börnin oft séð til hans. Kvaðst A ekki hafa leitað 

til læknis eftir árásirnar en þó hafi tilefni verið til þess, en hún skammaðist sín fyrir það sem 

gerst hafði. Bæði A, börnin og önnur vitni báru um margar hrottalegar árásir ákærða á A og 

börn þeirra. Með hliðsjón af því sem rakið var um afleiðingar árásanna taldi héraðsdómur að 

háttsemi ákærða varðaði við 64. og 66. gr. laga nr. 58/1992 (þáverandi barnaverndarlaga) og 

217. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Við ákvörðun refsingar var haft í huga hið 

langvarandi ofbeldi sem ákærði beitti fjölskyldu sína, sérstaklega börn sín, frá unga aldri. 
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Ákærða hlyti að hafa verið ljóst að athæfi hans gagnvart börnum sínum, sem stóð yfir í um 

það bil einn og hálfan áratug væri til þess fallið að valda þeim andlegum skaða. Auk þess 

hefði ákærði ekki búið börnum sínum þann aðbúnað sem íslensk barnaverndarlöggjöf bauð og 

í verulegum mæli brotið gegn skyldum sínum sem foreldri. Þótti refsing hans því hæfilega 

ákveðin með hliðsjón af 77. gr. almennra hegningarlaga, fangelsi í 12 mánuði.  

Í Hrd. 1993. bls. 1168 var M ákærður fyrir tvær líkamsárásir gegn sambýliskonu sinni, K, 

með því að hafa aðfaranótt laugardagsins 3. ágúst 1991 að heimili K, gripið um kverkar 

hennar, slegið hana hnefahögg á hægri vanga, skellt henni í gólfið, slegið hana liggjandi mörg 

högg í andlit með olnbogum og sparkað í hana með þeim afleiðingum að hún marðist á 

kálfum, hálsi og undir höku og marðist og bólgnaði yfir kinnbeinum. Aðfaranótt sunnudagsins 

2. ágúst 1992 að heimili þeirra, veist að K með höggum og spörkum, tekið um hár hennar og 

dregið hana niður á gólf, sparkað í hana liggjandi og, er henni tókst að hlaupa út úr húsinu, 

sparkað í hana, svo hún féll í jörðina, þá slegið höfði hennar utan í hurðarkarm útidyra með 

þeim afleiðingum að hún marðist á öllum útlimum, baki, öxlum, maga, lendum, lærum og 

hársverði. Þann 26. september 1991 dró K kæru sína vegna atviksins frá 3. ágúst 1991 til baka 

með þeim orðum að af persónulegum ástæðum neyddist hún til þess. Tók K fram að kæran 

byggðist ekki á röngum sakargiftum. Þann 11. september 1992 fór K svo formlega fram á að 

fá að endurnýja kæru sína. Um ástæðuna fyrir því að hún dró kæruna til baka 26. september 

1991 sagði hún vera hótanir ákærða í sinn garð og móður sinnar. Sagði hún ákærða hafa hótað 

því að ef hún félli ekki frá kærunni mundi hann láta lán falla á móður hennar og hún mundi 

auk þess sæta líkamsmeiðingum af hans hálfu. Sakargögn greindu frá þó nokkrum tilfellum 

þar sem K kvartaði við lögreglu vegna ætlaðra líkamsmeiðinga af hendi ákærða án þess að 

formleg kæra fylgdi í kjölfarið. Varðandi líkamsárásina frá 3. ágúst 1991 var ákærði 

sakfelldur í héraðsdómi fyrir brot gegn 1. mgr. 217. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. 

Er varðaði síðari árásina þann 2. ágúst 1992 var ákærði sýknaður vegna galla á málsmeðferð 

og sönnunarskorti. Var ákærði dæmdur í 45 daga varðhald. Í Hæstarétti var dómurinn 

staðfestur með vísan til forsenda hins áfrýjaða dóms.  

Í Hrd. 29. september 2005 (141/2005) var H ákærður fyrir manndráp með því að hafa 

veist að fyrrum sambýliskonu sinni, S, slegið hana fjögur högg með kúbeini í höfuðið svo af 

hlutust lífshættulegir höfuðáverkar, vafið taubelti þrívegis um háls hennar og þrengt að með 

þeim afleiðingum að hún lést af völdum kyrkingar. Meðal gagna málsins voru nokkur endurrit 

úr dagbók lögreglu frá tímabilinu apríl 2002 til desember 2003. Vörðuðu þau kærur S á 

hendur ákærða fyrir ofbeldisverk og hótanir í sinn garð. Ákærði bar því við að S hafi sífellt 

verið að kæra hann fyrir rangar sakir og beitt lögreglunni gegn sér í deilum þeirra. Í 
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héraðsdómi var verknaður ákærða talin varða 211. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 og 

var sú niðurstaða staðfest í Hæstarétti og ákærði, H dæmdur í 16 ára fangelsi fyrir manndráp.  

Í Hérd. Rvk. 24. nóvember (S- 496/1993) kemur fram að M hafi beitt eiginkonu sína, A, og 

börn þeirra langvarandi líkamlegu og andlegu ofbeldi og fjölmargir utan heimilisins hafi 

grunað að M beitti A og börn þeirra ofbeldi. A hafi ekki þorað að tilkynna um ofbeldið vegna 

þess að hún skammaðist sín. Af dóminum er hægt að álykta að brottvísunar- og 

heimsóknarbann gæti hafa komið að gagni ef slík heimild væri til staðar í íslenskri löggjöf. 

Hægt hefði verið að fjarlægja M af heimilinu þar sem heimilisfólki stafaði augljós hætta af 

honum. Með heimildinni hefði jafnvel verið hægt að grípa inn í áralangt heimilisofbeldi á 

fyrri stigum og A og börnum þeirra veittur stuðningur og aðstoð. Í Hrd. 1993. bls. 1168 hefði 

brottvísunar- og heimsóknarbann komið til álita í ljósi þess að K hafði reynt að kæra manninn, 

en af ótta dregið kæruna til baka og því var vísbending uppi um að K væri beitt ofbeldi. Ef til 

vill hefði verið hægt að grípa inn í málið á því stigi með því að vísa M á brott og K veitt 

aðstoð. Í Hrd. 29. september 2005 (141/2005) voru einnig vísbendingar uppi um að S væri 

beitt ofbeldi af hendi H og hafði S kært hann fyrir ofbeldisverk og hótanir. Er hægt að leiða 

líkum að því að brottvísunar- og heimsóknarbann hefði getað komið að gagni og S fengið 

aðstoð á fyrri stigum. 

5. Niðurstöður 

Sú breyting sem varð á 3. mgr. 70. gr. almennu hengingarlaganna nr. 19/1940 með lögum nr. 

27/2006 leggur mikið vald í hendur dómara til að meta hvort tengsl brotamanns og brotaþola 

auki á grófleika verknaðar og er erfitt að sjá eins og ákvæðið er sett fram hver vilji löggjafans 

er og því eru skilaboðin til dómsvaldsins óskýr hvað þetta varðar.
58

 Auk þess má gagnrýna 

þann rökstuðning að sérstakt ákvæði um heimilisofbeldi myndi ekki fullnægja skilyrði 1. mgr. 

69. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 um skýrleika refsiheimilda því mörg 

ákvæði almennu hegningarlaganna nr. 19/1940 eru matskennd og í verkahring dómstóla að 

túlka og skýra nánar. Jafnframt því er mikilvægt að alltaf sé vandað til lagasetningar svo að 

ákvæðin séu sem skýrust. Eins er vafasamt að benda á sönnunarvanda sem röksemd gegn 

setningu sérstaks ákvæðis um heimilisofbeldi þar sem oft er erfitt að sanna atvik sem átt hafa 

sér stað í skjóli friðhelgi einkalífsins eins og t.d kynferðisbrot. Þrátt fyrir það má finna sérstök 

ákvæði í almennum hegningarlögum nr. 19/1940 sem sérstaklega taka á þeim brotum.
59
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Lagabreytingin byggir jafnframt á því sjónarmiði að brotaþolar og brotamenn geti verið að 

báðum kynjum. Vissulega eru uppi tilvik þar sem karlar eru brotaþolar heimilisofbeldis, en 

reyndin er þó sú að konur eru í miklum meirihluta brotaþolar og karlmenn brotamenn. Með 

því að sleppa því að líta til kynjasjónarmiða við samningu laganna er ekki tekist á við 

grundvöll vandamálsins, sem er, að þetta eru í meirihluta tilvika ofbeldisverk karla gegn 

konum og það er vandinn sem að lögin þurfa að vinna á.
60

  

Hætta er á að lög um nálgunarbann nr. 122/2008 veiti ekki þolendum heimilisofbeldis 

næga vernd þar sem þar er ekki að finna úrræði til að bregðast við bráðri hættu. Tryggja þarf 

skjótvirka málsmeðferð t.d með því að lögreglustjóri geti tekið ákvörðun um brottvísun strax 

ef brotaþoli biður um það, eða vegna almannahagsmuna. Brottvísuninni yrði þá markaður 

ákveðin tími og þessa ákvörðun lögreglustjóra ætti að bera strax undir dómstóla. Að auki 

þyrfti brotaþoli sjálfur að hafa heimild til að óska eftir brottvísun brotamanns af heimili og 

nálgunarbanni. Annað heimilisfólk ætti einnig að hafa stöðu brotaþola og heimild til að 

krefjast nálgunarbanns og brottvísunar af heimili. Synjun á slíkri beiðni á brotaþoli að geta 

borið undir dómstóla.
61

  

Af dómaframkvæmd að ráða, er hægt að leiða líkum að því að ákvæði um brottvísunar- og 

heimsóknarbann geti verið til þess að auka réttarvernd brotaþola heimilisofbeldis. Þá 

sérstaklega í neyðartilvikum þar sem brotaþoli er í bráðri hættu.  

Í 71. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 er mælt svo fyrir að allir skuli njóta 

friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. Þá kemur fram í 3. mgr. 71. gr. stjórnarskrárinnar 

að með sérstakri lagaheimild megi takmarka þennan rétt ef brýn nauðsyn er til vegna réttinda 

annarra. Í 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994 um mannréttindasáttmála 

Evrópu, er einnig mælt fyrir um friðhelgi einkalífsins og fjölskyldu og þar enn fremur tekið 

fram að opinber stjórnvöld megi ekki ganga á þann rétt nema með ákvæðum laga og ef 

nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi og ef það er til verndar heilsu manna eða siðgæði, 

eða réttindum og frelsi annarra.
62

 Í íslenskri löggjöf er því mælt fyrir um réttindi brotaþola 

heimilisofbeldis og kynbundins ofbeldis sem ítrekuð hafa verið í álitum eftirlitsnefndar 

samningsins Sameinuðu þjóðanna um afnám allrar mismununar gegn konum frá 1979, sem 

áður voru reifuð. Kom þar fram að friðhelgi brotamanns á ekki að vera ríkari en réttur 

brotaþola til líkama, frelsis og mannhelgi. 71. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 
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33/1944 og 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994 um mannréttindasáttmála 

Evrópu eru því engin fyrirstaða við því að sérstök lög um brottvísunar- og heimsóknarbann 

yrðu samþykkt á Íslandi. 

 Brottvísunar- og heimsóknarbann að hætti Austurríkis er ein leið að því markmiði að auka 

réttar- og refsivernd þeirra sem verða fyrir heimilisofbeldi og kynbundnu ofbeldi. Það yrði 

einnig til þess að Ísland væri nær því að fullnægja skyldum sínum að þjóðarrétti og verði við 

þeim tilmælum og athugasemdum sem alþjóðlegar eftirlitsnefndir hafa beint til landsins, sbr. 

t.d. tilmæli Evrópuráðsins nr. 1582 sem kveða á um að í landslögum aðildarríkja skuli vera 

heimild til að fjarlægja brotamann af heimili án þess að sérstök sönnun liggi fyrir því að 

ofbeldisbrot hafi átt sér stað og án dómsúrskurðar. Í Austurríki hefur reynslan af lögunum 

verið í heildina góð, en ljóst er að vissir annmarkar hafa verið á framkvæmd þeirra og þá 

sérstaklega hvað varðar þá aðstoð sem brotaþolum og brotamönnum stendur til boða, eftir að 

heimild um brottvísunar- og heimsóknarbann hefur verið beitt. Íslensk stjórnvöld gætu lært af 

reynslu Austurríkis við þróun löggjafar á þessu sviði og reynt að bæta úr þeim göllum sem 

virðast vera í framkvæmd laganna þar. Ljóst er að ákvæði um brottvísunar- og 

heimsóknarbann í íslenskri löggjöf myndi senda skýr skilaboð um að ekki sé litið á 

heimilisofbeldi og kynbundið ofbeldi sem einkamál þeirra sem beita því og þeirra sem fyrir 

því verða og að ofbeldi innan veggja heimilisins sé ekki liðið í íslensku samfélagi. 

Þær breytingar sem samþykktar hafa verið á íslenskri löggjöf eru vissulega jákvæðar og til 

þess að auka réttar- og refsivernd brotaþola heimilisofbeldis og kynbundins ofbeldis. Þó er 

ljóst að sú löggjöf sem nú er til staðar fullnægir ekki þeim kröfum sem gerðar eru um 

framkvæmd þeirra alþjóðasamninga sem Ísland er aðili að, þegar litið er til þeirra tilmæla og 

athugasemda sem eftirlitsnefndir samningana hafa beint til Íslands og hér hefur verið fjallað 

um. Til að svo megi vera þurfa stjórnvöld að beita sér fyrir því að samþykkt verði heildstæð 

lög sem sérstaklega taka á heimilisofbeldi sem og kynbundnu ofbeldi. 
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