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1 Inngangur 

Ofbeldi hefur alla tíð fylgt mannkyninu og eru birtingarmyndir þess af ýmsum toga.  Á hverju 

ári deyja fleiri en ein milljón manns og enn fleiri slasast af völdum ofbeldis. 
1
  

Markmiðið með þessari ritgerð er að kanna hvort ofbeldi gegn börnum sé gert nægileg skil 

í réttarkerfinu. Einkum er lögð áhersla á hvort þörf sé á viðbótarákvæði í almenn 

hegningarlög sem tæki sérstaklega á líkamlegu ofbeldi gegn börnum af hendi foreldra. 

Ritgerðin skiptist í fjóra meginkafla. Fyrst er ofbeldi gegn börnum af hendi foreldra 

skilgreint. Þá eru hugtökin börn og ofbeldi skilgreind en ofbeldi gegn börnum skiptist í 

líkamlegt, andlegt og kynferðislegt ofbeldi ásamt vanrækslu. Greint er frá því þegar foreldrar 

beita ofbeldi við uppeldi barna sinna og þróun þess í gegnum tíðina. Trúnaðarskyldan í 

brotum gegn börnum er einnig tekin til skoðunar. Þá er velt upp hvort þörf sé á ákvæði um 

líkamlegt ofbeldi gegn börnum af hendi foreldra líkt og þau ákvæði er fjalla um 

kynferðisofbeldi gegn börnum af hendi foreldra í 200. gr. og 201. gr. almennra hegningarlaga 

nr. 19/1940  

Almenn hegningarlög handa Íslandi árið 1869 voru fyrstu hegningarlög landsins. Miklar 

breytingar voru gerðar frá þeim í núgildandi lögum, almenn hegningarlög nr.19/1940 (hér 

eftir skammstöfuð alm.hgl.). Í ritgerðinni verður fjallað um þau líkamsárásarákvæði sem gilt 

hafa frá 1869 og helstu breytingar sem hafa verið gerðar á þeim. Einnig verður fjallað um 

barnaverndarlög (hér eftir skammstöfuð bvl.) og helstu verndarákvæði þeirra í samanburði við 

erlenda löggjöf. 

Farið verður yfir réttarframkvæmd þeirra mála þar sem börn hafa verið beitt ofbeldi og 

greint frá hvaða ákvæðum hefur verið beitt til fullnustu refsingar í þeim málum. 

Að lokum verður greint frá niðurstöðum þar sem fjallað verður um hvort núgildandi 

löggjöf veitir börnum næga vernd í réttarkerfinu eða hvort þörf sé á frekari ákvæðum í 

hegningarlögum þegar kemur að líkamlegu ofbeldi foreldra gegn barni.  

  

                                                 

1
 World report on violence and health : summary, bls. 3. 
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2 Ofbeldi gegn börnum af hendi foreldra 

Líkt og annað ofbeldi getur ofbeldi gegn börnum átt sér stað hvar sem er. Flest börn búa í 

öruggu og góðu umhverfi en önnur búa við að vera beitt ofbeldi. Ofbeldi getur verið framið af 

jafningja, fullorðnum fjölskyldumeðlimi, hvort sem foreldra eða systkini, eða ókunnugum 

aðila.
2
 Þó eru ólíkar skoðanir á því hversu algengt ofbeldi gegn börnum er hér á landi. Sumir 

halda því fram að ofbeldi gegn börnum sé óverulegt á Íslandi þar sem tiltölulega fá tilfelli af 

misþyrmingum barna hafa verið skráð undanfarin ár. Aðrir halda því fram að ofbeldi gegn 

börnum sé jafn algengt hér á landi eins og annars staðar. Kannanir hafa sýnt að ástæðan fyrir 

því að fjöldi mála er varða ofbeldi gegn börnum sé ekki mikill sé sú að áverkar sem börn 

verða fyrir af hendi fullorðinna eru oftar en ekki skilgreindir sem slys og þ.a.l. skráðir sem 

slíkir.
3
  

2.1 Hugtakið barn 

Orðabók menningarsjóðs skilgreinir börn sem afkvæmi, einkum manna.
4
 Samkvæmt því 

myndi allt mannfólk skilgreinast sem börn og því ljóst að frekari skilgreiningar er þörf. Í 3.gr. 

frumvarps til barnaverndarlaga nr. 80/2002 eru börn skilgreind sem einstaklingar yngri en 18 

ára.
5
 Öruggt er að viðmiðunaraldurinn er sá aldur sem einstaklingur öðlast lögræði samkvæmt 

lögum nr. 71/1997 en þar segir í 1. gr að menn verði lögráða 18 ára og þá hafi þeir sjálfræði 

og fjárræði. Einstaklingar sem eru yngri en 18 ára eru þ.a.l. skilgreindir sem börn. 

Viðmiðunaraldur barna hefur breyst í gegnum tíðina, en með lögum nr. 71/1997 var 

sjálfræðisaldurinn hækkaður úr 16 árum í 18 ár. Helsta ástæða hækkunarinnar voru breyttar 

þjóðfélagsaðstæður. Í greinargerð með umræddum lögum kom fram að meirihluti ungs fólks 

byggi enn í foreldrahúsum á þessum aldri og fengi stuðning frá foreldrum sínum. Einnig hafði 

skólaganga ungmenna lengst og atvinnumöguleikar þeirra minnkað.
6
 

2.2 Ofbeldi 

Skilgreining á ofbeldi er margvísleg og í hugum almennings er hún afar víðtæk. Garðar 

Gíslason o.fl. (1995) skilgreindu ofbeldi á eftirfarandi hátt: „Sérhver beiting á valdi til að 

hindra aðra í að breyta, hugsa eða finna til eins og þeir kjósa sjálfir, og að þvinga aðra til að 

aðhafast eitthvað gegn vilja sínum“ (bls. 11). Í Lögfræðiorðabókinni er ofbeldi skilgreint svo: 

                                                 

2
 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir: Verndum þau, bls. 7. 

3
 Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson, Heimilisofbeldi gegn börnum á Íslandi, bls. 

29-30. 
4
 Orðabók menningarsjóðs (2002) Mörður Árnason (ritstjóri). Reykjavík: útgefandi Edda. 

5
 Alþt. 2001-02, A-deild, bls.1767. 

6
 Alþt. 1996-97, A-deild, bls. 665-667. 
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„Ofbeldi er það þegar andlegu eða líkamlegu afli er beitt gegn öðrum einstaklingi eða hlut“. 

Af þessum skilgreiningum leiðir að ofbeldi er neikvætt afl sem er meiðandi, skaðlegt og hefur 

þvingandi áhrif á þann sem verður fyrir því.   

2.2.1 Líkamlegt ofbeldi 

Þegar fjallað er um líkamlegt ofbeldi dettur fólki oftast fyrst í hug líkamlegar barsmíðar. Sú 

birtingarmynd er vissulega ríkur þáttur í líkamlegu ofbeldi en þó fjarri því að vera eini 

þátturinn. Með ofbeldisverknaði er aðaláherslan á að ná stjórn, niðurlægja eða neyða 

þolandann til að gera eitthvað sem það vill ekki gera.
7
   

Líkamlegt ofbeldi gegn börnum getur verið af ýmsum toga. Þar má helst nefna þegar börn 

eru hrist, þeim hrint, hent til og frá, þvinguð líkamlega eða beitt grófara ofbeldi þar sem 

verulega sér á líkama barnsins.
8
 Eitt af einkennum líkamlegs ofbeldis gegn börnum er að 

áverkar þess eru alla jafna á svæðum líkamanns sem eru almennt hulin.
9
 Þó eru að sjálfsögðu 

dæmi um að börn hljóti áverka á svæði líkamans sem vel eru sýnileg. Erfitt getur verið að 

greina á milli þeirra áverka og náttúrulegra meiðsla en ljóst er að börn eru börn og fátt er 

eðlilegra en að þau meiði sig í leik. Á þann hátt geta þau fengið sár og mar án þess að nokkuð 

athugavert sé við það. Hins vegar má skoða staðsetningu áverkanna en þegar börn eru að leik 

eiga þau til að fá sár á olnboga, sköflunga og/eða hné en ef um ofbeldi gagnvart þeim er að 

ræða birtast þeir helst í fingurstórum marblettum, mar á baki eða kringum háls.
10

   

Stundum er hægt að greina ofbeldi eftir því hvort um viljaverk hafi verið að ræða eða 

ekki. Ef foreldri rekst óvart í barn sem dettur og slasar sig, þá getur það ekki talist vera ofbeldi 

af hálfu foreldrisins. Þó geta ýmsar athafnir verið á gráu svæði, þar sem t.d. foreldri skammar 

barnið og ýtir við því með þeim afleiðingum að barnið dettur og meiðir sig. Í slíku tilviki er 

ekki markmiðið að meiða barnið þó atvikið hafi valdið meiðslum.
11

 Algengt er að börn sem 

verða fyrir líkamlegu ofbeldi af hendi foreldra kenni sjálfum sér um og taki ábyrgð á því. 

Vegna hræðslu við ofbeldismanninn verða þau meðvirk með ástandinu og reyna að hylma 

sem best yfir það.
12

 Í þessu tilviki er verið að tala um ofbeldisaðila sem jafnfram er 

umönnunaraðili barnsins. Barnið óttast því ef til vill ekki einungis ofbeldisaðilann heldur 

elskar og þykir vænt um hann. Fyrir ung og ómótuð börn er þessi staða bæði erfið og flókin. 

                                                 

7
 Garðar Gíslason: Ofbeldi, bls. 16. 

8
 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir: Verndum þau, bls. 33. 

9
 Ingólfur V. Gíslason: Ofbeldi í nánum samböndum, bls. 18. 

10
 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir: Verndum þau, bls. 37-38. 

11
 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir: Verndum þau, bls. 33-34. 

12
 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir: Verndum þau, bls. 36. 
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Mörg börn sem beitt eru ofbeldi á heimili sínu reyna að aðlagast því og finna sér leiðir sem 

geta mögulega mildað aðstæður (Kolbrún Baldursdóttir munnleg heimild, 3.apríl 2012). 

2.2.2  Andlegt ofbeldi 

Andlegt ofbeldi felur í sér niðurlægjandi hegðun sem hefur það markmið að ná stjórn á eða 

völdum yfir manneskjunni. Um er að ræða einhliða hegðun sem leiðir til stjórnunar annars 

aðilans á hinum. Andlegt ofbeldi felur einkum í sér niðurlægjandi athugasemdir, ógnanir, 

hótanir, ásakanir um geðveiki, þvinganir og einangrun.
13

 Fólk sem unnið hefur með 

fórnarlömbum ofbeldis telur að í líkamlegu ofbeldi felist alltaf andlegt ofbeldi en að andlegt 

ofbeldi sé algengt eitt og sér.
14

 

2.2.3 Kynferðislegt ofbeldi 

Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveindóttir (2006) skilgreina kynferðisofbeldi á eftirfarandi 

hátt: „Kynferðislegt ofbeldi felur í sér að kynferðislegum athöfnum, orðum eða myndum er 

beitt gegn vilja þess sem fyrir ofbeldinu verður svo hann hlýtur skaða af“. Kynferðislegt 

ofbeldi gegn börnum getur bæði falið í sér beina og óbeina snertingu. Kynferðislegt ofbeldi 

líkt og líkamlegt ofbeldi felur í sér að auðmýkja, ráða yfir og lítillækka þolandann og á við 

um hvers konar kynferðislega misnotkun, áreitni, ofbeldi og sifjaspell.
15

  

2.2.4 Vanræksla 

Vanræksla er þegar foreldrar sinna ekki börnum sínum á viðeigandi hátt sem getur leitt til 

þess að barnið hlýtur skaða af t.d. þegar börnum er ekki sinnt líkamlega og/eða andlega eða 

þegar ekki er nægilegt eftirlit með þeim. Vanræksla á ekki við þegar þörfum barns er ekki 

sinnt í einstaka skipti heldur er það þegar umönnun barnsins er alla jafna ábótavant.
16

 Freydís 

Jóna Freysteinsdóttir (e.d.) skilgreinir vanrækslu á eftirfarandi hátt: „Vanræksla felur í sér 

skort á nauðsynlegri athöfn, sem leiðir til skaða eða er líkleg til að leiða til skaða á þroska 

barns“ (bls. 2).
17

 Vanræksla getur ennfremur einkennst af t.d. skorti á mat, húsaskjóli og 

fötum.
18

 

                                                 

13
 Ingólfur V. Gíslason: Ofbeldi í nánum samböndum, bls. 19. 

14
 Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson: Heimilisofbeldi gegn börnum á Íslandi, 

bls. 35. 
15

 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir: Verndum þau, bls. 10. 
16

 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir: Verndum þau, bls. 42. 
17

 Freydís Jóna Freysteinsdóttir, Skilgreiningar og flokkunarkerfi í barnavernd: SOF, bls. 2. 
18

 Freydís Jóna Freysteinsdóttir, Risk factors for repeated child maltreatment in Iceland, bls. 15. 



 6 

2.3 Ofbeldi sem uppeldisaðferð 

Ofbeldi gegn börnum hefur löngum verið þekkt fyrirbæri en ekki fór að bera á því sem 

vandamáli í samfélaginu fyrr en í kringum 1960. Nú er viðurkennt að ofbeldi gegn börnum er 

alheimsvandamál.
19

 Fagfólk, fræðimenn og aðrir samfélagsþegnar eru ekki sömu skoðunar á 

því hvaða atferli ber að flokka sem andlegt eða líkamlegt ofbeldi gegn börnum, enda er 

munurinn á refsingum í uppeldisskyni og heimilisofbeldis ekki alltaf ljós.
20

  

Þegar horft er til uppeldis barna á 18. og 19. öld á Íslandi má greina að lífsskilyrði hafi 

almennt verið erfið, svo sem vegna náttúruhamfara, farsótta og mikillar fátæktar. Þá var oft 

mikið harðræði og þurfti mikla samheldni í samfélaginu til að komast af. Algengt var að börn 

allt frá 5 ára aldri þurftu að vinna til að létta undir verkum fullorðinna. Þau börn sem stóðust 

ekki settar kröfur voru beitt hörðustu refsingum. Í lögum frá árinu 1746 kemur fram skýrt 

mótuð uppeldisstefna undir heitinu „Tilskipan um húsagann á Íslandi“. Um er að ræða 

tímamót í lagasetningu hvað varðar uppeldi barna á Íslandi. Húsagatilskipunin lagði áherslu á 

andlega ögun og líkamlega refsingu. Samkvæmt henni skyldu börn öguð með alvarlegum 

orðum eða hendi og vendi eftir ásigkomulagi. Hins vegar voru öll höfuðhögg og sláttur í 

höstugri reiði bönnuð.
21

 Ljóst er að aginn var mikill og harður á þessum tíma. 

Staða barna á 20. öldinni tók miklum breytingum, töluvert dró úr hörku í garð barna og 

foreldrar hafa með tímanum tileinkað sér leiðandi uppeldi. Heimildir vísa til þess að um 

aldamótin 1900 hafi hinn alræmdi vöndur verið lagður á hilluna.
22

  

Ákvæði stjórnarskrárinnar um friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu, 71. gr. laga nr. 

33/1994 gefur fjölskyldum rétt á einkalífi innan veggja eigin heimilis án afskipta yfirvalda. 

Ákvæðið hefur veitt foreldrum frekara tækifæri til að haga uppeldi barna sinna á þann hátt 

sem þeir kjósa hefur þar af leiðandi spilað stórt hlutverk varðandi ofbeldi gegn börnum. Fag- 

og fræðimenn telja að umrætt friðhelgisákvæði hafi stuðlað að því að ofbeldi gegn börnum 

hafi lengi verið felumál. Réttur einstaklinga til að njóta friðhelgi innan heimilis og ráða sínum 

einkahögum er varinn með umræddu ákvæði og hefur það orsakað að réttarstaða barna innan 

fjölskyldunnar er veik og einkennist af eignarrétti foreldranna.
23

 

                                                 

19
 World report on violence and health: summery, bls. 59. 

20
  Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson: Heimilisofbeldi gegn börnum á Íslandi,  

bls. 1. 
21

 Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson: Heimilisofbeldi gegn börnum á Íslandi,  

bls. 15-16. 
22 Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson: Heimilisofbeldi gegn börnum á Íslandi,  

bls. 23. 
23

 Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson: Heimilisofbeldi gegn börnum á Íslandi, 

bls. 31. 
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Uppeldisvenjur foreldra hafa, eins og fyrr segir, breyst mikið á síðustu áratugum. 

Verknaður á borð við flengingar þótti ekki tiltökumál og var jafnvel talin vera réttlát refsing 

hafði barnið brotið af sér. Nú yrði það þó skilgreint sem líkamlegt ofbeldi. Fólk hefur alla 

jafna ólíkar skoðanir á flengingum sem uppeldisaðferð en rannsóknir hafa leitt í ljós 

misvísandi niðurstöður um árangur þeirra. Ljóst er að hegðun barna breyttist almennt ekki við 

flengingar heldur lærðu þau að hægt væri að fá sínu framgengt á grundvelli ofbeldis. Fljótlega 

um miðjan áttunda áratuginn urðu viðhorfsbreytingar hjá fólki í garð flenginga og fagfólk fór 

að líta á slíkar refsingar sem líkamlegt ofbeldi. Einnig má benda á að önnur aðferð til ögunar 

var lengi við lýði sem fól í sér að hræða börn með Grýlu. Nú er sú slíkur hræðsluáróður ekki 

talin viðeigandi og jafnvel skaðlegur.
24

 

Þar sem hræðsluáróður og flengingar gagnvart börnum eru ekki lengur ásættanlegar í 

nútíma samfélagi líkt og á Íslandi er vert að velta því upp til hvaða ráða foreldrar grípa til við 

að aga börn sín nú til dags. Vinsælt hefur verið að notast við umbunar og réttindakerfi til að 

hvetja börn til jákvæðrar hegðunar. Einnig að beita börn mildum viðurlögum líkt og 

réttindamissir, breyti þau ranglega eða brjóti reglur sem þeim hafa verið settar. Slíkar aðferðir 

þykja uppbyggjandi og hvetjandi enda lausar við að fela í sér hræðsluáróður eins og skammir 

og hótanir (Kolbrún Baldursdóttir munnleg heimild, 3.apríl 2011) 

2.3.1 Brot á trúnaðarskyldu 

Ljóst er samkvæmt framansögðu að á foreldrum og forráðamönnum barna hvílir ákveðin 

trúnaðarskylda. Börn verða að geta treyst á þá einstaklinga í lífi sínu að því er varðar 

umönnun og öryggi. Þegar foreldrar rjúfa þann trúnað verður af mikill skaði. 

Þegar dómstólar búa sig undir að ákvarða refsingu sakbornings stendur val á milli refsinga 

og annarra viðurlaga, skilorðsbundinnar og óskilorðsbundinnar refsingar svo og refsihæðar 

innan lögbundinna marka. Þarna er um að ræða refsiákvörðun.
25

 Þeir þættir sem hafa áhrif á 

ákvörðun dómstóla kallast refsiákvörðunarástæður og eru þær að miklu leyti lögbundnar. Til 

eru refsiákvörðunarástæður sem byggjast ekki á lagaheimildum en eru öllu heldur í formi 

meginreglna sem reiða sig þá á ákveðna stefnumörkun refsilaga. Sú stefnumörkun myndast þá 

í fleiri en einu lagaákvæði sem vísa öll í sömu átt. Aðrar refsiákvörðunarástæður eru 

ólögmætar en byggja á fordæmum eða réttarvenju. Slíkar refsiákvörðunarástæður myndast í 

                                                 

24
 Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson: Heimilisofbeldi gegn börnum á Íslandi, 

bls. 43-45. 
25

 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 244. 
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ljósi þess að þau mál sem koma fyrir dómstóla eru afar fjölbreytt. Dómstólum er oftast heimilt 

að beita hinum ólögmæltu ástæðum nema þeir telji sig bundna af fordæmum.
26

 

Trúnaðarbrot er ein tegund ástæðna sem ekki er bundin í lög en oft er vísað í til 

refsiþyngingar.
27

 Í Lögfræðiorðabókinni er trúnaðarbrot skilgreint svo: „Skylda (lagaskylda, 

samningsskylda eða siðferðisskylda) til að halda trúnað, rjúfa ekki trúnað“. Um er að ræða 

eina algengustu ólögmæltu refsiákvörðunarástæðuna sem vísað er til í dómum hvað varðar 

ákvörðun refsingar og í nærri öllum tilvikum til þyngingar. Þau mál sem oftast vísa í 

trúnaðarskylduna eru kynferðisbrotamál, brot opinberra starfsmanna eða sýslumanna og 

fjármuna- og efnahagsbrot (Jón Þór Ólason munnleg heimild, 22. nóvember 2011).  Í ljósi 

þessa er vert að skoða dóm Hæstaréttar frá 3. apríl 2003 (168/2002) en þar var S ákærður og 

sakfelldur fyrir að hafa hrist X, sem þá var rúmlega 10 mánaða, svo það blæddi undir 

heilahimnur hans, skemmdir urðu á taugafrumum í heilastofni og hálshluta mænu, bjúgur 

myndaðist í heila, sjónhimnublæðingar urðu í báðum augum og mar hlaust vinstra megin á 

hnakka með þeim afleiðingum að drengurinn lést tveimur dögum síðar. Hæstiréttur vísar 

sérstaklega í umrædda trúnaðarskyldu með eftirfarandi orðum:  

Við ákvörðun refsingar ákærða S fyrir manndráp af gáleysi verður að líta til þess, að hann hafði 

tekið að sér umsjá barnsins og brást hann með framferði sínu þeim sérstöku trúnaðarskyldum, 

sem á honum hvíldu. Við það verður að miða, að ákærði hafi ekki haft fulla stjórn á gerðum 

sínum vegna þess gífurlega álags, sem á honum hefur hvílt, þar sem 21 barn var í daggæslu á 

heimilinu þennan dag og ákærða K langt gengin með barn. 

Ef brotamaður og brotaþoli tengjast nánum böndum er algengt að horfa til sifjatengsla 

þeirra. Það getur annað hvort leitt til refsimildunar eða refsiþyngingar. Sum ákvæði 

hegningarlaga mæla sérstaklega fyrir um vernd gegn brotum nákominna.
28

 Þar má nefna 200. 

gr. og 201. gr. almennra hegningarlaga, nr. 19/1940. Þar greinir frá ákvæðum sem vernda 

börn gegn kynferðislegu ofbeldi af hendi foreldra sinna, stjúpforeldra, kjörforeldra eða 

sambúðarmanni/konu foreldra sinna. Greinarnar eru svohljóðandi: 

200. gr. - Hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við barn sitt eða annan niðja skal 

sæta fangelsi allt að 8 árum og allt að 12 ára fangelsi sé barnið yngra en 16 ára. 

Önnur kynferðisleg áreitni manns gagnvart barni sínu eða öðrum niðja en sú er greinir í 1. mgr. 

varðar allt að 4 ára fangelsi og allt að 6 ára fangelsi sé barnið yngra en 16 ára. 

Samræði eða önnur kynferðismök milli systkina varða fangelsi allt að 4 árum. Hafi annað 

systkina eða bæði ekki náð 18 ára aldri þegar verknaður átti sér stað má ákveða að refsing falli 

niður að því er þau varðar.  

                                                 

26
 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 266. 

27
 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 268-269.  

28
 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 269. 
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201. gr. - Hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við barn yngra en 18 ára, sem er 

kjörbarn hans, stjúpbarn, fósturbarn, sambúðarbarn eða tengt honum þannig fjölskylduböndum í 

beinan legg eða barn, sem honum hefur verið trúað fyrir til kennslu eða uppeldis, skal sæta 

fangelsi allt að 8 árum og allt að 12 ára fangelsi sé barn yngra en 16 ára. 

Önnur kynferðisleg áreitni en sú sem greinir í 1. mgr. varðar fangelsi allt að 4 árum og allt að 6 

ára fangelsi sé barnið yngra en 16 ára.  

Samkvæmt frumvarpi voru þessar greinar ritaðar í ljósi þess að alla jafna eru það börn og 

ungmenni sem sæta misnotkun af hálfu hinna eldri sem nýta sér aðstöðu sína í skjóli valds og 

yfirburðar. Refsiábyrgð barna og annarra niðja sem eiga hlut að samræðinu voru felld niður 

og var sú breyting í samræmi við lög í okkar nágrannaríkjum.
29

  

 Barnaverndarlög veita einnig ákveðna vernd gegn hverskyns ofbeldi foreldra gegn barni 

og þar á meðal kynferðislegu ofbeldi en þar er um að ræða allt að 5 ára fangelsi nema þyngri 

refsing eigi við samkvæmt öðrum lögum. Hinsvegar er áhugavert að umrædd 

kynferðisbrotaákvæði almennra hegningarlaga veita helmingi meiri vernd en samkvæmt þeim 

getur gerandi sætt allt að 12 ára fangelsisvist. Þegar börn verða fyrir líkamlegu ofbeldi af 

hendi foreldra sinna er það hið umrædda trúnaðarbrot sem veldur hvað mestum skaða. Er þörf 

á að brot á trúnaðarskyldu foreldris gagnvart barni sínu verði efnisþáttur í ofbeldisbrotum 

gegn börnum sambærilegt og er í ákvæðum 200. og 201.gr. alm. hlg.? Veita 98. gr. og 99. gr. 

barnaverndarlaga ásamt 217. gr. og 218. gr. almennra hegningarlaga næga vernd barna gegn 

mögulegu ofríki foreldra þeirra? 

 

3 Löggjöf 

Í 3. mgr. 76. gr. stjórnarskrá lýðveldisins Íslands stendur að börnum skuli tryggð í lögum sú 

vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst. Samkvæmt því ber að tryggja þeim vernd gegn 

hvers kyns ofbeldi með lögum.
30

  

3.1 Almenn hegningarlög fyrr og síðar 

Almenn hegningarlög handa Íslandi voru sett 25. júní árið 1869 en það voru fyrstu 

hegningarlög landsins. Átjándi kapítuli fjallaði um líkamlegt ofbeldi og líkamlegar meiðingar 

og innihélt hann ákvæði 202. gr. sem hljóðar eftirfarandi: 

Hver, sem veður upp á annan mann með höggum og barsmíði eða öðru líkamlegu ofbeldi, en 

veiti honum samt ekki áverka eða annan skaða, skal gjalda sektir, ef sá, sem misgjört er við, 

höfðar mál og krefst þess; þó má beita fangelsishegningu eptir málavöxtum, einkum ef ofbeldið 

hefir verið fyrir hugað. 

                                                 

29
 Alþt. 1991-92, A-deild, bls. 790. 

30
 Skýrsla umboðsmanns barna fyrir árið 2009,  bls. 10. 
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Um er að ræða grein er flokkast undir lítilsháttar líkamsárás og á sér samsvarandi grein í 

núverandi hegningarlögum nr. 19/1940, nánar tiltekið 217. gr.: 

Hver, sem gerist sekur um líkamsárás, enda sé hún ekki svo mikil sem í 218. gr. segir, skal sæta 

sektum eða fangelsi allt að 6 mánuðum, en fangelsi allt að 1 ári, ef háttsemin er sérstaklega 

vítaverð. 

Ákæruvaldið höfðar mál út af broti skv. 1. mgr. og skal það ekki gert nema 

almenningshagsmunir krefjist þess. 

Umræddar greinar taka til líkamlegs ofbeldis sem er það smávægilegt að það verður ekki 

til tjóns á líkama eða heilbrigði. Hafi verið um alvarlegri líkamsárásir að ræða varðaði það 

205. gr. almennra hegningarlaga frá 1869, sem hljóðar svo: 

Veitir nokkur öðrum manni áverka eða heilsutjón, en það kveður þó ekki eins mikið að því, eins 

og gjört er ráð fyrir hér á eptir í 206. grein, þá varðar það fangelsi, eða hegningarvinnu, ef 

miklar sakir eru, og í tilfellum þeim, sem um er rætt í 203. og 204. grein, má beita 

hegningarvinnu allt að 4 árum. Hafi ofbeldisverkið ekki verið framið af fyrirhuguðu ráði, má 

færa hegninguna niður í sektir, ef aðrar málsbætur eru, ekki samt minni en 10rd. Í tilfellum 

þeim, sem hér er rætt um, má málssókn falla niður, ef sá krefst þess, sem misgjört er við, og 

ekki hefir orðið neitt tjón að marki. 

Þessi grein á sér hliðstæðu í 1. mgr. 218. gr. núgildandi hgl. er hljóðar svo: 

Hafi maður með vísvitandi líkamsárás valdið öðrum manni tjóni á líkama eða heilbrigði, og 

þessar afleiðingar árásarinnar verða taldar honum til sakar vegna ásetnings eða gáleysis, þá 

varðar það fangelsi allt að 3 árum, eða sektum, ef sérstakar málsbætur eru.  

Í greinagerð með frumvarpi að lögunum nr. 19/1940 kemur fram að munurinn á 217. gr. 

og 218. gr. sé nokkuð annar en var á milli 202. gr. og 205. gr. laganna frá árinu 1869. Í  fyrri 

lögum var miðað við hvort árásin hafi valdið áverka eða öðrum skaða en í núgildandi lögum 

er matsatriði hvort líkamsárásin hafi valdið tjóni.
31

 

Á þeim 70 árum sem lögin frá 1869 voru í gildi urðu miklar breytingar á réttarkerfi 

Íslendinga. Það kemur því ekki á óvart að nokkuð margar greinar voru taldar úreltar ásamt því 

að athafnir sem áður voru refsinæmar voru orðnar refsilausar á þeim tíma sem lög nr. 19/1940 

voru samin. Í greinargerð með lögunum kemur fram að markmið refsinga sé til þess að vernda 

réttaröryggi almennings og viðhalda lögbundnu þjóðarskipulagi. Einnig kemur fram að þó 

eigi ekki að refsa nema nauðsyn krefji og eru því önnur og vægari viðurlög gjarnan sú refsing 

sem liggur betur við. 
32

 

 

 

                                                 

31
 Alþt. 1939, A-deild, bls. 391. 

32
 Alþt. 1939, A-deild, bls. 352. 
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Áhugavert er að skoða 204. gr. hegningarlaga frá árinu 1869 en þar segir:  

Ef maður misþyrmir konu sinni eða kona manni sínu, og þau eru samvistum, þá varðar það 

fengelsi, þó ekki hljótist áverki eða annar skaði af því, eða betrunarhúsvinnu allt að 2 árum, ef 

miklar sakir eru. 

Sömu hegningu skal sá sæta, sem misþyrmir börnum sínum eða annara börnum, sem honum er 

trúað fyrir til umönnunar. 

Leggja skal áherslu á 2. mgr. þessarar greinar. Hún tekur sérstaklega á ofbeldi foreldra 

gegn börnum sínum svo og ofbeldi umsjónaraðila með barni. Á þeim tíma var því talið vera 

þörf fyrir slíkri vernd í almenn hegningarlög. Ekkert álíka ákvæði er í gildi í núverandi 

hegningarlögum og má velta upp ástæðunni og hvort ekki sé þörf á slíku ákvæði.  

3.2 Þróun barnaverndarlaga 

Fyrstu barnaverndarlögin tóku gildi árið 1932 en það voru fyrstu heildarlögin sem fjölluðu um 

barnavernd hér á landi. Með þeim féll „Tilskipan um húsagann“ frá 1746 úr gildi.
33

 Þótt ekki 

sé langt síðan barnaverndarlög tóku fyrst gildi, hefur löggjöf á því sviði verið í stöðugri þróun 

undanfarna áratugi. Helstu lögin er fjalla um börn og réttindi þeirra eru barnaverndarlög nr. 

80/2002 og barnalög nr. 76/2003.
34

 

Barnaverndarlögin frá 1932 höfðu að geyma ákvæði er snéru einkum að 

barnaverndarnefnd, en þar segir í 4. tl. 8. gr. laganna að nefndin getur úrskurðað barn eða 

ungling af heimili „þegar barninu er misboðið með líkamlegu ofbeldi, illu atlæti, of mikilli 

vinnu, slæmum aðbúnaði, eða heimilisástæðurnar eru þannig, að leitt geti til heilsutjóns fyrir 

það, svo og ef því er ekki séð fyrir lögskipuðu námi“. Rökstuðningur að baki þessa ákvæðis 

var sá að öllum börnum ætti að líða vel í foreldrahúsum, var því nefndinni heimilt en ekki 

skylt að ráðstafa börnunum annað ef heimilisaðstæður væru ekki taldar barninu fyrir bestu. 

Byggir það helst á að nefndarmenn áttu fyrst að reyna að hafa góð áhrif á heimilin og börnin 

áður en til frekari ráðstafana kæmi. Þar sem nokkuð þótti skorta á að ákvæði laganna frá 1932 

væru nógu nákvæm voru lög um vernd barna og ungmenna nr. 29/1947 sett á fót.
35

 Hafði 

frumvarp til laga árið 1947 ýmis ákvæði sem ekki voru í eldri lögum. Stuðst var við reynslu 

við framkvæmd barnaverndar og erlenda löggjöf.
36

 Vernd barna gegn foreldrum og öðrum 

forráðamönnum er að finna í 45. – 49. gr. umræddra laga en vert er að skoða frekar nokkur 

atriði hvað þessar greinar varða. Samkvæmt 46. gr. varðar það varðhaldi eða fangelsi allt að 

                                                 

33
 Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson: Heimilisofbeldi gegn börnum á Íslandi, 

bls. 24. 
34

 Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson: Heimilisofbeldi gegn börnum á Íslandi, 

bls. 25. 
35

 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1796.  
36

 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 233. 



 12 

þremur árum sýnir maður ósiðlegt athæfi, ruddaskap eða hefur ósæmilegt orðbragð sem sært 

getur barn eða ungmenni á ósæmilegan hátt. Sama á við ef barn eða ungmenni er beitt 

refsingum, ógnunum eða hótunum sem telja megi barninu skaðlegt andlega eða líkamlega. Í 

48. gr. er refsiákvæði gagnvart þeim sem leiðir barn eða ungmenni í siðferðislega glapstigu, 

misbýður því eða vanrækir á þann hátt að líkamlegri eða andlegri heilsu þess er hætta búin.
37

 

Ákvæði þessi voru sett til að auka vernd barna og ungmenna og þá einkum siðferði þeirra.
38

 

Lög nr. 29/1947 voru síðar felld úr gildi með setningu laga um vernd barna og ungmenna 

nr. 53/1966 sem síðar urðu að lögum um vernd barna og ungmenna nr. 58/1992. Þá var sú 

mikilvæga breyting gerð að barnaverndarmálefni voru flutt frá menntamálaráðuneytinu til 

félagsmálaráðuneytisins.
39

 Í lögum nr. 58/1992 hljóða ákvæði um ofbeldi gegn börnum svo: 

66. gr. – Ef þeir sem hafa barn eða ungmenni í sinni umsjá a. Misþyrma því andlega eða 

líkamlega, b. misbjóða því kynferðislega eða á annan hátt, c. Vanrækja það andlega eða 

líkamlega þannig að lífi eða heilsu þess er hætta búin, þá varðar það varðhaldi eða fangelsi allt 

að tveimur árum nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum. 

67. gr. – Hver, sem beitir barn eða ungmenni refsingum, hótunum eða ógnunum og ætla má að 

slíkt skaði barnið andlega eða líkamlega, skal sæta sektum, varðhaldi eða fangelsi allt að þremur 

árum. 

68.gr. – Ef maður hvetur barn eða ungmenni til lögbrota, lauslætis, áfengis- eða fíkniefnaneyslu 

eða leiðir það með öðrum hætti á siðferðilega glapstigu þá varðar það sektum, varðahaldi eða 

fangelsi allt að fjórum árum.  

69.gr – Hver, sem sýnir barni eða ungmenni yfirgang, ruddalegt eða ósiðlegt athæfi, særir það 

eða móðgar, skal sæta sektum, varðhaldi eða fangelsi allt að tveimur árum. 

Þessi lög leituðust eftir að skilgreina betur réttarstöðu barna og ungmenna að lögum og 

gera ákvæði barnaverndarlaga skýrari og skilmerkilegri. Hvað varðar ofbeldisákvæði gegn 

börnum er lítil efnisbreyting gerð á þeim refsiákvæðum sem giltu í lögum nr. 29/1947 sem 

minnst er á hér að framan. Uppröðuninni var lítillega breytt og þeim fjölgað til að gera þær 

skýrari.
40

 

Barnaverndarlög nr. 80/2002 hafa það að markmiði að tryggja börnum sem búa við 

óviðunandi aðstæður eða börnum sem stofna heilsu sinni og þroska í hættu nauðsynlega 

aðstoð.
41

 Vernd barna gagnvart ofbeldi af hendi foreldra er nú að finna í 98. gr. (fyrrum 

96.gr.) og 99. gr. (fyrrum 97. gr.) barnaverndarlaga nr. 80/2002. Fyrst um sinn hljóðuðu 

greinarnar svo, 96. gr.: 

                                                 

37
 Alþt. 1945, A-deild, bls. 203. 

38
 Alþt. 1945, A-deild, bls. 235. 

39
 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1796.  

40
 Alþt. 1991-92, A-deild, bls. 4083. 

41
 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1766. 
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Ef þeir sem hafa barn í sinni umsjá misþyrma því andlega eða líkamlega, misbjóða því 

kynferðislega eða á annan hátt, vanrækja það andlega eða líkamlega þannig að lífi eða heilsu 

þess er hætta búin þá varðar það fangelsi allt að fimm árum nema þyngri refsing liggi við 

samkvæmt öðrum lögum.  

Og 97. gr.: 

Hver sem beitir barn refsingum, hótunum eða ógnunum og ætla má að slíkt skaði barnið andlega 

eða líkamlega skal sæta sektum eða fangelsi allt að þremur árum. Ef maður hvetur barn til 

lögbrota, lauslætis, áfengis- eða fíkniefnaneyslu eða leiðir það með öðrum hætti á glapstigu þá 

varðar það sektum eða fangelsi allt að fjórum árum. Hver sem sýnir barni yfirgang, ruddalegt 

eða ósiðlegt athæfi, særir það eða móðgar skal sæta sektum eða fangelsi allt að tveimur árum. 

Eina breytingin sem gerð var á ákvæði 96. gr.  þegar hún varð að 98. gr. var að refsingin 

var hækkuð úr tveimur árum upp í fimm. Annars er um sambærileg ákvæði að ræða. Sú 

breyting var gerð á 99. gr. (fyrrum 97.gr.) árið 2009, í kjölfar dóms Hæstaréttar nr. 506/2008 

að þar var girt fyrir allt líkamlegt og andlegt ofbeldi foreldra gegn börnum ásamt því að lengja 

fangelsisvist úr tveimur árum í þrjú ár. Farið verður ítarlega í umræddan dóm hér á eftir. 

Önnur breyting var svo gerð 2011 þar sem 2. mgr. 99.gr. bvl. var bætt við. 
42

 Núgildandi 

ákvæði hljóða svo: 

98.gr. Ef þeir sem hafa barn í sinni umsjá misþyrma því andlega eða líkamlega, misbjóða því 

kynferðislega eða á annan hátt, vanrækja það andlega eða líkamlega þannig að lífi eða heilsu 

þess er hætta búin þá varðar það fangelsi allt að fimm árum nema þyngri refsing liggi við 

samkvæmt öðrum lögum. 

99.gr. - Hver sem beitir barn andlegum eða líkamlegum refsingum, hótunum eða ógnunum eða 

sýnir af sér aðra vanvirðandi háttsemi gagnvart barni skal sæta sektum eða fangelsi allt að 

þremur árum.  

Hver sá sem hvetur barn til lögbrota, áfengis- eða fíkniefnaneyslu eða annarrar hegðunar sem 

stefnir heilsu barnsins og þroska eða lífi og heilsu annarra í alvarlega hættu skal sæta sektum 

eða fangelsi allt að fjórum árum.  

Hver sem sýnir barni yfirgang, ruddalegt eða ósiðlegt athæfi, særir það eða móðgar skal sæta 

sektum eða fangelsi allt að tveimur árum. 

 

Samkvæmt framansögðu er ljóst að mikil þróun hefur verið á verndarákvæðum 

barnaverndarlaga gegn hvers kyns ofbeldi foreldra eða forráðamanna gegn börnum.  

3.3 Ákvæði í erlendri löggjöf um ofbeldi gegn börnum 

Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins var samþykktur á allsherjarþingi 

Sameinuðu þjóðanna þann 20. nóvember 1989. Hann var undirritaður fyrir hönd Íslands þann 

26. janúar 1990. Alþingi heimilaði ríkisstjórn að fullgilda hann með ályktun þann 13. maí 
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1992 og öðlaðist hann gildi á Íslandi 27. nóvember 1992. Í sáttmálanum, nánar tiltekið 1. mgr. 

19. gr., er talað um vernd barnsins gegn ofbeldi:  

Aðildarríki skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir á sviði löggjafar, stjórnsýslu, félags og 

menntunarmála til að vernda barn gegn hvers kyns líkamlegu og andlegu ofbeldi, meiðingum, 

misnotkun, vanrækslu, skeytingarleysi, illri meðferð eða notkun, þar á meðal kynferðislegr 

misnotkun, meðan það er í umsjá annars eða beggja foreldra, lögráðamanns eða lögráðamanna, 

eða nokkurs annars sem hefur það í umsjá sinni. 

Í þessu ákvæði er börnum tryggð víðtæk vernd gegn hvers kyns ofbeldi, hvort sem það er 

innan veggja heimilis eða utan. Ofbeldi að öllu leyti hefur slæm áhrif á líðan barna og stefnir 

velferð þeirra í hættu. Sáttmálinn felur í sér viðurkenningu á börnum sem sjálfstæðum 

einstaklingum með eigin réttindi. Eitt helsta markmið hans er að gefa börnum tækifæri á að 

þroska og verða upplýstir einstaklingar. Með fullgildingu sáttmálans taka ríki á sig þá ábyrgð 

að vernda börn gegn hvers kyns ofbeldi. Leitast hefur verið við að auka réttindi barnsins og 

skýra þau betur.
43

  

3.3.1 Norræn löggjöf 

Ákvæði voru í sænskum lögum allt til ársins 1966 sem heimiluðu foreldrum að beita börn sín 

líkamlegum refsingum. Algjört bann var svo lagt við því árið 1979. Löggjöfin var gagnrýnd 

að því leyti sem hún skerti frelsi foreldra til að ala upp börnin sín. Hins vegar urðu 

viðhorfsbreytingar í Svíþjóð í kjölfarið um líkamlegar refsingar gegn börnum.  

Árið 1997 voru sett lög í Danmörku sem bönnuðu foreldrum að beita börnin sín 

líkamlegum refsingum og í því fólst m.a. kinnhestur, flengingar eða fleira alvarlegra en það.
44

 

Hvorki í norskum né í dönskum hegningarlögum eru sérákvæði um ofbeldi foreldra gegn 

börnum. Þar eru almenn ákvæði um líkamsárásir svo og ákvæði um kynferðisofbeldi gegn 

börnum af hendi foreldra líkt og í almennum hegningarlögum nr. 19/1940. Hvergi er minnst á 

líkamlegt ofbeldi gegn börnum.  

3.3.2 Bresk og bandarísk löggjöf 

Þrátt fyrir að misjafnar reglur og verklag gildi milli fylkja í Bandaríkjunum hafa 

barnaverndarstofnanir í langflestum þeirra meiri áhyggjur af ofbeldi gegn börnum af hendi 

foreldra eða forráðamanna heldur en annarra. Ofbeldi foreldra gagnvart börnum á sér oftast 

stað í leynd og kemur sjaldnar til kasta laganna. Ofbeldi annarra gagnvart börnum fer alla 
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 Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson: Heimilisofbeldi gegn börnum á Íslandi, 

bls. 25. 
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 Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson: Heimilisofbeldi gegn börnum á Íslandi, 

bls. 4. 
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jafna í lagaferli en foreldrarnir sjá oftast til þess. Líkamlegar refsingar gegn börnum eru enn 

samþykktar og notaðar í Bandaríkjunum. Nánast allar barsmíðar sem valda roða ná ekki þeim 

þröskuldi sem líkamlegt ofbeldi er talið vera, þrátt fyrir að margar kannanir sýna fram á að 

þær hafi slæm sálræn áhrif á börn.
45

  

Í breskum lögum um börn og ungmenni frá árinu 2008 segir í 1.mgr. 7. gr. að það sé 

almenn skylda utanríkisráðherra að stuðla að velferð barna í Englandi.
46

 Í 1. - 3. mgr. 58. gr. 

breskra barnalaga frá árinu 2004 segir að heimilisofbeldi gegn barni og það ofbeldi sem 

veldur því líkamlegum meiðslum verður ekki réttlætt á þeirri forsendu að það sé réttlát 

refsing. Talið er upp þau ákvæði sem falla þar undir en þar eru m.a. 18., 20. og 47. gr. 

persónuverndarlaga frá 1861, en í þeim er lagt bann við því að líkamlega skaða aðra 

manneskju með eða án vopna.
47

 Einnig eru talin upp brot gegn lögum um börn og ungmenni 

frá 1933, nánar tiltekið 1. gr. sem fjallar um grimmd gegn manneskjum undir 16 ára aldri. Þar 

segir að hver sá sem hefur náð 16 ára aldri og beitir yngri einstaklingi hvers konar illyndum, 

móðgar, beitir ofbeldi, vanrækir o.sv.fr. mun sæta ábyrgðar.
48

  

Vert er að minnast á bresk lög um heimilisofbeldi, glæpi og fórnarlömb frá árinu 2004. 

Samkvæmt 5. gr. þeirra laga gerist einstaklingur/brotamaður sekur um refsiverða háttsemi 

verði hann þess valdur að barn eða veikburða einstaklingur sem er honum náinn eða býr á 

sama heimili deyr vegna ólöglegs athæfis hans.
49

 Breytingafrumvarp á umræddri grein er í 

ferli hjá breska þingingu að svo stöddu. Ætlunin með því frumvarpi er að víkka ákvæðið á 
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 Howard Dubowitz og Diane DePanifilis: Handbook for child protection practice, bls. 15. 
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 1.mgr 7.gr. hljóðar eftirfarandi á frummálinu: „It is the general duty of the Secretary of State to promote the 
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47

 1. – 3.mgr. 58.gr. barnalaga 2004 hljóðar eftirfarandi á frummálinu: „In relation to any offence specified in 

subsection (2), battery of a child cannot be justified on the ground that it constituted reasonable punishment. 
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48
 1.gr. hljóðar eftirfarandi á frummáli: „If any person who has attained the age of sixteen years and has 

responsibility for any child or young person under that age, wilfully assaults, ill-treats, neglects, abandons, or 

exposes him, or causes or procures him to be assaulted, ill-treated, neglected, abandoned, or exposed, in a 

manner likely to cause him unnecessary suffering or injury to health (including injury to or loss of sight, or 

hearing, or limb, or organ of the body, and any mental derangement), that person shall be guilty of a 

misdemeanor, and shall be liable“. 
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 5.gr. hljóðar eftirfarandi á frummáli: (1)A person (“D”) is guilty of an offence if— (a)a child or vulnerable 

adult (“V”) dies as a result of the unlawful act of a person who— (i)was a member of the same household as V, 

and (ii)had frequent contact with him, (b)D was such a person at the time of that act, (c)at that time there was a 

significant risk of serious physical harm being caused to V by the unlawful act of such a person, and (d)either D 

was the person whose act caused V’s death or— (i)D was, or ought to have been, aware of the risk mentioned in 

paragraph (c), (ii)D failed to take such steps as he could reasonably have been expected to take to protect V 

from the risk, and (iii)the act occurred in circumstances of the kind that D foresaw or ought to have foreseen. 
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þann veg að það taki einnig til þess þegar barn eða viðkvæmur einstaklingur verður fyrir 

alvarlegum líkamsmeiðingum.
50

  

 

4 Dómaframkvæmd 

Af þeim málum sem fara fyrir dómstóla hérlendis eru ekki mörg sem fjalla um ofbeldi 

foreldra gegn börnum sínum. Helsta ástæða þess er að barnaverndaryfirvöld takast á við 

mikinn meiri hluta þeirra mála. Hér verður fjallað um þrjá dóma þar sem um ofbeldi 

foreldra/forráðamanna gegn barni er að ræða. Einblínt verður á beitingu lagaákvæða almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940 og barnaverndarlaga nr. 80/2002. 

Fyrst má nefna Hrd. 11. febrúar 2010 (504/2009) eða svokallað hnífamál. Þar var X 

sakfelldur fyrir margvísleg hegningar- og barnaverndarlagabrot gegn þremur ungum börnum 

sínum sem hann hafði forsjá yfir. Brotin voru framin á heimili þeirra á tæplega þriggja ára 

tímabili. Ákæran var í níu ákæruliðum og beindist aðallega að 217. gr. alm.hgl. en einnig 

alvarlegri líkamsárás sbr. 2. mgr. 218. gr. alm.hgl. svo og 98. og 99. gr. bvl. 

Þar áttu sér stað atvik þar sem X réðst á son sinn A, fæddan 1993, hótaði honum lífláti og 

ógnaði með hníf, fékk hann til að stela bjór og kastaði hníf í hann sem hafnaði í læri hans. 

Brot þessi vörðuðu við 217. gr. alm.hgl. (líkamsárás), 2. mgr. 218. gr.alm.hgl. (stórfelld 

líkamsárás), 233. gr. alm.hgl. (hótun) og 225. gr. hgl. (ólögmæt nauðung) ásamt 98. (brot 

umsjáraðila gagnvart börnum) og 99. gr. bvl (brot gagnvart börnum). Ákærði var einnig talinn 

hafa handjárnað dóttur sína B, fædda 1995, við ofn og handleikið síðan hníf fyrir framan hana 

ásamt því að slá hana í nokkur skipti í andlitið. Var hann sakfelldur vegna þessa fyrir brot 

gegn 217. gr. alm.hgl. og 98. gr. bvl en ekki var talið nægilega sannað að hann hafi handleikið 

hníf fyrir framan hana og var hann því ekki sakfelldur fyrir það. X var ákærður fyrir brot gegn 

dóttur sinni C fæddri 1999, með því að hafa í nokkur skipti slegið hana í andlitið og klipið fast 

í kinnar hennar, einnig fyrir að hrinda henni fullklæddri ofan í baðkar fullt af vatni og haldið 

henni þar í stutta stund, að lokum lokaði hann hana úti í skamman tíma að vetri til þegar kalt 

var í veðri á náttfötunum einum fata. Var þetta talið varða við 217. gr. (líkamsárás) og 225. gr. 

alm.hgl. (ólögmæta nauðung)  ásamt 98. og 1.mgr. 99. gr. bvl. Að lokum var hann ákærður og 

sakfelldur fyrir brot gegn öllum börnunum með því að hafa drepið heimilisköttinn að A og C 

ásjáandi og látið A henda kettinum í ruslatunnu þar sem B fann hann. Einnig með því að hafa 
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í nokkur skipti vakið börnin að nóttu til þegar hann var drukkinn og látið þau vinna ýmis 

húsverk. Vörðuðu þessi brot við 98. gr. og 3.mgr. 99. gr. bvl. 

Í héraðsdómi var X sakfelldur fyrir öll brot gegn A nema hótunina um líflát og ógnunina 

með hníf þar sem sú frásögn fékk ekki stuðning í framburð systkina A og tókst því ekki að 

sanna nægilega. Þegar héraðsdómur rekur brot X, þar sem hann neyðir A til að stela bjór af 

tjaldsvæði, var það talið varða við 1. og 2. mgr. 99. gr. og því verði X ekki jafnframt refsað 

fyrir 225. gr. alm.hgl. um ólögmæta nauðung. Héraðsdómur byggir á því að barnaverndarlög 

séu sértækari en almenn hegningarlög þegar að þessu kemur. Hann kemst að sömu niðurstöðu 

hvað varðar brot X gagnvart C þegar hann lokar hana úti á náttfötunum. Ákæruvaldið telur 

það varða við 98. gr., 1. mgr. 99. gr. bvl. og 225. gr. alm. hgl. en héraðsdómur beitir þeirri 

nálgun að 98. gr. og 1. mgr. 99. gr. bvl. séu sértækari ákvæði og beri því ekki að refsa X fyrir 

brot gegn 225. gr. alm.hgl. Við ákvörðun refsingar var litið til þess að ákærði hafði ekki áður 

sætt refsingu, þó var litið til 3. mgr. 70. gr. alm.hgl. til refsiþyngingar, en sú grein fjallar um 

að taka eigi til greina hversu mikil hætta var búin af verkinu, einkum þegar litið er til hvenær, 

hvar og hvernig það var framkvæmt. Þar sem brotin voru framin á heimili barnanna þar sem 

þau eiga að búa við öryggi og gott skjól er um að ræða alvarlegt trúnaðarbrot. Var refsing 

ákvörðuð hæfileg 18 mánaða fangelsi óskilorðbundið. 

Í Hæstarétti er einnig farið nánar í það atvik þegar X fær A til að stela bjór með hótun um 

líflát og hvort það geti flokkast sem ólögmæt nauðung á grundvelli 225.gr. alm. hgl. Þar er 

talið að í framburði B, systkinis A, hafi ekki komið skýrlega fram að ákærði X hafi hótað A 

lífláti ef hann stæli ekki bjórnum og því teljist ólögmæt nauðung á grundvelli 225. gr. alm. 

hgl. ekki sönnuð og brotið varði því aðeins við 2. mgr. 99. gr. bvl. Einnig minnist rétturinn 

ekki sérstaklega á brot X gegn C, þegar hann lokar hana úti á náttfötunum. Því kemur 

Hæstiréttur ekki inn á það álitaefni hvort 99. gr. bvl. sé í raun sértækara ákvæði en 225. gr. 

alm. hgl. líkt og héraðsdómur gerir. Hæstiréttur tekur fram að ákærða hafi verið treyst fyrir 

börnunum og eigi hann sér því engar málsbætur. Með hliðsjón af refsiramma lagaákvæða sem 

hafa verið talin upp og ákvörðun héraðsdóms taldi rétturinn hæfileg refsing vera tvö ár. 

Einnig er vert að skoða Hrd. 22. janúar 2009 (506/2008) eða flengingarmálið. Umrætt 

mál hlaut mikla umfjöllun í samfélaginu þar sem rætt var um hvort heimilt væri fyrir foreldra 

að beita börnum sínum líkamlega refsingu. X var aðallega ákærður fyrir brot gegn 2. mgr. 

202. gr. og 1. mgr. 217. gr. alm. hgl. en til vara gegn 1. og 3. mgr. 99.gr. bvl. með nánar 

tilgreindri háttsemi gagnvart tveimur drengjum. X var sakaður um að hafa tvisvar til þrisvar 

sinnum rassskellt A, þá 6 ára og B, þá 4 ára, á beran rassinn, með þeim afleiðingum að þeir 

hlutu roða á rassinn, og að hafa síðan borið olíu á rassinn á þeim. Ákærði hafði verið í 
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sambandi með móður drengjanna og hafði fljótlega við kynni lýst yfir áhuga á að hitta 

drengina. Að sögn móður vildi ákærði vera látinn vita ef strákarnir væru óþekkir og talaði um 

að þá ætti að refsa þeim með flengingu. Hæstiréttur taldi hinsvegar að tilefni flenginganna 

hafi verið óþekkt drengjanna og að ekkert kynferðislegt hefði legið að baki. Því var X 

sýknaður af 2. mgr.202. gr. um kynferðisbrot stjúpforeldra gegn börnum. Áhugavert er að 

skoða niðurstöðu Hæstaréttar varðandi ákæruna um líkamsárás skv. 217. gr.alm.hgl. Í 

héraðsdómi segir: 

Almennt séð varðar það við 1. mgr. 217. gr. almennra hegningarlaga að slá mann nauðugan á 

rassinn með flötum lófa svo að undan roðnar. Til þess er hins vegar að líta að hugsanlega tíðkast 

eitthvað, eða hefur tíðkast, að flengja börn. Verður að gæta að því að ekki verður öðru vísi litið 

á en að ákærði hafi flengt drengina með samþykki móður þeirra, í tilefni af því að þeir höfðu 

sýnt af sér óþekkt, þótt ekki liggi fyrir í hverju hún hafi falist. Hversu óviðurkvæmilegt sem það 

kann að virðast nú á tímum að flengja börn fyrir óþægð þykir ekki verða kveðið á um það hér að 

það varði refsingu, ef uppalandi barns tekur á því ábyrgð með samþykki sínu og nærveru, þegar 

til þess er litið að skilja verður ákvæði 1. mgr. 99. gr. laga nr. 80/2002 svo að ekki sé þar lagt 

algert bann við því að börn séu beitt refsingum og líkamlegar refsingar þar ekki undanskildar, 

sbr. hins vegar a-lið 3. , sbr. hins vegar a-lið 3. mgr. 82. gr. laganna, sem leggur bann við því að 

börn sem dveljast á heimili eða stofnun skv. 79. gr. séu beitt andlegum og líkamlegum 

refsingum. Til vara er háttsemi ákærða heimfærð til nefnds ákvæðis 1. mgr. og einnig 3. mgr. 

99. gr. laga nr. 80/2002 Samkvæmt 1. mgr. varðar það hvern sem beitir barn refsingum, 

hótunum eða ógnunum og ætla má að slíkt skaði barnið andlega eða líkamlega, sektum eða 

fangelsi allt að þremur árum og samkvæmt 3. mgr. hvern sem sýnir barni yfirgang, ruddalegt 

eða ósiðlegt athæfi, særir það eða móðgar, sektum eða fangelsi allt að tveimur árum. Í þessu 

máli liggur ekkert mat fyrir á því að refsing sem ákærði beitti drengina með samþykki 

móðurinnar og að henni viðstaddri hafi verið til þess fallin að skaða þá andlega eða líkamlega. 

Ekkert liggur heldur fyrir um það að drengirnir hafi orðið fyrir slíkum skaða. Þótt það sé skoðun 

dómara að það sé óheppilegt og óæskilegt að flengja börn, er varhugavert að slá því föstu hér að 

það falli ætíð undir það að vera yfirgangur, ruddalegt eða ósiðlegt athæfi í skilningi nefnds 

ákvæðis. Verður því ekki fallist á að verknaður ákærða verði heimfærður til ákvæða 1. mgr. 

og 3. mgr. 99. gr. laga nr. 80/2002. Samkvæmt þessu verður ákærði sýknaður af kröfum 

ákæruvaldsins að því er varðar 1. tl. ákærunnar. 

Hæstiréttur staðfestir þessar forsendur, þó með einni athugasemd: 

Með 1. mgr. 99. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 er ekki lagt fortakslaust bann við því að 

foreldri eða annar maður með samþykki þess beiti barn líkamlegum aðgerðum til að bregðast 

við óþægð, heldur er refsinæmi slíkrar háttsemi háð því að gerðir hans séu til þess fallnar að 

skaða barnið andlega eða líkamlega. Ekki hafa verið færðar sönnur fyrir að háttsemi ákærða, 

sem 1. liður ákæru tekur til, hafi farið út fyrir þau mörk, sem þetta ákvæði felur í sér. 

Niðurstaða Hæstaréttar er athyglisverð en eins og áður hefur verið fjallað um hafa 

Íslendingar undirritað Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins á þessum tíma þar 

sem í 1.mgr.19. gr. er lagt fortakslaust bann við hverskonar ofbeldi gegn börnum. 

Umboðsmaður barna gagnrýnir dóminn harðlega í skýrslu sinni til forsætisráðherra 

(2009). Þar telur hann fásinnu að dómstólar virðast túlka 1. mgr. 99. gr. bvl. svo að refsinæmi 

háttsemis, líkt og að flengja börn, sé háð því að það sé til þess fallið að skaða barnið andlega 
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eða líkamlega. Gagnrýnir hann lagatúlkun Hæstaréttar á 217. gr. alm.hgl. svo að fráleitt sé að 

hann eigi ekki við um flengingar barna ef foreldrar samþykktu þær. Samkvæmt 2. ml. 2. mgr.  

218. gr. b. alm. hgl. má fella niður refsingu varði hún við 217. gr. sömu laga ef samþykki 

liggur fyrir. Ekki þykir haldbært að foreldrar geti veitt slíkt samþykki fyrir hönd barna sinna, 

þar sem börn eru fullgildir einstaklingar með sín eigin réttindi. Einnig þar sem foreldrum er 

skylt að vernda þau gegn slíku ofbeldi samkvæmt 2. mgr. 28. gr. barnalaga nr. 76/2003.
51

 

Barnaverndarlögum nr. 80/2002 var breytt í kjölfar gagnrýni umboðsmanns barna og 

annarra aðila og kemur nú skýrt fram fortakslaust bann við beitingu hvers kyns andlegra eða 

líkamlegra refsinga gagnvart börnum.
52

 Í skýrslu umboðsmanns barna til forsætisráðherra árið 

2009 segir :   

Í greinagerð með frumvarpi laganna segir að breytingar séu meðal annars ætlaðar til að bregðast 

við fyrrgreindum dómi Hæstaréttar og til að taka af öll tvímæli um það að foreldrum er bannað 

að beita barn ofbeldi og vanvirðandi háttsemi, þ.m.t. andlegum og líkamlegum refsingum, auk 

þess að kveða skýrt á um að foreldrum beri að vernda barn sitt gegn ofbeldi. 

Samkvæmt framansögðu er ljóst að núverandi barnaverndarlög nr. 80/2002 taka af öll 

tvímæli um ofbeldi gegn börnum og varða við refsingu.  

Að lokum er vert að minnast stuttlega á Hrd. 12. nóvember 2009  (487/2008) en þar var X 

ákærður fyrir m.s. brot gegn 217. gr. alm. hgl. og 1. mgr. 218.gr. með því að hafa snúið upp á 

hendi C, son fyrrum sambýliskonu sinnar (A), svo að hann hlaut fingurbrot. Einnig með því 

að hafa snúið niður B, dóttur A, þegar hún reyndi að koma móður sinni A til hjálpar, kreist 

báða upphandleggi hennar og hrist hana. Var hann sakfelldur fyrir bæði brotin. 

 

5 Samantekt og niðurstöður 

Ljóst er að börn hafa í gegnum tíðina verið beitt harðræði af ýmsu tagi. Fram eftir síðust öld 

þótti líkamlegt ofbeldi líkt og flengingar eða andlegt ofbeldi svo sem hræðsluáróður, ógn og 

hótanir jafnvel samþykkjanleg framkoma gagnvart börnum. Þrátt fyrir að miklar breytingar 

hafi orðið á uppeldisháttum og alla jafna sé ofbeldi gegn börnum fordæmt í hinum vestræna 

heimi, þekkist það þó enn þann dag í dag að börn eru beitt ofbeldi. Börn verða vör við ofbeldi 

sem birtist þeim í fjölmiðlum, sum verða vitni að ofbeldi innan veggja heimilisins á milli 

foreldra sinna og sum verða sjálf fyrir beinu ofbeldi. Allar birtingarmyndir ofbeldis hafa slæm 

áhrif á börn sem einstaklinga. Því oftar og meira sem börn sjá ofbeldi því skaðlegri áhrif hefur 

það á andlegan þroska þeirra.  

                                                 

51
 Skýrsla umboðsmanns barna til forsætisráðherra 2009,  bls. 10. 

52
 Skýrsla umboðsmanns barna til forsætisráðherra 2009,  bls. 10. 
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Eins og kemur fram í kaflanum „Almenn hegningarlög fyrr og síðar“ hér að framan mælti 

ákvæði 204. gr. hegningarlaga frá 1869 fyrir um refsingu við því að misþyrma barni sínu. 

Fyrsta heildstæða löggjöfin um vernd barna var sett árið 1932. Fram til þess tíma var 

réttarvernd barna aðeins í umræddu ákvæði hegningarlaga. Þegar barnaverndalögin voru sett 

var vernd barna áréttuð sbr. 8. gr. barnaverndarlaga frá árinu 1932. Ákvæðið var þó mun 

almennara og ekki jafn skýrt og hnitmiðað líkt og 204. gr. alm. hgl.  

Með setningu almennra hegningarlaga árið 1940 var umrædd 204. gr. felld úr gildi. Ekki 

er fyllilega ljóst hvers vegna það var gert. Velta má upp hvort vilji löggjafans hafi verið sá að 

réttarverndin yrði einskorðuð við barnaverndarlög eða hvort líkamsárásarákvæði 

hegningarlaga áttu aðeins að taka til þeirra atvika sem þóttu nógu alvarleg. Þó er greinilegt að 

barnaverndarlögum er ætlað að verja börn gegn ofríki foreldra sinna og hefur sú löggjöf 

þróast mikið síðastliðin ár. Af dómi Hrd. 22. janúar 2009 (506/2008) eða flengingarmálinu 

eins og það er nefnt hér að framan, leiddi, að ekki var fullkomin vernd börnum til handa í 

lögunum. Í málinu komst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að heimilt væri að flengja börn ef 

vilji foreldra stæði til slíks. Í kjölfar dómsins var barnaverndarlögunum breytt með það fyrir 

augum að girða fyrir allt ofbeldi gegn börnum. Var sú lagabreyting gerð í samræmi við 

Sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins.  

Almenn hegningarlög nr. 19/1940 hafa ekki að geyma viðbótarákvæði sem tekur á 

líkamlegu ofbeldi gegn börnum. Í slíkum málum hafa líkamsárásarákvæðum 217. gr, og 218. 

gr. alm. hgl. verið beitt. Í lögunum eru þó viðbótarákvæði er varða kynferðislegt ofbeldi gegn 

börnum af hendi foreldra, nánar tiltekið í 200. gr. og 201. gr. alm. hgl. Nauðsynlegt er í dag 

að beita ákvæðum alm. hgl. samhliða refsiákvæðum bvl. þar sem þau gera ekki ráð fyrir 

misalvarlegum afleiðingum brota eins og líkamsárásarákvæði alm. hgl. gera. Ákvæði bvl. um 

brot gegn börnum eru matskennd og opin og veita í raun takmarkaða vernd ein og sér.  

 Í dómum Hæstaréttar er bæði vitnað í barnaverndarlög og almenn hegningarlög í 

ofbeldismálum foreldra gegn börnum sínum. Ganga almenn hegningarlög jafnan framar 

barnaverndarlögum og tæma sök gagnvart þeim. Umræddar lagagreinar hegningarlaga veita 

vernd að einhverju leyti og hefur foreldrum verið dæmd refsing á grundvelli þeirra. Hins 

vegar verður að líta til þess að þegar um er að ræða líkamlegt ofbeldi gegn börnum af hendi 

foreldra þá eru brotin þess eðlis að þau fara út fyrir að vera almenn ofbeldisbrot í ljósi þeirra 

sérstöku tengsla sem ríkja milli foreldra og barna þeirra. Þegar slík brot eiga sér stað er  

brotandlagið og skaðinn sem þau valda annað og meira en í almennum líkamsárásum. 

Líkamsárásarákvæði hegningarlaga veita því þessum sérstöku verndarhagsmunum sem tengsl 

foreldra og barna eru takmarkaða vernd. Börn eiga að geta treyst foreldrum sínum og upplifað 
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öryggi hjá þeim. Þegar það traust er brotið er ekki auðveldlega aftur snúið. Eðli málsins 

samkvæmt er um meira og alvarlegra brot að ræða en einfalt líkamsárásarbrot milli tveggja 

einstaklinga sem jafnvel eru ókunnugir hver öðrum eða búa ekki yfir nánum tengslum sín á 

milli líkt og foreldri og barn. 

Hér að framan hefur verið tekið til skoðunar hvort núgildandi löggjöf veiti börnum næga 

vernd séu þau beitt ofbeldi af foreldrum sínum. Í ljósi þeirra atriða sem fjallað hefur verið um 

liggur fyrir að gildandi löggjöf veitir ákveðna vernd. Það ætti þó að skipta máli að brot gegn 

börnum sé skipaður sess í hegningarlögum með tilliti til þess að þar eru samankomin öll 

alvarlegustu brot sem fyrirfinnast í löggjöf ríkja. Þá er spurning hvort brot á 

barnaverndarlögum gefi í skyn að um minni háttar brot sé að ræða. Nauðsynlegt er fyrir 

brotaþola að brot sem hann verður fyrir sé lýst með réttum hætti og alvarleiki þess 

viðurkenndur.  

Sérstakt ákvæði um brot foreldra gegn börnum í hegningarlög myndi draga úr þörfinni að 

beita hinum matskenndu svigrúmsákvæðum sem barnaverndarlög hafa að geyma. Með því að 

tengja slíkt sérákvæði beint við 217. gr. og 218. gr. t.d. í formi refsiþyngingarákvæðis eða 

jafnvel sem sjálfstætt ákvæði myndi þannig taka af allan vafa um refsingu við slíkum brotum. 

Barnaverndarlög myndu síðan vera þeim til fyllingar. Væri slíkt viðbótarákvæði til árettingar 

á þeim eðlismun sem er á ofbeldisbrotum almennt og ofbeldisbrotum foreldra gegn börnum 

sínum. 
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