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Útdráttur 

Afbrot ungmenna á aldrinum 18-21 árs er megin viðfangsefni þessarar ritgerðar. 

Markmiðið er að skoða umfang afbrota og endurkomutíðni þessa aldurshóps þar sem 

tekið er mið af áhættuþáttum og lagalegu umhverfi. Til samanburðar er fjallað um 

nágrannalöndin Danmörku og Noreg. Við heimildaöflun var notast við rannsóknir, 

skýrslur og gagnabanka ásamt lögum og reglugerðum. Helstu niðurstöðurnar eru að 

afbrot ungmenna á þessum aldri er fremur algeng hér á landi og í viðmiðunarlöndunum. 

Einn þriðji dómþola sem eru yngri en 21 eins árs brýtur af sér aftur innan tveggja ára og 

er vímuefnaneysla helsta orsök endurkomu. Endurkomutíðni er algengari meðal þeirra 

sem afplána refsingu sína með fangelsisdómi en meðal þeirra sem afplána með 

samfélagsþjónustu. Sáttamiðlun er úrræði sem er tiltölulega nýlegt hér á landi og hefur 

það reynst vel við lausn mála ungra afbrotamanna í Noregi en það er ekki eins langt á 

veg komið í Danmörku. Hugrænn og félagslegur þroski ungmenna er ennþá í mótun 

samkvæmt kenningum og getur snemmbær vímuefnaneysla skaðað eðlilegt þroskaferli. 

Ákærufrestun er lagalegt úrræði sem tekur sérstakt tillit til dómþola á aldrinum 15-21 

árs hér á landi, en ekki er hægt að finna lög í Danmörku eða Noregi sem hefur þetta 

aldurstakmark þegar refsing er ákvörðuð.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



4 

Efnisyfirlit 

Útdráttur .................................................................................................................... 3 

Efnisyfirlit ................................................................................................................... 4 

Töfluskrá .................................................................................................................... 6 

1 Inngangur .............................................................................................................. 7 

2 Ástæður afbrotahegðunar ungmenna ..................................................................... 9 

2.1 Félagsnámskenningin (e. social learning theory). ................................................... 9 

2.2 Félagslega taumhalds kenningin (e. social control theory). .................................. 12 

2.3 Álagskenningin (e. general strain theory). ............................................................. 13 

2.4 Áhrif foreldra á afbrot ............................................................................................ 14 

2.5 ADHD og afbrotahegðun ........................................................................................ 16 

2.6 Vímuefnaneysla og afbrot ...................................................................................... 17 

2.7 Kenningar um endurkomutíðni .............................................................................. 19 

2.7.1 Samskiptarsjónarhornið og stimplunarkenningar .......................................... 19 

2.8 Samantekt .............................................................................................................. 21 

3 Fræðileg umfjöllun um þroska ungmenna ............................................................. 23 

3.1 Lífeðlisfræðileg nálgun ........................................................................................... 23 

3.2 Sálfélagslegar nálganir ........................................................................................... 24 

3.3 Félagslegar nálganir ............................................................................................... 24 

3.4 Vímuefnaneysla og þroski ...................................................................................... 25 

3.5 Samantekt .............................................................................................................. 26 

4 Umfang afbrota .................................................................................................... 27 

4.1 Ísland ...................................................................................................................... 27 

4.2 Danmörk ................................................................................................................ 29 

4.3 Noregur .................................................................................................................. 30 

4.4 Samantekt .............................................................................................................. 30 

5 Lög er varða einstaklinga á aldrinum 18-21 árs ..................................................... 31 

5.1 Ákvörðun dóma og vararefsing fésekta ................................................................. 31 

5.2 Ákærufrestun ......................................................................................................... 32 

5.3 Reynslulausn og frestun afplánunar ...................................................................... 33 

5.4 Ákvörðun um vistunarstað..................................................................................... 34 

5.5 Sáttamiðlun ............................................................................................................ 36 

5.6 Samantekt .............................................................................................................. 38 



5 

6 Endurkoma fanga ................................................................................................. 39 

6.1 Endurkomutíðni fanga ........................................................................................... 39 

6.2 Samantekt .............................................................................................................. 42 

7 Umræður og lokaorð ............................................................................................ 43 

Heimildaskrá ............................................................................................................ 45 

 

 
  



6 

Töfluskrá 

Tafla 1: Hlutfallsleg dreifing grunaðra í hegningarlagabrotum frá 2008-2012 eftir 

aldri. .................................................................................................................... 28 

Tafla 2: Aldursskipting fanga sem luku afplánun eða voru í afplánun 

óskilorðsbundinnar fangelsisrefsingar um áramótin 2009-2012 ....................... 29 

 

 

 



7 

1 Inngangur 

Unglingsár eru tímabil breytinga sem innihalda líffræðilegan þroska, aukna félagslega 

ábyrgð, myndun náinna sambanda og þróun sjálfsmyndar. Það eru tækifæri á 

unglingsárum til að öðlast jákvæð fullorðinshlutverk, en á sama tíma eru mögulegir 

áhættuþættir sem að geta leitt í öfuga átt (Iselin, Decoster og Salekin, 2009). 

Ýmsir félagslegir og persónulegir þættir geta ýtt undir áhættu þess að viðkomandi leiðist 

á braut afbrota. Ófullnægjandi uppeldisaðstæður, vímuefnaneysla, athyglisbrestur og 

ofvirkni (ADHD) og jafningjar í frávikshegðun eru meðal helstu áhættuþáttanna þegar 

kemur að afbrotum ungmenna samkvæmt rannsóknum.  

Afbrotamenn yngri en 18 ára eru börn samkvæmt lögum, en sakhæfisaldur er 15 ár. 

Dómþolar yngri en 18 ára eru vistaðir á meðferðarheimili á vegum Barnaverndar-

nefndar í samvinnu við Fangelsismálastofnun sem sér um fullnustu refsinga. Markmiðið 

með slíku fyrirkomulagi er að draga úr þeim afleiðingum sem harðari refsing getur haft í 

för með sér, en fangelsisvistun getur meðal annars leitt til þess að hinn ungi dómþoli 

kynnist eldri og reyndari afbrotamönnum.  

Hér verður sjónum hinsvegar beint að afbrotamönnum á aldrinum 18-21 árs, með 

Danmörku og Noreg til hliðsjónar. Afbrot og endurkomutíðni í þessum aldurshópi er 

fremur algeng, en einn þriðji þeirra sem hljóta dóm brýtur af sér aftur. Þessi aldurshópur 

hlýtur ekki sömu lagalegu úrræði og þeir sem yngri eru, en dómstóll og Fangelsismála-

stofnun taka tillit til þessa aldurshóps hér á landi. Heimilt að fresta ákæru dómþola 15-

21 árs um tiltekinn tíma samkvæmt 56. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 um 

skilorðsbundna frestun ákæru og skilorðsbundna dóma. Slíkt úrræði er hvorki að finna í 

norskum eða dönskum lögum sem beinist að þessum aldurshópi.  

Spurningarnar sem liggja til grundvallar eru:  

1. Hvaða þættir leiða ungmenni á aldrinum 18-21 árs til afbrota? 

2. Hvaða úrræði standa aldurshópnum til boða hér á landi og í Danmörku og 

Noregi? 

3. Hversu mikil endurkomutíðni er meðal aldurshópsins?         
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Ritgerðin skiptist í sjö kafla. Fyrst er farið yfir þær helstu kenningar sem beinast að 

því að útskýra afbrot ungmenna og ástæður endurkomutíðni. Ásamt þeim kenningum 

verður sjónum beint að áhrifum foreldra, ADHD og vímuefnaneyslu á afbrotahegðun. Í 

þriðja kafla er fræðileg umfjöllun um líffræðilegan og félagslegan þroska aldurshópsins 

og áhrif vímuefnaneyslu á þroska. Fjórði kafli segir frá umfangi afbrota hér á landi og í 

Danmörku og Noregi með tilliti til afbrotamanna á aldrinum 18-21 árs. Í fimmta kafla 

verður farið yfir þau helstu lagalegu úrræði sem gilda um aldurshópinn. Umfjöllunarefni 

sjötta kafla er umfang endurkomutíðni aldurshópsins þar sem farið verður yfir 

tölfræðilegar upplýsingar ásamt rannsóknum. Að lokum verða umræður og helstu 

niðurstöður ritgerðarinnar dregnar saman. Rannsóknir á viðfangsefninu fengust meðal 

annars úr greinasöfnum Proquest og Science Direct. Skýrslur lögregluyfirvalda og 

fangelsismálastofnana voru nýttar við tölfræðiöflun og vísað er í lög og reglugerðir er 

gilda hér á landi og á Norðurlöndunum tveimur.  
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2 Ástæður afbrotahegðunar ungmenna 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu kenningum um afbrotahneigð með tilliti til 

aldurshópsins sem um ræðir. Fjallað verður um félagsnámskenninguna, félagslegu 

taumhaldskenninguna og álagskenninguna. Farið verður yfir áhrif foreldra á afbrot, áhrif 

vegna athyglisbrests og ofvirkni (ADHD) og vímuefnaneyslu sem getur ýtt undir fráviks- 

og afbrotahegðun. Einnig verður fjallað um kenningar um ítrekunartíðni og 

endurkomum afbrotamanna í fangelsi. 

2.1 Félagsnámskenningin (e. social learning theory). 

Afbrotafræðikenningar sem aðhyllast hið félagslega sjónarhorn hafa útskýrt afbrot út frá 

félagslegum orsökum þar sem félagsleg sambönd ýta undir eða draga úr afbrotahegðun. 

Vísa þær í rannsóknir á tengslum afbrota við skóla, vinnu, fjölskyldubönd, frávikshegðun 

jafningja og áður sýnda frávikshegðun (Wright, Capsi, Moffitt og Silva, 1999).  

Sutherland kynnti kenningu sína um ólík félagstengsl árið 1947, en samkvæmt 

kenningunni verður einstaklingur afbrotamaður þar sem að hann lærir gildi og hegðun 

tengd afbrotum, fólk lærir með öðrum orðum afbrotahegðun í gegnum samskipti við 

aðra. Þegar afbrotahegðun er lærð inniheldur námið bæði aðferðir til afbrota, leiðir til 

að réttlæta afbrot og aðferðir til að eyða sektarkennd (Sutherland, 1947). 

Fræðimaðurinn Ronald L. Akers þróaði kenningu Sutherlands enn frekar og er hún þekkt 

sem félagsnámskenningin (e. social learning theory) (Akers, 1996). Grunnforsenda 

félagsnámskenningarinnar er að sama námsferlið sem verður til með félagsmótun, 

samskiptum og aðstæðum leiði af sér bæði hefðbundna hegðun og afbrotahegðun 

(Akers, 1998). Í kenningunni er lögð áhersla á fjögur hugtök: skilgreiningar, ólík 

félagstengsl, mismunandi styrkingu og herminám. Samkvæmt kenningunni verður 

fráviks- og afbrotahegðun líkleg til að eiga sér stað þegar samansett verkun af þessum 

fjórum þáttum hrindir af stað og styrkir óhefðbundna hegðun fram yfir hefðbundna 

hegðun (Meneses, 2009). 
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Skilgreiningar (e. definitions): 

Þar er átt við þau almennu gildi sem endurspegla trú, siðferði, viðmið og norm sem ýta 

undir hefðbundna hegðun, þ.e. draga úr afbrotahegðun. Þetta eru ákveðin gildi sem 

beina einstaklingnum til ákveðins verknaðar (Meneses, 2009). Slíkar skilgreiningar geta 

verið jákvæð viðhorf til afbrots eða hlutlausar þar sem að hegðunin er ekki skilgreind 

sem góð en engu að síður viðurkennd, réttlætanleg eða afsakanleg eftir aðstæðum. 

Skilgreiningar og gildi sem eru ríkjandi í samfélaginu ganga gegn afbrotum og stuðla að 

jákvæðari hegðun og dregur það úr áhættunni á afbrotahegðun þegar einstaklingur lifir 

eftir og viðurkennir þær skilgreiningar (Krohn, Lizotte og Hall, 2009).  

 

Ólík félagstengsl (e. differential association): 

Kenningin vísar til þeirra mismunandi félagshópa sem einstaklingur á í samskiptum við. 

Hóparnir hafa mismunandi gildi, viðhorf og hegðunarmynstur sem eru annað hvort 

jákvæð eða neikvæð gagnvart fráviks- og afbrotahegðun (Meneses, 2009). Fjölskylda, 

vinir og jafnaldrar hafa mestu áhrif á fráviks- og afbrotahegðun samkvæmt kenningunni. 

Foreldrar sem hafa neikvætt viðhorf til vímuefnanotkunar og afbrota draga úr líkum á 

því að barn þeirra taki þátt í slíku athæfi (Church, Wharton og Taylor, 2009, Siegel, 

2012). Hinsvegar sýna rannsóknir á afbrotahegðun og samsetningu vinahópa að því fleiri 

sem afbrotamenn eru í vinahópnum því líklegra er að viðkomandi hafi einnig brotið af 

sér. Slíkir vinahópar hafa ekki aðeins áhrif á viðhorf og skoðanir heldur í mörgum 

tilfellum brjóta af sér saman (Lonardo, Giordano, Longmore, Manning, 2009).  

Þátttaka í hefðbundnum athöfnum, líkt og íþróttum og trúfélögum, dregur úr 

áhættunni á að ungmenni brjóti af sér og neyti vímuefna því slíkar stofnanir binda 

einstaklinginn við hefðbundið athæfi og félagsnet (Bahr og Hoffmann, 2008). Þessir 

mismunandi félagshópar einkennast því bæði af áhættu og verndarþáttum þegar kemur 

að þátttöku í afbrotum.  

 

Mismunandi styrkingar (e. differential reinforcements): 

Þessi kenning vísar til væntanlegrar og raunverulegrar afleiðingar (umbunar og 

refsingar) af því að taka þátt í ákveðinni hegðun. Akers (1998) heldur því fram að 

jákvæðar og neikvæðar styrkingar auki eða dragi úr líkum þess að ákveðin hegðun muni 
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eiga sér stað. Yfirleitt framkvæma einstaklingar það sem þeir halda að leiði af sér umbun 

eða forðast að framkvæma í framtíðinni ef refsing var afleiðingin. Þar af leiðandi 

framkvæmir fólk ekki athafnir sem það heldur að leiði til refsinga. Mismunandi 

styrkingar vísar til þess jafnvægis af væntanlegri eða raunverulegri umbun og refsingum 

sem fylgja eða eru afleiðingar hegðunar. Hvort einstaklingur brýtur af sér ræðst af fortíð, 

nútíð og væntanlegum umbunum og refsingum hegðunar (Meneses, 2009). 

Samkvæmt rannsóknum brjóta ungmenni oft af sér í sameiningu, þar sem þeir 

upplifa saman ánægjuna og áhættuna sem verður við afbrotið (Burfeind og Bartusch, 

2011).  

 

Herminám (e. imitation): 

Herminám vísar til þess að hermt sé eftir ákveðinni hegðun. Það verður til með því að 

fylgjast með athöfnum annarra og er hegðun styrkt með umbunum eða forðun (e. 

avoidance) refsinga (Akers, 1998). Hvort hermt sé eftir hegðun eða ekki, veltur á 

persónuleika einstaklingsins sem fylgst er með, sú hegðun sem hann leggur stund á og 

afleiðingar hennar (Meneses, 2009). Yngri systkini herma oft eftir hegðun eldri systkina, 

sérstaklega ef þau sjá að slík hegðun er árangursrík. Rannsókn sem beindist að áhrifum 

afbrotahegðunar eldri systkina á þau yngri sýndi að eldri bræður sem voru í afbrotum 

ýtti undir afbrotahegðun yngri systra þeirra, sérstaklega ef slíkt athæfi leiddi til vinsælda 

(Craine, Tanaka, Nishina, Conger, 2009). Ungmenni sem verða meðlimir vinahóps í 

vímuefnaneyslu, þar sem hvatt er til slíkrar neyslu og tækifæri gefst til að fylgjast með 

henni, getur leitt til þess að viðkomandi leiðist í neyslu vegna þessara jákvæðu styrkinga 

og hermináms (Siegel, 2012). 

Þrátt fyrir mikilvægi kenningarinnar hefur hún verið gagnrýnd fyrir að erfitt er að 

rannsaka þætti hennar, til að mynda er það erfitt að afmarka skilgreiningar sem stuðla 

að afbrotum. Auk þess útskýrir kenningin ekki af hverju sumir einstaklingar tileinka sér 

skilgreiningar til afbrota en aðrir ekki og hefur það skapað erfiðleika við að mynda 

rannsóknarhæfa tilgátu. Hinsvegar styðja nokkrar rannsóknir við kjarna kenningarinnar, 

til að mynda sýna niðurstöður rannsókna fram á að börn sem eiga foreldra í afbrotum 

eru líklegri en önnur til að leiðast á braut afbrota. Er það í samræmi við þá kenningu að 

börn læra viðhorf til afbrota frá foreldrum (Siegel, 2012). 
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2.2 Félagslega taumhalds kenningin (e. social control theory). 

Félagslega taumhalds kenningin er einnig þekkt sem félagsleg afbrotakenning (e. 

sociological theory of crime). Taumhalds kenningin beinir sjónum sínum að félagslegum 

þáttum sem hamla frávikshegðun fremur en þáttum sem ýta undir hana. Það eru því 

innri og ytri gangverk sem geta stýrt mögulegri afbrotahegðun einstaklings (Akers, 

1996). Samkvæmt kenningunni eru þrír þættir sem draga úr áhættu afbrotahegðunar: 

tengsl við aðra eins og foreldra og kennara, skuldbinding og þátttaka í hefðbundnum 

athöfnum eins og skólaganga og trú á hefðbundin gildi (Hirschi, 1969). Þessi félagslegu 

og persónulegu bönd halda aftur af afbrotum því félagslegt taumhald bindur 

einstaklinginn við almennar eða viðurkenndar skoðanir, gildi og athafnir sem hann lærir 

til dæmis frá foreldrum, kennurum, yfirmönnum og jafnöldrum (Hirschi, 1969). Hætta er 

á að þessi sambönd eða félagsleg staða tapist þegar samfélagsreglur eru brotnar og 

getur viðkomandi að auki misst efnislega þætti líkt og atvinnu, húsnæði eða lent í 

fjárhagsvanda. Þeir sem hafa veik samfélagsleg bönd og hafa engu að tapa eru því 

frjálsir til afbrota samkvæmt kenningunni (Skardhamar, 2011).   

Nokkrar rannsóknir styðja kenninguna, til að mynda hefur verið sýnt fram á að 

ungmenni sem hafa sterk bönd við fjölskyldu, vini og skóla eru ólíklegri til að vera 

viðloðandi jafnaldra sem stunda afbrot. Ungmenni sem eiga heilbrigð tengsl við foreldra 

sína þróa jafnframt með sér félagslega færni sem gerir þeim kleift að viðhalda nánum og 

heilbrigðum samböndum (Staffensmeier, Schwartz, Zhong og Ackerman, 2005). Að auki 

sýna niðurstöður rannsókna að ungmenni sem eru virk í tómstundum, eins og íþróttum, 

eru ólíklegri til frávikshegðunar en ungmenni sem stunda óhefðbundna dægrastyttingu  

án umsjónar (Sampson, 1985).  

Kenningin hefur fengið þá gagnrýni að hún tekur ekki tillit til líffræðilega þátta 

afbrotamannsins og útskýrir ekki ástæður þess að sumir einstaklingar leiðast í afbrot en 

aðrir ekki eftir að samfélagslegu böndin veikjast eða brotna. Einnig hefur verið bent á að 

mörg ungmenni brjóti af sér þótt þau séu virk í tómstundum og námi (Wiatrowski, 

Griswold og Roberts, 1981; Siegel, 2012).  
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2.3 Álagskenningin (e. general strain theory). 

Kenningasmiðurinn Robert Agnew kynnti árið 1992 álagskenninguna til að útskýra 

ástæður þess að einstaklingar brjóti af sér, en samkvæmt kenningunni brjóta þeir af sér 

vegna álags sem þeir upplifa. Veldur álagið neikvæðum tilfinningum og gremju sem 

getur leitt til örvæntingar eða frávikshegðunar (Agnew, 1992). Skiptir hann uppruna 

álagsins í þrjá megin flokka. Í fyrsta lagi nefnir hann þá sem finna fyrir vonbrigðum vegna 

þess að þeir ná ekki að uppfylla lífsmarkmið sín. Finna þeir fyrir örvæntingu og leiðast 

því á braut afbrota til að ná þessum markmiðum, til dæmis með þjófnaði (Siegel, 2012).  

Þeir sem hafa orðið fyrir illri meðferð annarra, til dæmis með einelti eða misnotkun 

eru einnig líklegri til afbrota. Veldur slík meðferð skapraun, reiði og hræðslu sem leiðir 

til frávikshegðunar, líkt og árásarhneigðar og vímuefnaneyslu. Að lokum nefnir Agnew 

þá sem finna fyrir álagi vegna missis, til að mynda skilnaðar foreldra eða brottrekstrar úr 

skóla. Getur slíkt álag valdið neikvæðum tilfinningum og löngun til að hefna sín á þeim 

sem báru ábyrgð á missinum. Áhrif álagsins skilyrðist einnig af öðrum þáttum, þar á 

meðal bjargráðum, úrræðum, félagslegum stuðningi, sjálfsmynd og viðhorfum til 

afbrota (Siegel, 2012). Ákveðin gerð álags getur aukið líkur á afbrotahegðun ungmenna 

og getur það myndast vegna óheilbrigðra samskipta við aðra fjölskyldumeðlimi til að 

mynda höfnunar foreldra, refsingar foreldra sem eru óhóflegar og/eða strangar; 

misnotkun og vanræksla; fjölskylduágreiningur og skilnaður foreldra. Að auki getur þetta 

álag verið vegna skólayfirvalda eða jafnaldra (Meneses, 2009). Slíkt álag leiðir til þess að 

viðkomandi upplifir streitu og neikvæðar tilfinningar, eins og reiði, vonleysi og þunglyndi 

(Agnew, 1992). Þegar einstaklingar upplifa tvo eða fleiri álagsþætti samtímis er líklegra 

að það valdi neikvæðum tilfinningum og dragi úr getunni til að takast á við þá á löglegan 

hátt (Agnew, 1985). Afbrot geta verið aðferð einstaklingsins til að draga úr eða komast 

undan álagi með því að hefna sín gagnvart þeim sem hafa verið þeim óréttlátir eða með 

notkun ólöglegra eiturlyfja til að lina þessar neikvæðu tilfinningar (Agnew, 1985; 

Meneses, 2009). Það fer eftir gerð álagsins hvort auðveldara er að losna undan því með 

löglegum eða ólöglegum leiðum ásamt umhverfi einstaklingsins og persónueinkennum 

(Agnew og Broidy, 1997; Agnew, 1985).  

Rannsóknir sem beinast að kenningu Agnew sýna meðal annars fram á að ungmenni 

sem upplifðu ágreining innan fjölskyldu og harðar refsingar foreldra voru líklegri til 
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afbrota en aðrir jafnaldrar þeirra. Jafnframt voru þeir sem upplifðu efnahagslegan skort 

líklegri til þjófnaðarbrota en ofbeldisbrota til að ná fjárhagslegum ávinningi (Moon, 

Morash, McCluskey og Whang, 2009). Kenningin hefur hinsvegar verið gagnrýnd fyrir 

þær sakir að hún útskýrir ekki af hverju einstaklingar fari af braut afbrota eftir því sem 

þeir eldast. Að auki tekur hún ekki tillit til afbrota meðal milli- og efristéttarinnar né til 

mismunandi gildismats í ólíkum samfélögum (Peck, 2011).   

2.4 Áhrif foreldra á afbrot  

Sálfræðingar og afbrotafræðingar hafa lengi viðurkennt áhrif fjölskyldu á 

afbrotahegðun. Fjölskyldan er einn mikilvægasti partur í lífi barns en þar lærir það gildi, 

viðhorf og ferli sem hefur áhrif á athæfi þess á lífsleiðinni (Siegel og Senna, 2008). 

Uppeldisaðferðir foreldra hafa því mikil áhrif á hegðun barns, en rannsakendur hafa sýnt 

fram á að foreldrar sem veita stuðning, hlýju, viðurkenningu og taka þátt í lífi barna 

sinna draga úr líkum á afbrotahegðun (Deutsch, Crockett, Wolff og Russell, 2012). Aftur 

á móti hafa niðurstöður rannsókna á tengslum uppeldisaðferða foreldra og 

frávikshegðunar barns sýnt fram á að skortur á stuðningi, bágborin umsjón, höfnun og 

vanræksla foreldris hafi sterkustu áhrif á afbrotahegðun. Ungmenni sem upplifa slíkt 

viðmót frá foreldrum eru í hættu á að mynda brenglaða sýn á sjálfum sér og þeirra 

umhverfi sem getur verið ein ástæða þess að þau eru líklegri til að sýna frávikshegðun 

(Hoeve, Dubas, Eichelsheim, Laan, Smeenk og Gerris, 2009; Barrett, Katsiyannis, Zhang, 

og Zhang, 2014). Skert virkni fjölskyldu hefur áhrif á afbrotahegðun ungmennis og hefur 

því verið skipt upp í fjóra flokka: fjölskyldur sem rofna vegna ágreinings eða skilnaðar, 

átök innan fjölskyldu, ófullnægjandi uppeldisaðferðir foreldra og frávikshegðun 

fjölskyldumeðlims sem stuðlar að herminámi. Þessir þættir geta líka samtvinnast, það er 

foreldrar sem eru afbrotamenn eru líklegri til að stuðla að ágreiningi innan 

fjölskyldunnar, vanrækslu barna og sambandsslitum (Siegel og Welsh, 2013). Börn sem 

hafa upplifað rof innan fjölskyldunnar eru líklegri til að taka þátt í afbrotum, en 

sambandsslit foreldra einkennast oft af ágreiningi, fjandsemi og árásarhneigð. 

Ungmenni sem alast upp með einu foreldri getur skort umsjón og tengsl við foreldra og 

verið veikari fyrir hópþrýstingi frá jafnöldrum. Rannsakendur útskýra þá niðurstöðu út 

frá þeim forsendum að foreldrið hafi takmarkaðan tíma til að veita þá umsjón og aðhald 

sem ungmennið þarf. Að auki getur hið einstæða foreldri skort tíma til að aðstoða 
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ungmennið við að leysa þau tilfinningalegu vandamál sem verða á unglingsárum. Í 

mörgum tilfellum kunna ungmenni ekki að takast á við slíkar tilfinningar og þar af 

leiðandi leiðast þeir á braut afbrota til að losna við þá skapraun sem þeir upplifa. Er það 

meðal annars í samræmi við álagskenninguna, þar sem ungmenni upplifa streitu og leita 

því ólöglegra leiða til að takast á við þær neikvæðu tilfinningar sem að verða (Siegel og 

Welsh, 2013; Capaldi og Patterson, 1996).  

Lárus Helgason (1993) gerði rannsókn á andlegu og félagslegu ástandi á 52 

íslenskum föngum sem afplánuðu fangelsisdóma á Litla-Hrauni og Kvíabryggju frá 

árunum 1964 til 1965 og var eftirfylgni árið 1984. Í rannsókninni kemur fram að eitt af 

megineinkennum síbrotamanna er að þeir áttu við viss vandamál að stríða á barns- og 

unglingsaldri og áttu erfitt með að að móta sér uppbyggilegan lífsstíl. Athugaði Lárus 

hegðun fanga á barnsaldri og bar hann saman upplýsingar frá föngunum og 

aðstandendum. Um 67% þátttakenda voru taldir bældir, uppstökkir eða óhlýðnir á 

barnsaldri. Samkvæmt íslenskri rannsókn alast 90% barna upp hjá foreldrum fyrstu fimm 

árin, en í rannsókn Lárusar gildir það einungis um 67% þátttakenda. Einnig kemur fram 

að rúmlega 22% fanganna höfðu dvalið á uppeldisstofnun lengur en tvö ár. Hvað varðar 

tengsl við fjölskyldu þá sögðu tíu fangar að samskipti við fjölskyldu væru eðlileg, en 

ellefu fangar höfðu engin samskipti við fjölskyldu. Rannsókn Margrétar Sæmundsdóttur 

(2003) sýndi jafnframt fram á að yngri fangar voru líklegri til að hafa alist upp hjá 

einstæðu foreldri en eldri fangar. Niðurstöður rannsóknar Vals Bjarnasonar (2012) á 

aðstæðum og líðan fanga við lok afplánunar sýndu að auki að margir fanganna höfðu 

upplifað ofbeldi og vanrækslu á heimilum sínum.  

Niðurstöður norskrar rannsóknar á félagslegri stöðu fanga sýndu að einn af hverjum 

þremur höfðu farið í fóstur á vegum barnaverndaryfirvalda fyrir 16 ára aldur. Helstu 

ástæður sem liggja að baki þess að barn er tekið af heimili foreldra sinna eru bágborin 

uppeldisskilyrði, þá sérstaklega vegna vímuefnaneyslu eða geðrænnar vanheilsu. Getur 

ástæðan einnig legið í hegðunarvandamálum barnsins (Skardhamar, 2011). 

Af þessari umfjöllun má draga þá ályktun að fjölskyldan fari með mikilvægt hlutverk 

þegar kemur að afbrotahegðun ungmennis. Uppeldi foreldra getur bæði hamlað eða ýtt 

undir afbrotahegðun barns. Foreldrar sem veita stuðning og veita lausnamiðaðar 

aðferðir við tilfinningalegum vandamálum draga úr afbrotahegðun, en þau börn sem 
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skortir umsjón og stuðning frá foreldrum eru líklegri til afbrota. Tiltölulega margir fangar 

alast upp hjá einstæðu foreldri samkvæmt niðurstöðum þeirra rannsókna sem fjallað 

var um, en sýnt hefur verið fram á að einstæð foreldri getur skort tíma og bjargráð sem 

börn þeirra þurfa. 

2.5 ADHD og afbrotahegðun 

Samkvæmt íslenskri rannsókn frá 2005 á tæplega 30.000 grunnskólabörnum eru 6% 

barna með athyglisbrest og ofvirkni (Guðrún Bjarnadóttir, María Guðnadóttir, 

Ragnheiður Elísdóttir, Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir og Sigríður Kr. Gísladóttir, 2005). 

ADHD er taugaþroskaröskun í boðakerfi heilans á svæðum sem gegna mikilvægu 

hlutverki í stjórnun hegðunar. Einkennist ADHD meðal annars af óróleika, einbeitingar-

skorti, örlyndi, skapsveiflum, hvatvísi, skipulagserfiðleikum og viðkvæmni fyrir streitu 

(ADHD samtökin, e.d.). Einkenni ADHD birtast í barnæsku og getur hegðun barns með 

ADHD reynt á uppeldisaðferðir og viðbrögð foreldra. Foreldrar barns sem erfitt er að 

hafa hemil á skortir oft mikilvæg líkamleg og sálfræðileg úrræði til að bregðast við 

hegðuninni á uppbyggilegan hátt. Geta viðbrögð þeirra orðið hvatvís og neikvæð sem 

birtist í líkamlegum refsingum, munnlegri misnotkun og getur það leitt til alvarlegri 

andfélagslegrar hegðunar barnsins (Moffitt, 1990).     

Sambandið milli ADHD og afbrota er flókið þar sem margir áhættuþættir eru tengdir 

við ADHD, til að mynda hegðunarvandamál, vímuefnaneysla, jafningjar í afbrotum, 

ofbeldishneigð og tilfinningalegur óstöðugleiki (Young, Adamou, Bolea, Müller, Pitts, 

Thome og Asherson, 2011). Eru því einkenni ADHD ekki bein orsök afbrotahegðunar 

heldur verður það vegna samspils annarra áhrifavalda (Gísli H. Guðjónsson, Jón F. 

Sigurðsson, Young, Newton og Peersen, 2009).  

Niðurstöður langtímarannsóknar Klein, Mannuzza og Moulton (2008) leiddu í ljós að 

börn sem eru greind með ADHD án annarra hegðunarvandamála eru í aukinni hættu á 

að sýna frávikshegðun og stunda vímuefnaneyslu á unglingsárum. Algengt er að 

einstaklingar með ADHD neyti vímuefna til að bæta líðan sína meðal annars vegna 

róandi áhrif þeirra (Richardson, 1997). Rannsóknir sýna að auki að menntaskóla-

nemendur með ADHD eru líklegri en aðrir nemendur til afbrota (Johnson og Kercher, 

2007). Einnig hefur verið sýnt fram á að síbrotamenn í ofbeldismálum voru með fleiri 
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einkenni ADHD en einstaklingar sem frömdu aðeins eitt ofbeldisbrot (Grieger og Hosser, 

2012). 

Gerð var rannsókn á ADHD meðal íslenskra fanga. Þátttakendur voru 46 fangar á 

aldrinum 19-46 ára og beindist rannsóknin að því að athuga hlutfall þeirra fanga sem 

hafa einkenni ADHD, bæði í barnæsku og á fullorðinsárum. Kom í ljós að rúmlega 

helmingur þátttakenda voru með einkenni ADHD í barnæsku, af þeim voru fimmtán, eða 

32%, sem höfðu ennþá einkenni ADHD (Gísli H. Guðjónsson, Jón Friðrik Sigurðsson, 

Young, Newton og Peersen, 2009). Í annarri rannsókn þar sem þátttakendur voru 110 

fangar var tíðni ADHD meðal einstaklinga yngri en 25 ára 17,9%, en var um 10% í 

aldurshópnum 26-45 ára (Rösler, Retz, Yaqoobi, Burg og Retz- Junginger, 2009). Fangar 

með ADHD eiga erfiðara með að aðlagast umhverfi sínu eftir afplánun og getur það 

aukið líkur á endurteknum afbrotum (Eme, 2009). 

Af þessu má sjá að einkenni ADHD er hliðarorsök afbrotahegðunar, þar sem margir 

víxlverkandi þættir hafa áhrif. Einkenni ADHD barns geta ýtt undir neikvæð viðbrögð 

foreldra og ýtt þar af leiðandi undir alvarlegri hegðunarvanda. Með tilliti til 

álagskenningarinnar má áætla að einstaklingur með ADHD finni fyrir neikvæðum 

tilfinningum og leiti þar af leiðandi til lausna, löglegra eða ólöglegra. Rannsóknir hafa 

sýnt fram á að einkenni ADHD auki áhættu á afbrotum og vímuefnanotkun. ADHD er 

fremur algeng meðal fanga og því er mikilvægt að greining og meðhöndlun eigi sér fljótt 

stað til að koma í veg fyrir yfirvofandi afbrot og áframhaldandi afbrotahegðun.   

2.6 Vímuefnaneysla og afbrot 

Margar kenningar fjalla um ástæður vímuefnaneyslu en flestir fræðimenn eru sammála 

um áhrif áhættu- og verndandi þátta þegar kemur að vímuefnaneyslu ungmenna. Skipta 

þeir áhættuþáttunum í tvo megin flokka, einstaklingsbundna og aðstæðubundna. 

Aðstæðubundnir áhættuþættir eru meðal annars lagasetning og aðgengi að vímuefnum. 

Einstaklingsbundnir áhættuþættir eru hegðunarvandamál á yngri árum, til dæmis 

árásarhneigð og hvatvísi; geðræn vandamál, eins og ADHD eða þunglyndi; 

námserfiðleikar; vandamál innan fjölskyldu og vímuefnaneysla vinar eða náins 

skyldmennis, en það er einn sterkasti áhættuþátturinn. Verndandi þættir draga úr líkum 

á að einstaklingur neyti vímuefna eða þrói með sér vímuefnavanda. Einn sterkasti 

verndarþátturinn er viðhorf foreldra gagnvart vímuefnum, en rannsóknir sýna að 
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ungmenni eru ólíklegri til vímuefnaneyslu ef viðhorf foreldra er sterklega gegn því 

(Substance Abuse and Mental Health Administration, 2003; Burrow-Sanchez, 2006). 

Aðrir verndandi þættir eru góð geðheilsa, skilvirkar uppeldisaðferðir foreldra, 

uppbyggileg tengsl við jafnaldra, góður menntunarárangur og sterk tengsl við 

samfélagslegar stofnanir eins og ungmennasamtök (Burrow-Sanchez, 2006).  

Vímuefnaneysla á unglingsárum getur aukið líkurnar á aukinni neyslu vímuefna á 

fullorðinsárum sem og andfélagslegri hegðun. Vímuefnamisnotkun er hinsvegar flókið 

fyrirbæri vegna samverkandi þátta. Sterkasta vísbendingin um vímuefnaneyslu eru 

snemmbær og langvarandi mynstur andfélagslegrar hegðunar, en það eru niðurstöður 

margra langtímarannsókna á tengslum andfélagslegrar hegðunar í barnæsku og 

vímuefnanotkunar á seinni árum (Armstrong og Costello, 2002).   

Afbrot sem tengjast vímuefnum eru þung byrði á réttarvörslukerfinu (Ariel, Durbin, 

Hicks, Johnson og Sara 2013). Vímuefni eru ólögleg sem slík, en vímuefnaneytendur 

fjármagna oft neyslu sína með þjófnaði og dreifingu eiturlyfja til annarra (Bretteville-

Jensen og Sutton, 1996). Endurkomutíðni er algengari meðal fanga sem neyta fíkniefna í 

samanburði við aðra fanga og eru afturhvörf helsta orsök endurkomu (Lobmaier, 

Berman, Gossop og Ravndal, 2013). Niðurstöður rannsókna á áfengis- og fíkniefnaneyslu 

íslenskra fanga fyrir afplánun leiddu í ljós að þrír af hverjum fjórum sögðust hafa verið 

undir áhrifum vímuefna þegar afbrotið var framið. Þriðjungur þátttakenda töldu sig eiga 

við fíkniefnavanda að stríða og tæplega 60% höfðu einhvern tímann farið í áfengis- og 

fíkniefnameðferð (Jón Friðrik Sigurðsson og Gísli H. Guðjónsson, 1994; 1995). Rannsókn 

Margrétar Sæmundsdóttur (2003) sýndi fram á að flest allir sem afplána refsingu fyrir 

fíkniefnabrot og auðgunarbrot hafa neytt fíkniefna. Hlutfall stórneytenda var hæst 

meðal yngri aldurshópsins, eða um 43%, en til stórneytenda teljast þeir sem neyta 

fíkniefna daglega eða oft í viku. Jafnframt hafði meirihluti allra fanga farið í 

vímuefnameðferð. Að auki sýndu niðurstöður svipaðrar rannsóknar Í Danmörku að 

nærri 60% þeirra sem kærðir voru til afplánunar í lokuðu fangelsi höfðu neytt fíkniefna 

innan 30 daga áður en afplánun hófst (Sundhedsstyrelsen, 2013). Í Noregi sögðust um 

53% fanga hafa neytt fíkniefna fyrir afplánun en aðeins 22% sögðust ekki neyta 

fíkniefna. Um 7% greindu frá daglegri áfengisneyslu (Lobmaier, Berman, Gossop og 

Ravndal, 2013). Þessi mikla neysla áfengis og vímuefna hefur áhrif á heilsu, bæði beint 
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og óbeint, þ.e. bæði áfengi og vímuefni hafa bein áhrif á líkamann. Í öðru lagi þá er 

algengt meðal alkóhólista og vímuefnaneytenda að lífsstíll þeirra er skaðlegur vegna 

bágborinnar næringar og hreinlætis. Getur það haft áhrif á sjúkdóma og sálræna 

erfiðleika (Skardhamar, 2011). Norsk langtímarannsókn á tengslum kannabisneyslu og 

afbrota sýndi að neysla kannabisefna við tvítugt tengdist aukinni áhættu á 

fíkniefnatengdum afbrotum. Neysla kannabisefna og annarra vímuefna jók þó ekki 

áhættuna á annars konar afbrotum, líkt og ofbeldisbrotum (Pedersen og Skardhamar, 

2009). Má því áætla að einstaklingur sem neyti slíkra efna sé í aukinni áhættu á að 

tengjast inn í afbrotaumhverfi þar sem fíkniefnatengd afbrot eiga sér stað. 

2.7 Kenningar um endurkomutíðni 

Ein af greinum félagsvísinda er afbrotafræði og er uppruna hennar hægt að rekja til 

upphafs félagsvísinda á 19. öld. Afbrotafræðin er þverfagleg grein sem byggist á 

vísindalegri þekkingu og er markmið greinarinnar að setja fram almennar og prófanlegar 

staðhæfingar um tilurð refsinga, frávik frá þeim og hvað sé gert til lausnar. Skipta má 

sjónarhornum afbrotafræðinnar í þrennt: samstöðusjónarhornið (e. conseus view), 

samskiptasjónarhornið (e. interactionist view) og átakasjónarhornið (e. conflict view) 

(Helgi Gunnlaugsson, 2008).  

Með tilliti til ritgerðarefnis verður hér fjallað um samskiptasjónarhornið og 

stimplunarkenninguna en sú kenning leitast meðal annars við að finna svör við ástæðum 

endurkomu fanga.  

2.7.1 Samskiptarsjónarhornið og stimplunarkenningar 

Stimplunarkenningar (e. labeling theories) eru eitt af viðurkenndum sjónarhornum 

innan samskiptasjónarhornsins. Halda kenningarnar því fram að formlegar aðgerðir 

gegn glæpum geti leitt til áframhaldandi afbrotaferils (Jón Gunnar Bernburg, Krohn og 

Rivera, 2006). Þegar einstaklingur brýtur af sér og er handsamaður, endurskilgreinir 

umhverfið viðkomandi sem afbrotamann og jafnvel stimplar hann sem 

fíkniefnaneytanda eða þjóf. Getur það leitt til þess að einstaklingurinn lítur sjálfan sig 

öðrum augum en hann gerði áður og mögulega valdið því að hann brjóti af sér aftur. 

Viðbrögð umhverfisins og samfélagsins gagnvart afbrotamönnum eru þar af leiðandi 

afar mikilvæg samkvæmt stimplunarsjónarhorninu því þau geta reynst afdrifarík á 

margvíslegan hátt (Helgi Gunnlaugsson, 2008). 
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Kenningasmiðir hafa lagt fram nokkur mismunandi ferli þar sem hin opinbera 

stimplun getur haft áhrif á áframhaldandi afbrotaferil og frávikshegðun. Howard S. 

Becker (1963) leggur áherslu á hin almennu áhrif sem stimplunin hefur á áframhaldandi 

aðlögun einstaklinga í afbrotahópa. Hefur stimplunin áhrif á samfélagsleg tækifæri, til 

dæmis menntun og tengsl við foreldra ásamt þróun hinnar afbrotalegu sjálfsmyndar og 

afbrotahegðun (Ageton og Elliot, 1974). Opinber eða formlegur dómur vegna afbrots 

getur skapað eða ýtt undir mannorð einstaklings sem afbrotamann, sérstaklega meðal 

unglinga í skólum og meðal foreldra í samfélaginu. Sumir hafa tilhneigingu til að stimpla 

ungmennið sem glæpamann og þar af leiðandi er sú staðalímynd knúin áfram í lífi 

einstaklingsins. Þessar afleiðingar geta að auki leitt til þess að einstaklingurinn leiti í 

afbrotahópa til að vera með þeim sem eru í álíka óhagstæðri félagsstöðu, sem deila 

afbrota sjálfsmynd sinni og viðhorfum og veita þau tækifæri sem hinn hefðbundni 

heimur gerir ekki lengur (Jón G. Bernburg o.fl., 2006). Veita þeir einnig félagslegan 

stuðning og skjól frá þeim sem bregðast neikvætt við afbrotum. Frávikshegðun er 

viðurkennd í afbrotahópum og er hin stimplaða manneskja því líklegri til að gerast 

meðlimur í félagshópum sem innihalda afbrotamenn (Becker, 1963; Goffman, 1963; 

Lemert, 1967). 

Nokkur ferli eru þekkt þar sem stimplun getur aukið líkurnar á frekari tengslum við 

jafnaldra sem eru afbrotamenn. Vegna hræðslu við útskúfun byrja þeir að draga úr 

samskiptum við aðra hefðbundna jafnaldra. Goffman (1963) hefur bent á að hin 

félagslegu samskipti „venjulegs“ fólks og hins stimplaða einkennist oft af óöryggi, 

vandræðaleika og tvíræðni og finna báðir aðilar fyrir þessum tilfinningum, sá sem ber 

fordómana og sá sem ber þá ekki. Niðurstöður einnar rannsóknar voru meðal annars að 

unglingar sem eru þekktir innan samfélagsins sem afbrotamenn segja að þeim finnist 

þægilegast að eiga samskipti við aðra jafningja sem eru afbrotamenn í öruggri fjarlægð 

frá augnaráði áhyggjufullra foreldra (Jón Gunnar Bernburg, 2003).  

Ýmsar rannsóknir styðja þá hugmynd að skynjuð stimplun frá öðrum leiði til frekari 

tengsla við afbrota-jafnaldra (Jón G. Bernburg o.fl., 2006). Eins og áður hefur komið 

fram getur opinber stimplun haft áhrif á samskipti við aðra afbrotamenn, þ.e. að hún 

muni leiða til aukinnar þátttöku í afbrotahópum vegna útilokunar frá öðrum 

hefðbundnum jafningjahópum. Ýtir hún jafnframt undir þá þætti sem afbrotamennirnir 
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eiga sameiginlega og aðgreinir þá frá þeim sem ekki eru stimplaðir (Paternoster og 

Iovanni, 1989; Warr, 2002). Hinar neikvæðu staðalímyndir tengdar við afbrotastimplun 

geta skapað hræðslutilfinningar og vantraust meðal jafnaldra og annarra meðlima 

samfélagsins gagnvart ungmennum sem eru þekktir fyrir að vera afbrotamenn (Dodge, 

1983). Þar af leiðandi er hinn stimplaði afbrotamaður í aukinni áhættu að vera 

útilokaður frá hinu hefðbundna félagsneti í samfélaginu, sem leiðir meðal annars til þess 

að hann gerist meðlimur afbrotahópa (Zhang, 1994).     

Í rannsókn Jóns Gunnars Bernburg o.fl. (2006) voru rannsökuð áhrif íhlutunar 

réttarkerfisins á unglingsárum og fyrri fullorðinsárum við tengsl við afbrotahópa og 

síðari afbrotahegðun. Höfundar rannsóknarinnar telja að þátttaka í afbrotahópum 

tengist áhrifum hins opinbera á áframhaldandi afbrotahegðun. Niðurstöður 

rannsóknarinnar studdu við þá hugmynd að opinber stimplun hrindi af stað ferlum sem 

auka þátttöku í afbrotahópum. Unglingar sem upplifa íhlutun réttarkerfisins eru líklegri 

til að vera meðlimir í gengi en jafnaldrar þeirra. Að auki er tengslanet þeirra 

óhefðbundnara að því leyti að þeir eru líklegri til að vera viðloðandi jafnaldrahópa sem 

hafa hátt hlutfall afbrotahegðunar. Benda niðurstöðurnar einnig til þess að opinber 

stimplun spili mikilvægt hlutverk á viðhaldi og stöðugleika frávikshegðunar og afbrota á 

mikilvægu tímabili á yngri og miðjum unglingsárum. Íhlutun réttarkerfisins tengist þar 

með auknum líkum á alvarlegri frávikshegðun á því tímabili. 

2.8 Samantekt 

Af þessari umfjöllun má sjá að margir þættir geta spilað saman þegar kemur að 

afbrotum ungmenna. Umhverfi ungmenna samanstendur af mismunandi félagshópum, 

til að mynda vinahópi, fjölskyldu og samstarfsfélögum. Með tengsl við þessa hópa læra 

þeir viðhorf og gildi sem eru ásættanleg innan hvers hóps sem geta verið jákvæð eða 

neikvæð til afbrota. Nálægð við einstaklinga í afbrotum og hvort viðkomandi líti á þá 

sem fyrirmyndir skiptir þar af leiðandi miklu máli. Jafnframt er hætta á að einstaklingur 

leiðist á braut afbrota ef félagsleg sambönd rofna og viðkomandi lítur svo á að hann hafi 

engu að tapa (Hirschi, 1969). Samkvæmt Robert Agnew (1992) getur álag vegna 

óheilbrigðra samskipta, missis eða vonbrigða leitt til neikvæðra tilfinninga. Ungmenni 

sem finna fyrir slíku álagi leita því leiða til að leysa úr tilfinningum sínum. Getur það farið 

eftir persónulegum og félagslegum bjargráðum hvort þeir fari ólöglega eða löglega leið, 
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en vímuefnaneysla er ein aðferð til að lina þessar neikvæðu tilfinningar. 

Uppeldisaðstæður hafa jafnframt áhrif á afbrotahegðun samkvæmt rannsóknum en 

ófullnægjandi umsjón foreldris, bágborið uppeldi og ágreiningur á heimili er meðal 

helstu áhættuþáttanna (Siegel og Welsh, 2013). Var það áberandi í athugunum á 

félagslegum aðstæðum fanga að þeir voru líklegri til að alast upp á heimili með einu 

foreldri en almennt gildir í samfélaginu. Einnig var fremur algengt að þeir höfðu alist upp 

á uppeldisstofnunum eða farið í fóstur (Lárus Helgason, 1993; Margrét Sæmundsdóttir, 

2003). 

Einkenni ADHD meðal fullorðinna afbrotamanna eru fremur algeng og sýna 

rannsóknir fram á að ADHD ásamt öðrum áhættuþáttum geta stuðlað að afbrotahegðun 

og vímuefnaneyslu (Gísli H. Guðjónsson o.fl., 2009). Vímuefnaneysla getur einnig aukið 

áhættu á afbrotum þar sem neytendur fjármagna oft neyslu sína með þjófnaði og 

dreifingu eiturlyfjanna. Slík neysla er algeng meðal afbrotamanna samkvæmt þeim 

rannsóknum sem fjallað var um og er ein helsta ástæða endurkomu (Margrét 

Sæmundsdóttir, 2003; Lobmaier, 2013).  

Þegar einstaklingur hefur fengið dóm fyrir refsivert athæfi eykur það líkurnar á að 

samfélagið skilgreini hann sem afbrotamann samkvæmt stimplunarkenningum. Slík 

stimplun getur haft þær afleiðingar að viðkomandi líti sjálfan sig öðrum augum og haldi 

áfram á braut afbrota. Stimplunin eykur einnig áhættu á að einstaklingurinn útilokist frá 

hefðbundnu félagsneti og leiti því til annarra í afbrotum (Paternoster og Iovanni, 1989; 

Warr, 2002). Slík tengsl geta ennfremur aukið líkur á að viðkomandi læri viðhorf og gildi 

til afbrota, ef tekið er tillit til félagsnámskenningarinnar (Akers, 1998). Því er það 

erfiðara fyrir einstaklinginn að gerast heiðvirður borgari eftir að slík stimplun á sér stað.  
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3 Fræðileg umfjöllun um þroska ungmenna 

Þroski er þróunarlegt hugtak sem inniheldur líkamlegan, vitsmunalegan, tilfinningalegan 

og félagslegan þroska. Flestir verða líkamlega þroskaðir á miðjum unglingsárum, en 

sumir verða líkamlega þroskaðir á aldrinum 12-13 ára og í öðrum tilfellum lýkur 

kynþroskaskeiðinu ekki fyrr en um 18-19 ára aldur (Farrow, Hughes, Kelly, Manders, 

Prior, White og Wilkingson, 2011).  

Flestar breytingar á hugrænni getu okkar verða frá fæðingu til seinni hluta 

unglingsára og er það víða samþykkt sjónarmið að vitsmunageta einstaklings sé full 

þroskuð fyrir átján ára aldur. Vitsmunaþroski ungmenna getur hins vegar verið langt 

fyrir neðan meðaltal vegna lágrar greindarvísitölu og mögulegra námsörðugleika. Miðað 

við rannsóknir þá eru sterk tengsl milli lágrar greindarvísitölu og afbrota og er þetta 

mjög stórt málefni innan réttarfræðinnar. Sálfræðilegar nálganir einblína á hegðun 

einstaklingsins, hugræn ferli sem hafa áhrif á hegðun og ástæður þess af hverju þessar 

hegðanir og hugræn ferli eru mismunandi meðal einstaklinga. Félagsfræðilegar nálganir 

einblína hinsvegar á félagslega samhengið, þar sem borin eru kennsl á áhrif fjölskyldu, 

félagslegra, efnahagslegra og menningarlegra þátta á hegðun einstaklings. 

Taugafræðilegar rannsóknir leggja áherslu á lífeðlisfræðilega uppbyggingu og virkni 

heilans og að hvaða leyti það hefur áhrif á hegðun (Farrow o.fl., 2011). Hér verður 

stuttlega fjallað um taugafræðilegar, sálfræðilegar og félagslegar nálganir til að fá 

yfirsýn yfir þroska einstaklinganna sem um ræðir. Jafnframt verður fjallað um áhrif 

vímuefnaneyslu á þroska.  

3.1 Lífeðlisfræðileg nálgun 

Nýlegar lífeðlisfræðilegar rannsóknir benda til þess að dómgreind unglinga og 

ungmenna sé óþroskuð miðað við fullorðna þar sem sumar heilataugar hafa ekki þróast 

til fulls (Modecky, 2008). Hefur þroski heilans meðal unglinga og ungmenna verið 

rannsakaður með heilaskönnum (e. MRI) sem gefa til kynna að heilinn sé ekki 

fullmótaður fyrr en á þrítugsaldrinum. Þessar rannsóknir sýna jafnframt að heilinn er í 

mótun á unglingsárum og að framheilabörkurinn sem stýrir hugrænni getu eins og 

minni, athygli og tilfinningum, gangi í gegnum miklar breytingar á þessum tíma sem gera 
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það að verkum að hann verði skilvirkari. Að auki er svæði í framheilanum ekki orðið 

fullmótað fyrr en um tvítugt en það stýrir ákvörðunarferlum hjá fullorðnum (Modecky, 

2008).  

3.2 Sálfélagslegar nálganir  

Rannsóknir á þroska gefa til kynna að ákvörðunarferli ungmenna er undir miklum 

áhrifum frá félagslegum- og umhverfisþáttum. Til að mynda er áhættuhegðun undir 

áhrifum frá hópþrýstingi, tilfinningalegum upplifunum og viðmiðum jafnaldra. Þó svo að 

fullorðnir upplifi slíka sálfélagslega þætti endurspeglast ákvarðanir þeirra meira af 

sjálfsvali og geðþótta en hjá ungmennum (Modecky, 2008).  

Samkvæmt rannsóknum er hugræn geta eins og gáfur og virkni tengd við 

sálfélagslegan þroska. Einstaklingar sem búa yfir góðum félagsþroska eru jafnframt með 

ýmsa hugræna getu hvað varðar hugræna stjórn, skammtímaminni, ákvarðanatöku, 

tilfinningalega stjórn og mat á áhættu og ávinning af hegðun og eru þeir jafnframt eldri. 

Félagslegur þroski eykur möguleikann á því að viðkomandi einstaklingur stefni að 

langtímamarkmiðum og aðlagi hegðun sína að þeim markmiðum (Decoster, Iselin og 

Randall, 2009). Niðurstöður rannsóknar Katryn L. Modecki (2008) gefur til kynna að 

ungmenni í afbrotum eru óþroskaðari í dómgreind hvað varðar ábyrgð og afleiðingar.  

3.3 Félagslegar nálganir 

Einstaklingar eru á mismunandi aldri þegar kemur að því að þroskast frá unglingsárum til 

fullorðinsára, en yfirleitt verður hann á aldursbilinu 16-25 ára. Félagslegur þroski á 

unglingsárum einkennist af auknu mikilvægi jafnaldra, útbreiðslu félagslegra tengsla og 

breytingum á samböndum við fjölskyldu. Aukin þörf verður á sjálfstæði frá fjölskyldu en 

einnig er áframhaldandi þörf fyrir tilfinningalegan stuðning hennar og leiðsögn. Vinátta 

verður flóknari og einkennist af nánd, gagnkvæmni og trausti.  

Þróun sjálfsmyndar er einn mikilvægasti þroskaþátturinn sem verður á þessu 

umbreytingaskeiði, verður hún yfirleitt á aldrinum 18-22 ára. Sjálfsmynd er samansett af 

gildum, viðhorfum og tilfinningum gangvart sjálfinu og hegðun þess. Því þróaðari sem 

sjálfsmyndin er því meðvitaðari verður einstaklingurinn um sérstöðu sína og þeim 

sameiginlegu einkennum sem hann á með öðrum ásamt styrkleikum og veikleikum 

sínum. Ef sjálfsmyndin er hinsvegar vanþróuð eru einstaklingarnir óöruggir um sín eigin 
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sérkenni og reiða sig á utanaðkomandi staðfestingar til sjálfsmats. Þróun sjálfsmyndar er 

grunnur fyrir ákvarðanatöku sem varðar atvinnu, framtíðaráætlanir, skuldbindingu í 

nánum samböndum, barneignum og uppeldi, vináttusambönd og kynhlutverk (Davis og 

Stoep, 1997).      

3.4 Vímuefnaneysla og þroski 

Margar félagslegar, líffræðilegar og sálrænar breytingar verða hjá einstaklingum á 

unglingsárum. Ásamt þessum breytingum þroskast heilinn til muna, hvað varðar virkni 

og sérhæfingu sem verða vegna taugamótunar. Áfengis- og vímuefnaneysla á 

unglingsárum hefur áhrif á eðlilegan þroska heilans og þau mikilvægu ferli sem verða í 

þróun hans en slík neysla hefur verið tengd við breytingar á starfsemi heilans, virkni og 

vitsmunum. Vitsmunarlegir gallar sem verða vegna þessarar neyslu geta haft skaðleg 

áhrif á námsgetu og atvinnu- og félagslega virkni á fullorðinsárum (Clark, Thatcher og 

Tapert, 2008). Samkvæmt rannsóknum veldur áfengisneysla miklum ágöllum á 

framkvæmdagetu, sérstaklega hvað varðar framtíðaráætlanir, röksemdafærslu og 

lausnamiðaðar aðferðir. Langtímarannsókn bar saman hugræna virkni einstaklinga á 

aldrinum 16-24 ára, annars vegar þeirra sem ekki neyttu áfengis og hinsvegar þeirra sem 

neyttu þess. Í eftirfylgni rannsóknarinnar sýndu einstaklingar sem voru 24 ára og neyttu 

mikils áfengis fram á lélegri hugrænni getu miðað við þá sem ekki höfðu neytt áfengis. 

Óhófleg áfengisneysla skerti því eðlilegan þroska einstaklinganna (Jacobus, Squegila og 

Tapert, 2009).  

Neysla kannabisefna hefur einnig áhrif á ýmsar heilastöðvar en ungmenni sem hefja 

neyslu fyrir 16 ára aldur sýna alvarlegri ágalla í heilavirkni samanborið við þá sem hefja 

neyslu seinna á ævinni. Neysla slíkra efna hefur meðal annars neikvæð áhrif á 

minnisgetu, athygli, sjónminni og framkvæmdagetu samkvæmt langtímarannsóknum 

(Lisdahl og Price, 2012). Til að mynda sýndi rannsókn á áhrifum kannabisefna á unga 

neytendur á aldrinum 15-21 árs að aukin neysla hamlaði hugrænum og sálfélagslegum 

þroska. Hinsvegar þá jókst þroskinn eftir því sem neyslan dvínaði, þ.e. ef neyslu er hætt 

fyrir fullorðinsár eru áhrifin ekki jafn varanleg en ella samkvæmt höfundum 

rannsóknarinnar (Chassin, Dmitrieva, Modecki, Steinberg, Cauffman, Piquero, Knight og 

Losoya, 2010).  
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3.5 Samantekt 

Samkvæmt þessum rannsóknum má sjá að einstaklingarnir sem eru hér til umfjöllunar 

eru ekki enn fullþroskaðir. Heilastöðvar þeirra eru ennþá í mótun sem stýra hugrænni 

getu og ákvörðunarferlum eru ennþá í mótun (Modecky, 2008). Félagslegur og sálrænn 

þroski er jafnframt ekki eins langt á veg kominn og þeirra sem eldri eru. Einstaklingar 

sem búa yfir auknum félagslegum og sálrænum þroska eiga auðveldara með að bera 

kennsl á styrkleika sína, eru sjálfstæðari og hafa aukna tilfinningalega stjórn. Aftur á 

móti hafa þeir sem ekki hafa þroskast eins mikið á þessum sviðum aukna tilhneigingu til 

að fá samþykki frá öðrum og hafa ekki myndað sér langtímamarkmið (Decoster o.fl., 

2009; Modecky, 2008). Snemmbær vímuefnaneysla hefur einnig hamlandi áhrif á 

félagslegan og hugrænan þroska eins og rannsóknir sýna (Clark o.fl., 2008). Það má því 

ætla að einstaklingar á þessum tiltekna aldri séu ennþá í mótun hvað varðar ábyrgð, 

sjálfsmynd og framtíðaráætlanir. Jafnframt má telja að það sé aukin hætta á að 

einstaklingar í afbrotum haldi því áfram þar sem sjálfsmynd þeirra einkennist af 

áhættuhegðun og þeir eigi erfiðara með að setja sér langtímamarkmið. 
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4 Umfang afbrota 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir umfangi afbrota einstaklinga á aldrinum 18-21 árs 

á Íslandi og borið saman við Noreg og Danmörku. Hér verður fyrst farið yfir nokkrar 

orðskýringar svo að textinn í framhaldinu sé auðlesnari. 

Orðskýringar:   

Með skilorðsbundnum dómi er átt við þegar viðkomandi er ekki dæmdur til 

fangelsisvistar heldur fær hann dóm með annars vegar almennum skilyrðum og hins 

vegar sérskilyrðum sem fjallað verður betur um hér að neðan. Óskilorðsbundinn dómur 

er hins vegar dómur til fangelsisvistar. Skilorðsbundna frestun ákæru er heimilt að veita 

samkvæmt 56. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 og er það ákvæði nýtt í málum 

afbrotamanna á aldrinum 15-21 árs. Með reynslulausn er átt við þegar fangi er látinn 

laus til reynslu þegar tveir þriðju hluta refsitímans hafa verið afplánaðir og í öðrum 

tilfellum þegar hann hefur afplánað helming refsitímans. Ákveðin skilyrði eru sett á 

reynslulausnartímann, samkvæmt 63. gr. laga um fullnustu refsinga nr. 49/2005. 

Sérrefsilagabrot eru brot gegn lögum sem hafa sérstök refsiákvæði á ákveðnum sviðum, 

til dæmis umferðarlagabrot (Jónatan Þórmundsson, 1999). Hegningarlagabrot eru brot 

gegn almennum hegningarlögum nr. 19/1940, en það er löggjöf sem skilgreinir afbrot og 

viðurlög við þeim. Auðgunarbrot eru afbrot framin í auðgunarskyni, til dæmis þjófnaður, 

en slík brot eru skilgreind í 26. kafla almennra hegningarlaga nr. 19/1940.  

4.1 Ísland 

Heildarfjöldi afbrota á Íslandi árið 2012 var 61.837 eða að meðaltali 188 brot á dag 

samkvæmt afbrotatölfræði Ríkislögreglustjóra. Frá 2000-2012 hafa flest brot verið í 

flokki umferðarlagabrota eða 72,4% og þar á eftir koma hegningarlagabrot, 20,4% 

(Ríkislögreglustjórinn, 2013). Á árinu 2012 voru grunaðir einstaklingar fyrir 

hegningarlagabrot á aldrinum 15-20 ára alls 20,3% af heildarfjölda grunaðra. Hlutfallið 

hefur lækkað stöðugt á milli ára, eða um 10% frá 2009 eins og sjá má á eftirfarandi töflu 

(Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, 2013).   
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Tafla 1: Hlutfallsleg dreifing grunaðra í hegningarlagabrotum frá 2008-2012 eftir aldri. 

 2009 2010 2011 2012 

 % % % % 

15-20 ára 30,4 26 21 20,3 

21-30 ára 29,4 30,1 33 33,4 

31-40 ára 15,2 17 19 20,9 

41-50 ára 10,5 11,7 12,8 12,2 

51-70 ára 7,1 9 10,1 9,8 

Heimild: Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu (2013). 

Samkvæmt ársskýrslu Ríkissaksóknara frá árinu 2011 sættu 1.957 einstaklingar 

ákæru á því ári. Þar af voru 207 einstaklingar á aldrinum 15-19 ára og 478 á aldrinum 20-

24 ára. Af þessu má sjá að hlutfallið eykst um 14,4% milli þessara tveggja aldurshópa 

(Ríkissaksóknari, 2011). Þegar litið er til viðkomandi aldurshóps þá voru flestir á 

aldrinum 18-20 ára kærðir fyrir of hraðan akstur. Næst stærsti brotaflokkurinn eru 

auðgunarbrot og þar á eftir koma fíkniefnabrot (Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, 

2013).   

Árið 2013 hlutu 1645 einstaklingar dóm á Íslandi. Flestir dómar voru í formi sekta, 

eða 601, óskilorðsbundin refsivist kemur þar á eftir eða 501 og 401 einstaklingur hlaut 

skilorðsbundinn dóm. Þann 1. september árið 2013 voru alls 152 einstaklingar í fangelsi 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.a). Þegar skoðuð er þróun fjölda fanga á aldrinum 18-

20 ára sem luku afplánun eða voru í afplánun óskilorðsbundinnar fangelsisrefsingar 

hefur fjöldinn verið nokkuð stöðugur frá árunum frá 2010 til 2012 og eru þeir tæplega 

4% af heildarfjölda, eða 15 talsins árið 2012, sem verður að teljast fremur lágur fjöldi 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.b.). Fíkniefnabrot eru í 27% tilvika tilefni fangavistar 

samkvæmt tölfræðilegum upplýsingum Fangelsismálastofnunar frá árunum 2009 til 

2012 (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.c). En eins og fram hefur komið er 

vímuefnaneysla algeng meðal afbrotamanna og er hún helsta ástæða endurkomu.  
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Tafla 2. Aldursskipting fanga sem luku afplánun eða voru í afplánun óskilorðsbundinnar  

fangelsisrefsingar um áramótin 2009-2012 

 2009 2010 2011 2012 

 % % % % 

16-17 ára 0,3 0,3 0,3 0,5 

18-20 ára 4,9 4,3 3,6 3,9 

21-25 ára 21,6 23,9 20,8 20,1 

26-30 ára 25,6 21,2 23,2 21,3 

31-35 ára 15,2 16,3 17,5 15,7 

Heimild: Fangelsismálastofnun Ríkisins (e.d.b). 

Árið 2011 frestaði Ríkissaksóknari útgáfu ákæru í níu málum og í þeim öllum er um 

að ræða einstaklinga á aldrinum 16-21, sjö pilta og tvær stúlkur. Voru það fjögur 

ofbeldisbrot, þrjú kynferðisbrot og tvö auðgunarbrot (Ríkissaksóknari, 2011). 

4.2 Danmörk 

Árið 2013 voru 361.235 einstaklingar ákærðir fyrir brot á hegningarlögum í Danmörku. 

Flestar kærur voru vegna hraðaksturs, eða tæpar 215.000 en þar á eftir komu 

þjófnaðarbrot, eða rúmar 102.000 kærur. Áhugavert er að ákærur vegna fíkniefnabrota 

eru 6,3% af heildinni eða 23.095. Alls voru 452 ákærur niðurfelldar árið 2013, í helmingi 

tilvika var það vegna auðgunarbrots (Statistics Denmark, e.d.; Rigspolitiet, 2014). Ekki 

var hægt að sjá aldursdreifingu þeirra sem sættu ákæru.  

Á árinu 2012 var fjöldi nýskráðra sem dæmdir voru í fangelsisvist alls 6,223 talsins, 

en til nýskráðra teljast þeir sem ekki hafa áður hlotið dóm. Fengu 11,693 einstaklingar 

skilorðsbundna dóma og voru flestir þeirra dæmdir til samfélagsþjónustu (Ragnar 

Kristoffersen, 2013a). Óskilorðsbundnum og skilorðsbundnum dómum hefur fækkað frá 

árunum 2008 til 2013 í Danmörku þegar litið er á tölfræði um fjölda dómþola á aldrinum 

18-21 árs. Einstaklingar á aldrinum 18-21 árs sem hlutu óskilorðsbundinn dóm voru 17% 

af heildarfjölda árið 2008 en 15% árið 2013. Flest brot eru í hópi auðgunarbrota og þar á 

eftir koma ofbeldisbrot. Aftur á móti hafa fjársektir aukist á sama tímabili, eða um 45% 

en slíkt úrræði er oftast nýtt vegna umferðarlagabrota og sérrefsilagabrota (Statistics 

Denmark, e.d.). 
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4.3 Noregur  

Nýskráningar í fangelsi í Noregi voru alls 10.162 árið 2013, einstaklingar á aldrinum 18-

21 árs voru 660 talsins, eða 6,5% af heildarfjölda. Árið 2011 voru þeir hinsvegar 7,3% af 

heildarfjölda, fer þeim því hlutfallslega fækkandi. Flestir fangelsisdómar voru vegna 

líkamsmeiðinga, en þar á eftir komu auðgunarbrot. Á sama ári hlutu 511 einstaklingar 

sem voru á aldrinum 18-21 árs skilorðsbundinn dóm, 354 fengu svokallaðan 

samfélagsdóm en þá er viðkomandi dæmdur til samfélagsþjónustu. Alls afplánuðu 146 

einstaklingar dóm sinn með rafrænu eftirliti. Þegar skoðuð er tölfræði fyrir ákærur fyrir 

aldurshópinn 18-21 árs voru þær flestar vegna ölvunaraksturs, eða 21%. Nærst stærsti 

brotaflokkurinn var þjófnaðarbrot og fíkniefnabrot komu þar á eftir. Hefur fjöldi 

ákærðra dregist saman um 10% frá árinu 2010 (Kriminalsomsorgen, 2014). Að auki hefur 

síbrotamönnum á aldrinum 18-20 ára fækkað um 10% á árunum 2009 til 2013, í þessu 

tilfelli teljast síbrotamenn þeir sem hafa brotið af sér fjórum sinnum eða oftar (Politiet, 

2014).     

4.4 Samantekt 

Af þessu má sjá að sumt er líkt og ólíkt meðal þessara þriggja landa. Flestar ákærur í 

löndunum þremur eru vegna umferðarlagabrota, auðgunarbrota og fíkniefnabrota, þó 

eru ákærur vegna fíkniefnabrota ekki eins algengar í Danmörku og á Íslandi og Noregi 

(Kriminalsomsorgen, 2014; Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, 2013; Rigspolitiet, 2014). 

Á Íslandi hefur hlutfall grunaðra fyrir hegningarlagabrot á aldrinum 15-20 ára lækkað 

stöðugt á milli ára og fjöldi ákærðra í sama aldurshópi hefur einnig minnkað í Noregi, 

eða um 10% frá 2010 (Kriminalsomsorgen, 2014; Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, 

2013). Dómþolar á aldrinum 18-20 ára sem afplána fangelsisdóm á Íslandi eru um 4% af 

heildarfjölda og hefur fjöldinn verið nokkuð stöðugur á milli ára. Hlutfall þeirra sem 

hljóta óskilorðsbundinn dóm í sama aldurshópi er 15% af heildarfjölda í Danmörku og 

6,5% í Noregi (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.b.; Kriminalsomsorgen, 2014; Statistics 

Denmark, e.d.). Einnig hefur óskilorðsbundnum og skilorðsbundnum dómum fækkað í 

Danmörku en fjársektir eru hinsvegar nýttar í auknum mæli við refsingar ungra 

afbrotamanna (Statistics Denmark, e.d.).  
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5 Lög er varða einstaklinga á aldrinum 18-21 árs  

Í þessum kafla verður fjallað um réttindi dómþola og þau lög er varða afbrotamenn á 

aldrinum 18-21 árs á Íslandi. Fyrst verður fjallað um þau lög er varða refsiþyngd ungra 

dómþola og vararefsingu fésekta. Síðan verður farið yfir lagaleg úrræði sem gilda um 

unga dómþola, það er skilorðsbundna ákærufrestun, reynslulausn, frestun afplánunar 

og vistunarstað. Einnig verður greint frá úrræðinu sáttamiðlun. Til viðmiðunar verður 

fjallað stuttlega um þau lög sem gilda í Danmörku og Noregi.  

5.1 Ákvörðun dóma og vararefsing fésekta  

Samkvæmt 14. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 eru börn sakhæf þegar þau hafa 

náð 15 ára aldri. Sami sakhæfisaldur gildir í Danmörku og Noregi (Lovdata, 2014; 

Justitsministeriet, 2013). Fangar yngri en 18 ára eru vistaðir á vegum Barnaverndarstofu 

á meðferðarheimilum sem eru rekin samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga 

(Velferðarráðuneytið, e.d.). Í meðferð sakamála ungmenna á Íslandi má finna ákveðnar 

reglur og lög þar sem er sérstaklega tekið tillit til aldurs sakbornings þegar refsing og 

meðferð er ákveðin (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 1999). Aldur einstaklings skiptir 

verulegu máli við ákvörðun refsinga, sbr. 4. tölul. 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga 

nr. 19/1940. Samkvæmt 80. gr. danskra hegningarlaga er tekið sérstakt tillit til alvarleika 

brots ásamt persónulegra og félagslegra aðstæðna afbrotamanns þegar ákvörðun 

refsingar er tekin. Ef dómþoli er yngri en 18 ára þegar brot var framið er refsihæð 

lækkuð og má fangelsisvistun ekki vera lengri en átta ár (Nordisk ministerråd, 2000). 

Á Íslandi kemur vararefsing í stað fjársektar ef sekt er ekki greidd. Ef sekt er 60.000 

krónur eða hærri getur dómþoli fullnustað vararefsingu með samfélagsþjónustu, 

samkvæmt 72. gr. laga um fullnustu refsinga nr. 49/2005. Er það ólaunað starf í þágu 

samfélagsins. Hinsvegar er ekkert hinna Norðurlandanna sem heimilar að breyta 

vararefsingu fésekta samkvæmt dómi í samfélagsþjónustu (Ríkisendurskoðun, 2009). Í 

Danmörku er fésekt mest notuð til að flýta refsingu og er sekt ungra afbrotamanna 

yfirleitt lægri fjárhæð en fullorðinna afbrotamanna. Gert er samkomulag um upphæð 

sektar og felur það í sér að viðkomandi er yfirlýstur sem sekur um brotið og getur 

samkomulagið verið háð skilyrðum (Brøgger, 2008).  
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5.2 Ákærufrestun 

Skilorðsbundinni ákærufrestun hefur einkum verið beitt við unga afbrotamenn og þá 

sem eru að brjóta af sér í fyrsta skipti. Telst það gagnlegra en refsing því viðkomandi fær 

tækifæri til að bæta sig til að koma í veg fyrir áframhaldandi afbrot. Úrræðið er fólgið í 

frestun málshöfðunar en ekki niðurfellingu saksóknar (Jónatan Þórmundsson, 2008).  

Ef sakborningur var á aldrinum 15-21 árs þegar brotið var framið er ákæranda 

heimilt að fresta um tiltekinn tíma ákæru til refsingar samkvæmt 56. gr. almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940 um skilorðsbundna frestun ákæru og skilorðsbundna dóma. 

Þegar þessu úrræði er beitt verða skilyrði málshöfðunar að vera fyrir hendi, þ.e. játning 

verður að liggja fyrir og málið verður að vera upplýst (Gísli H.Guðjónsson, Jón Friðrik 

Sigurðsson og Maríus Peersen, 2001). Skilorðsbundnir dómar eru algengir í málum ungra 

afbrotamanna og gildir sama regla um lengd skilorðstíma og þegar ákæru er frestað.      

Er frestun ávallt bundin því skilyrði að dómþoli gerist ekki sekur um nýtt brot á 

skilorðstíma (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 1999). Skal skilorðstími ekki vera skemmri 

en 1 ár, ekki lengri en 5 ár og að jafnaði skal hann vera 2-3 ár. Auk almennra skilyrða 

frestunar er hægt að binda ákærufrestun sérstökum skilyrðum, sem talin eru upp í 1-6. 

tölul. 3. mgr. 57. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, að viðkomandi sæti á 

skilorðstímanum umsjón einstakra manna, félags eða stofnunar og hlíti fyrirmælum 

umsjónarmanns um dvalarstaði, menntun, vinnu, umgengni við aðra einstaklinga og 

iðkun tómstunda. Að auki er lögð áhersla á að aðili neyti ekki á skilorðstíma áfengis né 

deyfilyfja (Gísli H.Guðjónsson, Jón Friðrik Sigurðsson og Maríus Peersen, 2001). Mál má 

taka upp að nýju ef viðkomandi hefur rofið sérstök skilyrði sem honum hafa verið sett 

og einnig ef rannsókn hefst hjá lögreglu gegn viðkomandi sem sakborningi áður en 

skilorðstíma lýkur vegna nýs brots, sem aðili hefur framið áður en máli var frestað eða á 

skilorðstímanum (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 1999). Í 57. gr. almennra hegningar-

laga nr. 19/1940 er lögð áhersla á að kynna beri viðkomandi þau skilyrði sem bundin eru 

ákærufrestuninni og gera honum ljósar afleiðingar skilorðsrofa. Boðar félagsráðgjafi 

Fangelsismálastofnunar viðkomandi í viðtal hjá stofnuninni þar sem sérskilyrði eru kynnt 

og farið er yfir dóminn. Persónuskýrsla er tekin af viðkomandi í viðtalinu með það að 

markmiði að fá nákvæmar upplýsingar um aðsetur, fjölskylduhagi, vinnustað og 

almenna félagslega stöðu (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.d.). Viðkomandi er síðan 

boðaður í viðtal innan 2-3 vikna þar sem lagðar eru línur um hvernig eftirliti verði hagað, 
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með tilliti til hvers og eins. Eftirliti sem á sér stað í kjölfarið getur verið þannig háttað að 

viðkomandi hitti sálfræðing stofnunarinnar, komi reglulega í viðtöl og hafi símasamband 

mánaðarlega, en það er það lágmarkseftirlit sem ætlast er til af öllum sem eru í þessari 

stöðu. Hluti af eftirlitinu er reglubundin könnun á því hvort afbrotamaður hafi komist í 

kast við lögin (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.d). Algengt er að foreldri eða annað 

skyldmenni mæti með viðkomandi í fyrsta viðtal og haldi jafnframt sambandi við 

skilorðsfulltrúa á skilorðstímanum (Gísli H. Guðjónsson, Jón Friðrik Sigurðsson og Maríus 

Peersen, 2001). 

Í Danmörku og Noregi getur dómari ákveðið frestun afplánunar og niðurfellingu 

hennar eftir skilorð líkt og gert er á Íslandi. Eins og hefur komið fram þá er sérstakur 

aldurshópur tekinn fram sem lögin gilda um á Íslandi, en slíkt ákvæði er ekki að finna í 

dönskum og norskum lögum (Lovdata, 2014; Justitsministeriet, 2013). Hinsvegar getur 

dómari samkvæmt gr. 54. a. norskra hegningarlaga veitt viðvörun og áminningu þegar 

ástæða er til vegna aldurs sakbornings og annarra aðstæðna hins sakfellda þegar skilyrði 

ákærufrestunar eru brotin (Lovdata, 2014). 

5.3 Reynslulausn og frestun afplánunar 

Tilgangur reynslulausnar er að brúa bilið milli fangavistar og frelsis. Dómþola eru sett 

skilyrði til aðhalds og stuðnings á reynslutímanum. Við ákvörðun um reynslulausn er 

tekið tillit til persónulegra haga dómþola, framtíðarhorfa, breyttra aðstæðna hans og 

hegðunar eftir uppkvaðningu og birtingu dóms (Jónatan Þórmundsson, 2008).  

Samkvæmt 63. gr. laga um fullnustu refsinga nr. 49/2005 getur fangi verið látinn 

laus til reynslu þegar hann hefur afplánað tvo þriðju hluta refsitímans. 

Heimilt er að veita þeim fanga, sem ekki afplánar refsingu fyrir alvarlegt eða að öðru 

leyti gróft afbrot, lausn til reynslu þegar helmingur refsitímans er liðinn. Þá er heimilt 

að veita fanga lausn til reynslu þegar helmingur refsitímans er liðinn, þrátt fyrir að 

hann afpláni refsingu fyrir alvarlegt eða öðru leyti gróft afbrot, ef mjög sérstakar 

persónulegar ástæður mæla með því og framkoma og hegðun fanga í refsivistinni 

hefur verið með ágætum (63. gr. laga um fullnustu refsinga nr. 49/2005). 

Þessar persónulegu ástæður geta verið meðal annars ungur aldur fanga.  

Fangelsismálastofnun sér um leyfisveitingu reynslulausnar samkvæmt 63. gr. laga um 

fullnustu refsinga nr. 49/2005. Fangelsismálastofnun tekur sérstakt tillit til fanga sem 
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eru 21 árs eða yngri vegna þessa lagaákvæðis. Almennt er þeim veitt reynslulausn ef 

hegðun þeirra hefur verið til fyrirmyndar, en það telst fyrirmyndarhegðun ef fangi brýtur 

ekki reglur fangelsis á afplánunartíma. Þó er tekið tillit til þroska ungra fanga og getu 

þeirra til að standast kröfur fangelsis. Þeim er því veitt frekara svigrúm en eldri föngum 

þegar kemur að agabrotum (Eva Rós Ólafsdóttir, munnleg heimild, 27. apríl 2014).  

Ef dómþoli óskar eftir því að afplánun verði frestað er Fangelsismálastofnun heimilt 

að veita stuttan frest á afplánun ef sérstakar ástæður mæla með því en slíkur frestur 

getur ekki orðið lengri en þrír mánuðir í heild. Við mat á hvort frestur til afplánunar verði 

veittur eru ýmsir þættir teknir til athugunar, alvarleiki brots, persónulegir hagir 

dómþola, hversu langt er um liðið síðan afbrot var framið og sakarferill. Ef einstaklingur 

hefur þegar verið boðaður til afplánunar er ekki hægt að sækja um frest, samkvæmt 11. 

gr. laga um frestun afplánunar og náðun í lögum um fullnustu refsinga nr. 49/2005. 

Samkvæmt 52. gr. norskra hegningarlaga getur dómstóll ákveðið að fullnustu 

refsinga skuli frestað á reynslutíma. Er ákvæðinu oft beitt í málum ungra dómþola og er 

það talið mildari aðferð en óskilorðsbundinn dómur því það dregur úr þeirri „skömm“ 

sem verður vegna slíkrar refsingar (Nordisk Ministerråd, 2000). Er það í samræmi við 

stimplunarkenninguna sem fjallað var um í kafla tvö. 

5.4 Ákvörðun um vistunarstað   

Ekki er til sérstakt unglingafangelsi hér á landi, en samkvæmt 14.gr. laga um fullnustu 

refsinga nr. 49/2005 ákveður Fangelsismálastofnun í hvaða fangelsi afplánun skuli fara 

fram (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 1999). Börn yngri en 18 ára eru ekki vistuð í 

fangelsi, en samkvæmt 37. gr. c. lið laga um samning Sameinuðu Þjóðanna um réttindi 

barnsins nr. 19/2013 skulu aðildarríki gæta þess að:     

     

Farið sé mannúðlega með hvert það barn sem svipt er frjálsræði sínu og af virðingu 

fyrir meðfæddri göfgi manna og með þeim hætti að tekið sé tillit til þarfa einstaklings 

á þeim aldri sem um ræðir. Einkum skal halda hverju því barni sem svipt er frjálsræði 

sínu aðskildu frá fullorðnum, nema ef talið er að því sé fyrir bestu að gera það ekki, 

og á barn rétt á að halda tengslum við fjölskyldu sína með bréfaskriftum og 

heimsóknum, nema sérstaklega standi á. 
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Áhersla er því lögð á að börn afpláni dóm sinn í fjarlægð frá fullorðnum 

afbrotamönnum. Við ákvörðun um staðsetningu er meðal annars tekið tillit til aldurs, 

kynferðis og brotaferils fangans. Rökin fyrir slíku fyrirkomulagi eru tvenns konar, 

afplánun í fangelsi sem einnig er fyrir afbrotamenn með lengri sakaferil getur haft áhrif á 

sjálfsmynd hins unga afbrotamanns og hinir reyndu afbrotamenn geta einnig orðið að 

fyrirmyndum þess unga og haft skaðleg áhrif á hann (Svala Ísfeld Ólafsdóttir, 2007). 

Úrræði utan stofnunar eru kostnaðarminni fyrir þjóðfélagið og beinast að jákvæðri 

uppbyggingu afbrotamanns. Þar er honum veitt aðstoð til að leysa persónuleg vandamál 

og honum útveguð atvinna. Slík úrræði eru þrautaminni fyrir dómþola og hefur ekki 

verið sýnt fram á að þau beri lakari árangur en stofnanavistun (Jónatan Þórmundsson, 

2008).  

Í tillögu til þingsályktunar vegna fyrirhugaðs fangelsis á Hólmsheiði við Nesjavallaveg 

telja flutningsmenn að í því fangelsi ætti að vera sérstök deild fyrir unga fanga á 

aldrinum 18-24 ára. Megin ástæður fyrir sérdeildinni eru að þessir ungu afbrotamenn 

verði fyrir slæmum áhrifum frá eldri föngum og því þyrfti hún að vera að mestu aðskilin 

frá öðrum deildum fangelsisins. Benda þeir á að við afplánun ungra fanga sé lögð 

áhersla á að koma í veg fyrir áframhaldandi afbrotaferil. Þurfi því að veita þeim 

endurhæfingu í uppbyggilegu og jákvæðu umhverfi en það sem myndi draga úr árangri 

þess væru áhrif frá eldri föngum. Ástæða þessarar aldurstakmörkunar er samkvæmt áliti 

flutningsmanna tillögunnar að einstaklingar undir þeim aldri hafi ekki náð fullum 

félagslegum þroska og eru því í meiri hættu á að verða fyrir áhrifum frá eldri 

afbrotamönnum (Þingskjal 73, 2004-2005). Er tillagan í samræmi við umfjöllunina um 

þroska þroska ungmenna og kenningarnar um félagsnám og félagslegt taumhald. Ætla 

má að slíkt fyrirkomulag í fangelsi muni stuðla að jákvæðum áhrifum vistunarinnar á 

unga fanga.                                                                                           

Samkvæmt 10. grein laga um framkvæmd refsinga í Noregi er hægt að dæma 

dómþola til opins eða lokaðs fangelsis, til áfangaheimilis, skilorðsbundins dóms eða 

reynslulausnar (Kriminalsomsorgen, e.d.). Ellefta grein norskra fangelsislaga segir að 

taka skuli tillit til aldurs þegar staðsetning dómþola er ákvörðuð. Ungmenni í norskum 

fangelsum fá sérstaka athygli samkvæmt fangelsismálareglugerð frá 12. desember 1961 

og gilda ákveðnar reglur um þá, þar sem markmiðið er að hafa aðstæður þeirra sem 
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ákjósanlegastar til að draga sem mest úr áhrifum refsingarinnar. Hugtakið „ungir fangar“ 

er ekki skilgreint í löggjöfinni, en í starfi er miðað við einstaklinga á aldrinum 18-21 árs. 

Að auki er lögð áhersla á að þeir séu staðsettir sem næst heimili sínu (Nordisk 

Ministerråd, 2000). Ekki fannst ákvæði í dönskum lögum sem gilda um ákvörðun um 

vistunarstað fyrir dómþola á aldrinum 18-21 árs. Þegar tekið er fram að tillit skuli tekið 

til ungs aldurs í dönskum hegningarlögum er jafnframt skilgreint að slíkt ákvæði eigi við 

um dómþola yngri en 18 ára. Hægt er að dæma ungt fólk í fangelsi, en dómstólar í 

Danmörku nýta það úrræði í litlum mæli og meirihluti skilyrðislausra fangelsisdóma er 

skammvinnur (Brøgger, 2008). Er því hægt að álykta að tekið sé tillit til aldurs dómþola 

eldri en 18 ára við ákvörðun refsinga í Danmörku.   

5.5 Sáttamiðlun 

Sáttamiðlun er úrræði sem beinist að því að leysa minniháttar ágreining milli 

einstaklinga með sáttafundum brotamanns og brotaþola án aðkomu dómstóla. Byggist 

það á hugmyndafræði uppbyggilegrar réttvísi (e. restorative justice) þar sem markmiðið 

er að leita sátta milli brotamanns og brotaþola í kjölfar afbrots (Innanríkisráðuneytið, 

e.d.). Eru þeir leiddir saman til að leita sátta, þar sem brotamanni er gerð grein fyrir  

rangindum hans gagnvart þolanda með það að markmiði að báðir aðilar komist að 

samkomulagi um málalok. Getur frumkvæðið að sáttamiðlun komið frá brotaþola eða 

brotamanni, sáttamiðlara eða frá nánum aðilum þeirra sem málið varðar, til dæmis 

fjölskyldumeðlimi eða vini. Löggjafarvaldið hefur einnig heimild til að ákvarða að 

sáttamiðlun sé ákjósanleg leið til lausnar (Vindeløv, 2004).  Ekkert aldurstakmark er 

tilgreint til notkunar þessa úrræðis en það er talið æskileg lausn í málum vegna brota 

einstaklinga á aldrinum 15-21 árs. Til að eiga rétt á að nýta slíkt úrræði verður 

brotamaður að hafa játað brot sitt og má hann ekki hafa alvarleg eða ítrekuð brot á 

hegningarlögum að baki sér. Verður brotið að vera smáfellt sem varðar brot á tilteknum 

ákvæðum almennra hegningarlaga nr. 19/1940, til að mynda vegna þjófnaðar, húsbrots, 

eignarspjalla og minniháttar líkamsárásar. Telst sáttamiðlun vera ákjósanleg aðferð fyrir 

báða aðila og samfélagið. Er það í fyrsta lagi fljótlegri aðferð við að leysa ágreining og 

ekki eins kostnaðarsamt fyrir ákæruvaldið. Í öðru lagi fær brotaþoli aukið hlutverk við 

ákvörðun úrlausnar og hefur hann jafnframt tækifæri til að leysa úr þeim neikvæðu 

tilfinningum sem mynduðust vegna gjörða brotamannsins. Í þriðja lagi getur sáttamiðlun 
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haft varnaðar- og uppeldisáhrif á hinn unga afbrotamann þar sem hann þarf að horfast í 

augu við afleiðingar gjörða sinna, axla ábyrgð á þeim og komast að samkomulagi við 

þolanda. Ef fundurinn hefur sátt í för með sér er gert skriflegt samkomulag, annars er 

málið endursent til ákæranda sem tekur málið upp að nýju til viðeigandi meðferðar 

(Innanríkisráðuneytið, e.d.). Þegar brotamaður stendur við samkomulagið telst málinu 

lokið og felur það í sér niðurfellingu saksóknar. Árið 2006 hófst tilraunaverkefni hér á 

landi sem stóð til ársins 2008. Þar var norska fyrirkomulagið um sáttamiðlun haft sem 

fyrirmynd þar sem dómarar eru sáttamenn (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2010). Ekki 

er sérstakt lagaákvæði um sáttamiðlun hér á landi, en 146 gr. laga um meðferð 

sakamála nr. 88/2008 segir að ef samkomulag hefur náðst meðal sakbornings og 

brotaþola má falla frá saksókn. Árið 2007 ákvað Dómstólaráð að bjóða upp á 

sáttamiðlun fyrir einkamál sem er til meðferðar fyrir héraðsdómstól (Dómstólaráð, 

2007). Hefur úrræðið reynst vel, en 37,1% þátttakenda í tilraunaverkefninu frá árinu 

2006 voru ánægðir með niðurstöðu málsins og 52% sögðust vera mjög sáttir. Stór 

meirihluti sagði að sáttamiðlarinn hafi verið sanngjarn, eða tæp 87% (Dóms- og 

kirkjumálaráðuneytið, 2007).   

Norðmenn eru komnir langt á veg með þróun sáttamiðlunar, en árið 1991 voru sett 

lög um sáttamiðlun sveitarfélaga (Vindeløv, 2004). Eins og hér á landi þá eru engin 

aldurstakmörk við notkun sáttamiðlunar. Úrræðið er engu að síður oftar nýtt í málum 

ungra afbrotamanna og eru flest brot sem um ræðir ofbeldisbrot, eignarspjöll og 

þjófnaður. Aðferðin virðist skila árangri þar sem lang flestir standa við þá samninga sem 

gerðir eru, eða í um 80% mála og eru flestir þátttakendur ánægðir með niðurstöður 

starfseminnar (Konfliktrådet, 2013).  

Sáttamiðlun í Danmörku er ekki eins langt á veg komin og í Noregi. Árið 1994 var 

fyrsta tilraunaverkefnið til sáttamiðlunar sett á fót og náði það ekki tilsettum árangri þar 

sem úrræðið var aðeins nýtt í fjórum málum. Árið 1997 setti dómsmálaráðuneytið í 

Danmörku af stað annað tilraunaverkefni sem beindist helst að minniháttar afbrotum, 

meðal annars innbrotum, þjófnaði, skemmdarverkum og ofbeldi. Tók það til þriggja 

lögregluembætta og hefur verkefnið verið framlengt nokkrum sinnum. Í Danmörku er 

áherslan af öðrum toga en þar er sáttamiðlun nýtt sem forvarnarúrræði og kemur ekki í 

stað refsingar. Hinsvegar, ef brotamaður hefur bætt fyrir skaðann sem varð vegna 
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brotsins er dómara leyfilegt að milda refsinguna. Tilgangurinn er að bæta stöðu þolanda 

þar sem hann fær tækifæri til að tjá tilfinningar sínar sem urðu vegna brotsins, en á 

sama tíma axlar brotamaður ábyrgð á gjörðum sínum. Líkt og í Noregi og hér á landi þá 

eru brotamenn sem nýta sér úrræðið flestir á aldrinum 15-24 ára (Justitsministeriet, 

2008).  

5.6 Samantekt 

Sami sakhæfisaldur er í löndunum þremur og eru ýmis lagaleg ákvæði sem gilda um 

brotaþola yngri en átján ára, eru þeir jafnframt vistaðir á vegum barnaverndaryfirvalda 

(Velferðarráðuneytið, e.d.). Á Íslandi og í Danmörku er tekið fram í lögum að taka skuli 

tillit til persónulegra og félagslegra aðstæðna afbrotamanns þegar refsing er ákvörðuð 

(Almenn hegningarlög nr. 19/1940; Brøgger, 2008). Ekki var hægt að finna slíkt ákvæði í 

norskum lögum. Hér á landi er hægt að fullnusta vararefsingu fjársektar með 

samfélagsþjónustu en slíkt er ekki heimilt í Danmörku eða Noregi (Ríkisendurskoðun, 

2009). Í Danmörku er þó sekt ungra afbrotamanna yfirleitt lægri fjárhæð en fullorðinna 

afbrotamanna og nýta þeir slíka refsingu í miklum mæli eins og fram kom í þriðja kafla 

(Brøgger, 2008). Má því áætla að frekar sé leitast við að nota slíkar refsiaðferðir sem 

ekki eru eins áhrifamiklar og annars konar refsingar, líkt og fangelsisdómur.  

Á Íslandi er til sérstakt ákvæði um afbrotamenn á aldrinum 15-21 árs sem lýtur að 

ákærufrestun, en slíkt ákvæði er ekki að finna í hinum tveimur löndunum. Að auki tekur 

Fangelsismálastofnun sérstakt tillit til aldurs og þroska fanga yngri en 21 árs sem eru á 

reynslulausn. Noregur tekur tillit til dómþola á aldrinum 18-21 árs þegar staðsetning 

afplánunar er ákvörðuð þó það komi ekki sérstaklega fram í lagaákvæðum (Nordisk 

ministerråd, 2000). Dómstólar í Danmörku geta dæmt ungt fólk í fangelsi en eins og kom 

fram í þriðja kafla þá eru þeir 15% af dómþolum sem hljóta óskilorðsbundinn dóm. Þó er 

meirihluti þeirra dóma skammvinnur (Statistics Denmark, e.d.; Brøgger, 2008). 

Sáttamiðlun er úrræði þar sem brotaþoli og brotamaður eru leiddir saman til sátta. 

Er þetta talin ákjósanleg aðferð meðal annars vegna þess að hún er fljótleg og veitir 

báðum aðilum svigrúm til að tjá tilfinningar sínar (Vindeløv, 2004). Slíkt úrræði er 

mislangt á veg komið milli landa. Á Íslandi og í Danmörku er þetta ennþá skilgreint sem 

tilraunaverkefni en Noregur hefur sett lög um sáttamiðlun. Úrræðið hefur aðallega verið 

notað í málum ungra afbrotamanna þar sem það þykir ákjósanlegra en dómstólaleiðin.  
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6 Endurkoma fanga  

Þegar fangi hefur lokið afplánun þá snýr hann aftur í samfélagið. Því er það 

þjóðfélagslega hagkvæmt að dregið sé úr áframhaldandi afbrotahegðun hans og þar 

með endurkomu í fangelsi (Valtýr Sigurðsson, 2004). 

Í þessum kafla verður farið yfir rannsóknir á endurkomutíðni fanga hér á landi og í 

samanburðarlöndunum tveimur.   

6.1 Endurkomutíðni fanga 

Skiptar skoðanir eru á því hvaða tegund refsinga hafa mest áhrif á dómþola. 

Ein hliðin er sú að fangelsun dragi meira úr brotum í framtíðinni en skilorðsbundin 

refsing og samfélagsþjónusta vegna þess að dómþoli upplifi meiri þjáningar vegna 

brotsins. Aðrir segja að fangelsisvist geti ýtt undir frekari afbrot en önnur viðurlög vegna 

þess að vistin sjálf stuðli að frekari tengslum við aðra brotamenn og þar með jákvæðari 

viðhorfum til brota en á sama tíma minnka tengsl afbrotamannsins við einstaklinga utan 

fangelsisins. Samfélagsþjónusta gæti þar með dregið úr líkum á frekari afbrotum því hún 

stuðlar að því að dómþolar geti viðhaldið tengslum sínum við aðra í samfélaginu (Helgi 

Gunnlaugsson, 2008).  

Upplýsingar um ítreknunartíðni og hvað veldur ítrekun eru mikilvægir þættir þegar 

metin eru áhrif fangelsunar og annarra refsiaðferða. Að auki eru þær mikilvægar 

stjórnvöldum við að móta nýjar leiðir til að auðvelda endurkomu brotamanna í 

þjóðfélagið og til að draga úr ítrekun þeirra, sem og til að meta áhrif ýmissa nýjunga sem 

teknar hafa verið upp á síðustu árum, þar með talin samfélagsþjónustu. Niðurstöður 

erlendra rannsókna á endurkomutíðni afbrotamanna benda til að um 40% brjóti af sér 

aftur innan þriggja til sex ára eftir að þeir hafa verið látnir lausir. Endurkomutíðni er 

breytileg eftir bakgrunni, þ.m.t. kyni, aldri, tegund afbrots og fyrri afbrotum. Almennt 

má gera ráð fyrir að ungir karlar sem hafa verið dæmdir fyrir auðgunarbrot og eru á 

sakaskrá séu líklegastir til að brjóta af sér aftur (Baumer, Helgi Gunnlaugsson, Kristrún 

Kristinsdóttir og Wright, 2001). Rannsókn Jóns Friðriks Sigurðssonar, Gísla Guðjónssonar 

og Maríusar Peersen (2001) á 108 unglingum sem hlutu skilorðsbundna ákærufrestun 

leiddi í ljós að 31% stóðst ekki skilorð ákærufrestunarinnar og 41% unglinganna höfðu 
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verið sakfelldir fimm árum síðar. Árið 2001 var gefin út rannsókn sem ber heitið 

„Ítrekunartíðni afbrota á Íslandi“. Mældi rannsóknin umfang og forspárþætti ítrekunar á 

Íslandi á grundvelli upplýsinga um 3.216 einstaklinga sem fengu skilorðsbundinn dóm 

eða luku afplánun í samfélagsþjónustu eða fangelsi á tímabilinu 1994-1998. 

Ítrekunartíðni var skilgreind sem prósenta þeirra einstaklinga sem hlutu þessar ólíku 

tegundir refsinga og brutu af sér aftur. Var hún mæld með tilliti til þriggja þátta: 

endurtekin afskipti lögreglu, endurteknir dómar og endurteknar fangelsanir. Helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar eru að tíðni ítrekunar er hæst meðal þeirra sem afplána í 

fangelsi. Þeir sem ljúka fangavist eru líklegri en þeir sem hljóta skilorðsbundinn dóm til 

að vera fangelsaðir að nýju innan þriggja til sex ára. Tíðni ítrekunar er lægst hjá þeim 

sem ljúka samfélagsþjónustu, en hægt er að sjá það með því að bera saman 

prósentuhlutfall þeirra sem lenda í nýjum afskiptum lögreglu eða hljóta nýjan dóm 

innan þriggja ára. Þeir sem eru fangelsaðir á ný og hljóta skilorðsbundinn dóm sýna 

lægstu tíðni fangelsunar á ný. Það er að auki tiltölulega lítill munur á ítrekun milli þeirra 

sem hljóta ólíka tegund refsinga. Af þessu má sjá að þyngri refsingar draga ekki úr 

ítrekunartíðni, en vísbendingar eru um hið gagnstæða (Baumer o.fl., 2001).  

Rannsakandinn Ragnar Kristoffersen bar saman endurkomutíðni meðal Norður-

landanna. Er Noregur með lægstu tíðni endurkomu, eða 20%, þar á eftir kemur Ísland 

með 27% og síðan Danmörk, 29%. Ungur aldur dómþola er áhættuþáttur í öllum þremur 

löndunum, en einn þriðji afbrotamanna undir 21 árs brýtur af sér innan tveggja ára. 

Starfshættir þessara landa er mismunandi, til að mynda er endurkomutíðni þeirra sem 

afplána með samfélagsþjónustu hærri í Noregi en í hinum löndunum. Helsta ástæðan 

fyrir því er að þeir sem dæmdir eru til samfélagsþjónustu í Noregi hafa oft fleiri dóma að 

baki (Ragnar Kristoffersen, 2013b).   

Hlutfall endurkomu fanga hefur lækkað á Íslandi úr 45% í 43% milli áranna 2008-

2012. Fjöldi fanga hefur hinsvegar aukist á sama tímabili, eða um 35% (Ríkis-

endurskoðun, 2013). Ekki liggur fyrir nýleg tölfræði fyrir endurkomur afbrotamanna á 

aldrinum 18-21 árs á Íslandi en árið 2010 var gefin út norræn samanburðarrannsókn á 

endurkomutíðni. Rúmur helmingur dómþola á aldrinum 18-20 ára sem luku afplánun 

fangelsisdóms árið 2005 höfðu brotið af sér aftur innan tveggja ára, eða 57%. 

Endurkomutíðni þeirra sem hófu afplánun með samfélagsþjónustu var 33% (Graunbøl, 
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Kielstrup, Muiluvuori, Tyni, Baldursson, Gudmundsdottir, Kristoffersen, Krantz og 

Lindstén, 2010). Er það í samræmi við rannsókn Jóns Friðriks Sigurðssonar, Gísla 

Guðjónssonar og Maríusar Peersen (2001), það er að endurkomutíðni er algengari 

meðal þeirra sem afplána dóm sinn í fangelsi.  

Í danskri rannsókn á endurkomutíðni fanga kom meðal annars fram að þeir sem 

afplánuðu með samfélagsþjónustu voru í mun minni áhættu á endurkomu en þeir sem 

afplánuðu með fangelsisvistun. Einnig kom fram að aukin áhætta er á að fangar sem 

afplána óskilorðsbundna refsingu fremji alvarlegri brot eftir afplánun en þeir sem 

afplána með samfélagsþjónustu (Klement og Pedersen, 2014). Samantekt danska 

gagnabankans á endurteknum afbrotum í Danmörku sýndi að ungir afbrotamenn fremja 

hlutfallslega oftar annað afbrot, hvort sem þeir höfðu áður hlotið dóm eða ekki 

(Statistics Denmark, 2013). Þeir sem hafa hæstu endurkomutíðnina eru einstaklingar 

undir 18 ára, eða 33,4% af heildarfjölda, sem verður að teljast áhyggjuefni vegna ungs 

aldurs. Endurkomutíðni er næst algengust meðal einstaklinga á aldrinum 18-20 ára, eða 

31% (Justisministeriet, 2013).  

Í Noregi höfðu rúmlega 45% af 82.200 sem kærðir voru árið 2007 fengið eina eða 

fleiri ákæru árið 2012. Hefur þetta hlutfall þó lækkað á milli ára, en árið 2002 var það 

tæp 50%. Þeir sem eru með hæstu ítrekunartíðnina eru þeir sem höfðu áður fengið dóm 

fyrir fíkniefnabrot. Er ítrekunartíðni meðal yngsta aldurshópsins einnig algeng í Noregi 

en um 65% einstaklinga á aldrinum 15-17 ára sem höfðu fengið dóm fyrir afbrot árið 

2007 hlutu nýjan dóm árið 2012. Endurkoma fanga á aldrinum 18-20 ára var 23% árið 

2012 (Statistics Norway, 2014).  

Jón Friðrik Sigurðsson og Erlendur S. Baldursson (1997) rannsökuðu endurkomutíðni 

þeirra fanga sem afplánuðu refsivist sína með áfengis- og fíkniefnameðferð. Báru þeir 

meðal annars saman endurkomutíðni þeirra sem luku meðferð og þeirra sem gerðu það 

ekki. Voru einstaklingar á aldrinum 18-22 ára rúm 12% þátttakenda. Af þeim föngum 

sem fóru í meðferð á árunum 1990-1993 komu um 63% þeirra aftur í fangelsi innan við 

fjögurra ára. Þeir sem luku meðferð voru þó hlutfallslega færri en þeir sem luku henni 

ekki.  

Erlend rannsókn á áhrifum ADHD á endurkomutíðni sýndi að ADHD eykur áhættu á 

endurkomu aðeins ef viðkomandi hefur þróað með sér vímuefnaneyslu eða aðra 
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geðröskun, eins og andfélagslega persónuleikaröskun (Colins, Vermeiren, Vahl, Markus 

og Broekaert, 2011). Íslensk rannsókn á ADHD samhliða öðrum geðsjúkdómum meðal 

fanga gaf svipaðar niðurstöður. Af 90 föngum var um helmingur fanganna með ADHD og 

í ljós kom að andfélagsleg persónuleikaröskun var algengust meðal þeirra sem höfðu 

einkenni ADHD. Var vímuefnavandi einnig algengur meðal þeirra (Emil Einarsson, Jón 

Friðrik Sigurðsson, Gísli H. Guðjónsson, Anna Kristín Newton og Ólafur Örn Bragason, 

2009). Því er ekki hægt að álykta að einkenni ADHD hafi bein áhrif á endurtekin afbrot, 

en eins og áður hefur komið fram hafa margir áhættuþættir áhrif á tengsl 

afbrotahegðunar og ADHD.  

6.2 Samantekt 

Ungur aldur dómþola er áhættuþáttur í öllum þremur löndunum, en einn þriðji 

afbrotamanna undir 21 árs brjóta af sér innan tveggja ára. Er endurkomutíðni algengust 

meðal þeirra sem afplána refsingu sína í fangelsi, en lægst meðal þeirra sem afplána 

með samfélagsþjónustu á Íslandi og í Danmörku (Graunbøl, 2010; Klement og Pedersen, 

2014). Endurkomutíðni þeirra sem afplána með samfélagsþjónustu í Noregi er hærri en í 

hinum löndunum, því dómþolar hafa oft fleiri dóma að baki (Ragnar Kristoffersen, 

2013b). Einn þriðji ungra dómþola sem hljóta skilorðsbundna ákærufrestun hér á landi 

standast ekki skilorð og um 40% höfðu hlotið annan dóm fimm árum síðar (Jón Friðrik 

Sigurðsson o.fl., 2001). Er það áhugavert þar sem slíkt lagalegt úrræði telst ekki jafn 

íþyngjandi og fangelsisvistun eða samfélagsþjónusta.     

Fíkniefnaneysla er ein helsta ástæða endurkomu og kom í ljós að stór hluti þeirra 

sem afplánuðu refsingu sína með áfengis- og vímuefnameðferð komu aftur í fangelsi 

innan fjögurra ára (Jón Friðrik Sigurðsson og Erlendur S. Baldursson 1997). Þegar 

athugað er samband ADHD og endurkomum í fangelsi tengist einkenni ADHD öðrum 

þáttum, þar með helst vímuefnaneyslu eða annarri geðröskun eins og andfélagslegri 

persónuleikaröskun (Colins o.fl., 2011).  
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7 Umræður og lokaorð 

Afbrotahegðun ungmenna ræðst af samspili víxlverkandi þátta. Umhverfi þeirra 

samanstendur af ýmsum hópum sem þeir eiga í samskiptum við. Geta þeir haft 

fráhrindandi eða hvetjandi áhrif gagnvart afbrotum, þar sem viðhorf, gildi, hegðun og 

styrkur tengsla þeirra vega þungt (Meneses, 2009). Samkvæmt rannsóknum hafa 

foreldrar og uppeldisaðstæður veigamikil áhrif á afbrotahegðun. Samband við foreldra 

sem einkennist af trausti og nánd dregur úr áhættu frávikshegðunar en sýnt hefur verið 

fram á að uppeldi sem einkennist af ófullnægjandi umsjá, of hörðum refsingum og skorti 

á stuðningi getur haft alvarlegar afleiðingar (Hoeve o.fl., 2009). Niðurstöður rannsókna á 

aðstæðum fanga sýna meðal annars að vímuefnaneysla og einkenni ADHD séu algeng 

meðal þeirra (Gísli H. Guðjónsson o.fl., 2009). Einnig er samband milli ADHD og 

vímuefnaneyslu en algengt er að einstaklingar með ADHD neyti vímuefna til að bæta 

líðan sína meðal annars vegna róandi áhrifa þeirra (Richardson, 1997). Vímuefnaneysla 

getur aukið áhættuna á að viðkomandi brjóti af sér en sumir einstaklingar leita ólöglegra 

leiða til að fjármagna neyslu sína. Hefur vímuefnaneysla einnig áhrif á hugrænan, 

sálrænan og félagslegan þroska og má því álykta að yngri afbrotamenn í vímuefnaneyslu 

séu ekki eins þroskaðir á einstökum sviðum og jafnaldrar þeirra (Clark, Thatcher og 

Tapert, 2008).  

Afbrot meðal einstaklinga á aldrinum 18-21 lúta aðallega að umferðarlagabrotum, 

auðgunarbrotum og fíkniefnabrotum (Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, 2013). 

Einstaklingar á aldrinum 18-21 árs eru um fjögur prósent þeirra sem afplána 

óskilorðsbundna fangelsisrefsingu og hefur hlutfallið haldist nokkuð stöðugt á milli ára 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.b.). Fer hlutfall dómþola sem hljóta óskilorðsbundna 

fangelsisrefsingu í sama aldurshópi fækkandi í Noregi og Danmörku (Statistics Denmark, 

e.d.; Kriminalsomsorgen, 2014). Ísland hefur þá sérstöðu að það hefur sérstakt 

lagaúræði sem tekur tillit til einstaklinga á aldrinum 15-21 árs, sem er ákærufrestun. 

Hvorki í Noregi né Danmörku er tekið formlega fram þennan aldur í lögum en í 

framkvæmd er tekið tillit til aldurs þeirra, bæði þegar refsing og vistunarstaður er 

ákvarðaður (Nordisk Ministerråd, 2000). Ekki er til sérstakt unglingafangelsi hér á landi 

en áhersla er lögð á að þeir afpláni refsingu sína fjarri eldri afbrotamönnum. Að auki 
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tekur Fangelsismálastofnun tillit til ungra fanga, sérstaklega þegar kemur að 

reynslulausn og er þeim veitt frekara svigrúm en eldri föngum. Þegar skoðuð var 

endurkomutíðni einstaklinga í þessum aldurshópi kom í ljós að ungur aldur er 

áhættuþáttur í öllum þremur löndunum, en einn þriðji afbrotamanna undir 21 árs brýtur 

af sér innan tveggja ára (Klement og Pedersen, 2014). Hér á landi hafði helmingur þeirra 

einstaklinga á aldrinum 18-21 árs sem höfðu afplánað óskilorðsbundinn dóm brotið af 

sér aftur innan tveggja ára. Er endurkomutíðnin ekki eins há í Danmörku og Noregi og 

getur það meðal annars stafað af því að fremur fáir einstaklingar afplána 

fangelsisrefsingu hér á landi miðað við hin tvö löndin (Graunbøl o.fl., 2010). Endurkoma 

getur meðal annars stafað af stimplun sem afbrotamaðurinn fær frá samfélaginu sem 

leiðir til breytts sjálfsmats einstaklingsins. Getur það gert honum erfiðara fyrir að taka 

þátt í hefðbundnum hversdagsathöfnum og leitar hann þar af leiðandi til annara 

einstaklinga í sömu sporum (Helgi Gunnlaugsson, 2008). Rannsóknir á áhrifum 

stimplunar sýna meðal annars að opinber dómur geti haft þær afleiðingar að ungmenni 

brjóti af sér aftur og myndi tengsl við jafnaldra í afbrotum (Jón G. Bernburg o.fl., 2006). 

Vímuefnaneysla er einn helsti áhættuþáttur endurkomu, til dæmis sýndi rannsókn Jóns 

Friðriks og Erlends Baldurssonar (1997) að endurkomutíðni var verulega há meðal þeirra 

sem afplánuðu refsingu sína með áfengis-og fíkniefnameðferð. Þegar skoðuð voru áhrif 

ADHD á ítrekunartíðni kom í ljós að það tengist öðrum þáttum og þá aðallega 

vímuefnaneyslu og andfélagslegri persónuleikaröskun (Emil Einarsson o.fl., 2009). Því er 

mikilvægt að viðkomandi fái greiningu og viðeigandi meðhöndlun til að koma í veg fyrir 

áframhaldandi afbrot. Harðari refsingar hafa ekki fráhrindandi áhrif á endurkomur, 

heldur sýnir tölfræðin hið gagnstæða. Þó er endurkomutíðni fremur há meðal ungra 

dómþola sem afplána með samfélagsþjónustu og hljóta ákærufrestun (Graunbøl o.fl., 

2010). Má áætla að sáttamiðlun sé kjörið úrræði til að aðstoða unga afbrotamenn að 

komast aftur á beina braut. Með slíku fyrirkomulagi geta þeir tekist á við afleiðingar 

sínar fjarri dómstólum og fær brotaþoli einnig aukið hlutverk (Vindeløv, 2004). Dregur 

það jafnframt úr áhættu á stimplun frá samfélaginu og þeim afleiðingum sem hún getur 

haft í för með sér.   

 

____________________________________ 
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