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Ágrip  

Ritgerð þessi er hefðbundin rannsóknarritgerðar, unnin upp úr fræðum. Ritgerðin fjallar 

um hugmyndafræði og aðferð sem kölluð er uppbyggileg réttvísi og er notuð innan 

réttarkerfa bíða um heim. Uppbyggileg réttvísi miðar að því að aðstoða afbrotamenn við 

að axla ábyrgð á gjörðum sínum, ná sáttum við brotaþola og koma í veg fyrir að þeir brjóti 

af sér aftur. Mikil vöntun er á úrræðum fyrir börn og ungmenni á Íslandi sem leiðst hafa út 

í afbrot og því mikilvægt að leita nýrra leiða fyrir þennan hóp, sér í lagi þar sem afbrotum 

á Íslandi fer fjölgandi. Tvö tilraunaverkefni um efnið hafa verið gerð á Íslandi en þau stóðu 

stutt yfir og var ekki fylgt eftir. Þroski sem á sér stað hjá ungmennum er ekki aðeins 

líkamlegur eins og margir telja heldur á sér einnig stað mikill þroski í heila þeirra. Í ljósi 

rannsókna sem gefið hafa til kynna að heili ungmenna sé að þroskast fram á 

fullorðinsaldur má álykta að aðferðir uppbyggilegrar réttvísi geti haft mikilvæg mótandi 

áhrif á einstaklinginn til góðs. Ritgerð þessa mætti nota sem stuðning til innleiðingar 

úrræðisins í íslensku réttarkerfi fyrir ungmenni sem hafa leiðst út í afbrot. 

 

 



4 

Efnisyfirlit 

Ágrip ............................................................................................................................ 3 

Formáli ......................................................................................................................... 5 

1 Inngangur ............................................................................................................. 6 

2 Uppbyggileg réttvísi .............................................................................................. 8 

3 Sáttamiðlun .......................................................................................................... 9 

3.1 Aðferðafræði sáttamiðlunar..................................................................................... 9 

4 Hugtakið og íslenskt samhengi............................................................................. 12 

4.1 Lög um afbrot ungmenna ....................................................................................... 12 

4.2 Hringurinn ............................................................................................................. 13 

4.3 Tilraunaverkefni um sáttamiðlun á Íslandi .............................................................. 15 

4.4 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna ....................................................................... 17 

5 Brotaþolar og brotamenn .................................................................................... 20 

5.1 Þarfir brotaþola ..................................................................................................... 20 

5.2 Brotamenn ............................................................................................................ 22 

6 Þroski ungmenna ................................................................................................ 24 

6.1 Heilahvel ............................................................................................................... 25 

6.2 Framheili ............................................................................................................... 25 

6.3 Randkerfið og Mandlan ......................................................................................... 25 

6.4 Ákvarðanataka ...................................................................................................... 26 

6.5 Seigla .................................................................................................................... 26 

7 Endurtekin afbrot ................................................................................................ 28 

8 Rök með og á móti notkun úrræðisins ................................................................. 30 

9 Umræður ............................................................................................................ 32 

Heimildaskrá .............................................................................................................. 37 

  

  



5 

Formáli 

Þessi rannsóknarritgerð var unnin á vormisseri árið 2017 sem 14 eininga lokaverkefni til 

BA gráðu í uppeldis- og menntunarfræði. Áhugi minn á aðferð uppbyggilegrar réttvísi 

kviknaði þegar ég heyrði fyrst á hana nefnda í áfanganum Samskipti í uppeldis- og 

fræðslustarfi sem ég sat á vorið 2014. Þessi áhugi styrktist svo enn frekar þegar ég sat 

áfangann Áhættuhegðun og velferð ungmenna haustið 2016. Í þeim áfanga lærði ég um 

helaþroska ungmenna, hvernig hann hefur áhrif á ákvarðanatöku þeirra og mikilvægi þess 

að taka tillit til heilaþroska ungmenna. Velferð ungmenna er efni sem ég vil láta mig varða 

bæði í námi og starfi og þá helst hvernig megi beina ungmennum frá afbrotum og 

áhættuhegðun. Því hef ég ákveðið að sækja um meistaranám sem tengist efninu beint og 

sé fram á að halda áfram að skrifa um uppbyggilega réttvísi í lokaverkefni til 

meistaraprófs. Leiðbeinandi minn við gerð þessarar ritgerðar er Ragný Þóra Guðjohnsen,  

aðstoð og skilningur hennar hefur farið fram úr mínum björtustu vonum og fær hún 

sérstakar þakkir fyrir það. Vinur minn og félagi Hjörvar Gunnarsson fær sérstakar þakkir 

fyrir að hafa boðist til þess að lesa yfir ritgerðina með tilliti til stafsetningar og málfars. 

Auk hans vil ég þakka vinum mínum í lögfræðinámi sem hafa aðstoðað mig við að fá betri 

skilning á íslenskum lögum. Einnig vil ég þakka samnemendum mínum fyrir stuðning og 

góðan félagsskap í gegnum námið og við skrif ritgerðarinnar. Foreldrum mínum vil ég 

þakka fyrir öll þau kvöld sem þau pössuðu fyrir mig og að hafa þolað skapsveiflur mínar á 

erfiðum tímum við skrifin. Þórdís Katla dóttir mín fær sérstakar þakkir fyrir að hafa sýnt 

mér þolinmæði og skilning sem reyndist henni oft erfitt. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

 

Reykjavík, 09. maí 2017 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur 

Á unglingsárunum má segja að það verði tímamót í lífi fólks. Á þessum tíma tökum við 

ákvarðanir sem geta haft langvarandi afleiðingar fyrir okkur, sama hvort þær eru góðar 

eða slæmar. Mikill þroski á sér jafnframt stað hjá ungmennum. Margir tengja þann þroska 

einungis við líkamlegan þroska sem á sér stað eins og skeggvöxtur hjá drengjum og það að 

stúlkur fái brjóst og breiðari mjaðmir (Crosnoe og Johnson, 2011). Þetta er þó algengur 

misskilningur þar sem það á sér einnig stað mikill þroski í heila ungmenna sem hefur mikil 

áhrif á margt í þeirra lífi. Þessi heilaþroski skiptir máli varðandi ákvarðanir þeirra um 

þátttöku í áhættuhegðun, afbrotum og fyrir það hvernig afleiðingar gjörða þeirra 

varðveitast í minni þeirra (Santrock, 2016: bls. 88-95). 

Vegna þess að heilaþroski ungmenna er enn ekki að fullu kominn fram á unglingsárum 

eiga þau oft erfitt með að taka skynsamlegar ákvarðanir byggðar á rökum. Sem dæmi má 

taka að þroski framheila, sem stjórnar rökhugsun, stendur allt fram á fullorðinsár eða þar 

til þau ná aldrinum 18 til 25 ára (Santrock, 2016: bls. 88-89). Rökhugsun getur komið í veg 

fyrir að einstaklingar taki þátt í áhættuhegðun og því er mikilvægt að tekið sé tillit til 

heilaþroska ungmenna sem hafa brotið af sér. Einn þeirra eiginleika sem hjálpar þeim að 

standast jafningjaþrýsting og þora að standa með sjálfum sér er seigla. Ungmenni með 

mikla seiglu eiga því auðveldara með að neita boði um þátttöku í áhættuhegðun og eru 

þar með ólíklegri til þess að leiðast út í afbrot (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2016: bls. 161-

162). 

Uppbyggileg réttvísi (e. restorative justice) er úrræði sem hentar vel fyrir ungmenni 

sem hafa brotið af sér. Meginmarkmið úrræðisins er meðal annars að fá brotamanninn til 

þess að axla ábyrgð á gjörðum sínum og gera sér grein fyrir þeim skaða sem hann getur 

hafa valdið öðrum (Zehr og Gohar, 2002: bls. 2-5). Með því að axla ábyrgð á gjörðum 

sínum er líklegra að ungmennið taki brotið alvarlega og sjái eftir því. Með því að finna fyrir 

þessum afleiðingum er þar að auki líklegra að brotamaðurinn brjóti ekki af sér aftur. Árið 

2001 var sett af stað tilraunaverkefnið Hringurinn á Íslandi. Verkefnið gaf ungmennum á 

aldrinum 13 til 15 ára sem höfðu brotið af sér kost á því að taka þátt í verkefninu. 

Verkefnið var samvinnuverkefni Lögreglunnar í Reykjavík og Miðgarðs, 

fjölskylduþjónustunnar í Grafarvogi (Innanríkisráðuneytið, 2004). Almenn ánægja var á 

meðal þátttakenda verkefnisins og sýnir það vel mikilvægi þess að tiltæk séu úrræði fyrir 

ungmenni sem leiðst hafa út í afbrot á Íslandi. 

Sáttamiðlun er mikilvægur hluti uppbyggilegrar réttvísi og má í raun segja að aðferð 

uppbyggilegrar réttvísi byggi að stórum hluta til á sáttamiðlun. Sáttamiðlun fer þannig 

fram að allir aðilar sem koma að brotinu setjast saman niður og ræða brotið. Þessir aðilar 
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eru brotamaðurinn, brotaþoli og stuðningsaðilar (O’Connell, Wachtel og Wachtel, 1999: 

bls. 31). Til stuðningsaðila geta talist foreldrar og forráðamenn eða aðrir einstaklingar sem 

tengjast brotamanni eða brotaþola nánum böndum. Vert er að taka fram að ekkert 

takmark er á fjölda þeirra sem geta setið sáttafundi. 

Markmið þessarar ritgerðar er að fá dýpri sýn á kosti og galla uppbyggilegrar réttvísi 

sem úrræði þegar um er að ræða ungt fólk í afbrotum. Í þessari ritgerð verður í fyrsta lagi 

fjallað almennt um uppbyggilega réttvísi og aðferðafræði úrræðisins. Mikilvægt er að gera 

vel grein fyrir úrræðinu þar sem það þekkist ekki mikið til þess á Íslandi. Í öðru lagi verður 

rætt um sáttamiðlun sem er einn mikilvægasti þáttur uppbyggilegrar réttvísi og fjallað um 

tilraunaverkefni með sáttamiðlun á Íslandi. Í þriðja lagi verður uppbyggileg réttvísi tengd 

við íslenskt samhengi. Tilraunaverkefnið Hringurinn er kynnt en verkefnið notaði 

aðferðafræði uppbyggilegrar réttvísi í málum ungra brotamanna á Íslandi. Einnig eru 

íslensk lög tengd við úrræðið og fjallað um tilraunaverkefni um sáttamiðlun. Í fjórða lagi 

verður fjallað um margar og ólíkar þarfir brotamanna og þola þegar kemur að því að vinna 

úr afleiðingum afbrots. Í fimmta lagi verður fjallað um heilaþroska ungmenna. Hann 

skiptir miklu máli um hegðun þeirra og mögulega þátttöku í áhættuhegðun. Aukinn 

skilningur á heilaþroska ungmenna er því mikilvægur svo hægt sé að skilja betur það sem 

á sér stað í huga ungmenna á þessum árum og sýna hegðun þeirra skilning. Í sjötta lagi 

verður fjallað um endurtekin afbrot brotamanna og hvernig aðferð uppbyggilegrar réttvísi 

getur komið í veg fyrir frekari afbrot brotamanna. Í sjöunda lagi eru helstu rök með og 

móti notkun úrræðisins tekin fyrir. 

Mikil vöntun er á úrræðum fyrir ungmenni sem leiðst hafa út í áhættuhegðun og 

afbrot hérlendis. Leitað verður svara við tveimur rannsóknarspurningum. Í fyrsta lagi 

hvaða þættir auka líkur á áhættuhegðun ungmenna? Í öðru lagi hvernig getur uppbyggileg 

réttvísi nýst íslenskum ungmennum sem hafa leiðst út í afbrot? 
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2 Uppbyggileg réttvísi 

Þó svo að uppbyggileg réttvísi tengist réttarkerfum náið er oftar en ekki litið á úrræðið 

sem félagslegt frekar en lögfræðilegt. Með þessu er átt við að aðferðin hugi ekki einungis 

að lagalegum skyldum einstaklinga heldur er einnig unnið með tilfinningar einstaklinga 

sem ekki er gert í hefðbundnum réttarkerfum eftir vestrænni fyrirmynd. Eitt 

meginmarkmiða aðferðarinnar er að breyta hugsunarhætti einstaklinga á réttarkerfinu. Í 

stað þess að aðaláherslan sé, eins og í vestrænum samfélögum á að refsa brotamanni fyrir 

brot sem hann framdi sé einnig hugað að öðrum þáttum. Í framkvæmd úrræðisins er 

gengið úr frá því að glæpir eigi sér stað vegna félagslegra þátta og samskipta milli fólks 

(Marshall, 1999: bls. 6). 

Uppbyggileg réttvísi á sér langa sögu og talið er að hugmyndin á bak við hana hafi 

fyrst komið fram í samfélagi Mennóníta um 1970 (Zehr og Gohar, 2002: bls. 2.). Mennóníti 

er félagi í sértrúarsöfnuði sem var stofnaður á 16. öld. Mennónítar aðhyllast einfaldan 

lífsstíl sem einkennist meðal annars af naumhyggju í klæðaburði og einföldum 

lifnaðarháttum. Samfélag þeirra einkennist einnig af áherslu sem lögð var á frið á milli 

þegna samfélagsins (Sören Sörensson, 1984/1991: bls. 639). Mennónítar reyndu eftir 

fremsta megni að fylgja trú sinni eftir í einu og öllu meðal annars í brotamálum. Segja má 

að Mennónítar auk aðila frá Kanada, Nýja Sjálandi og Indíanafylki í Bandaríkjunum hafi 

verið frumkvöðlar uppbyggilegrar réttvísi. 

Uppbyggileg réttvísi hefur verið notuð í meðferðum við afbrotum ungmenna í Nýja 

Sjálandi frá árinu 1989. Aðferðin kom upphaflega fram sem svar við því hvernig hægt væri 

að vinna með skaða sem hafði orsakast við kjölfar brots. Upphaflega var hún einungis 

notuð í málum sem viðkomu börnum og ungmennum til þess að veita þeim og 

aðstandendum þeirra frekari stuðning. Gerðar voru tilraunir með að halda sáttafundi með 

brotamanni og brotaþola og smám saman þróaðist vinna þeirra í kenningu um 

uppbyggilega réttvísi. Árið 2002 var aðferðin formlega innleidd sem aðferð í málefnum 

ungra afbrotamanna og var markmiðið fyrst og fremst að bæta stöðu fórnarlamba. Margir 

binda vonir við að uppbyggileg réttvísi verði útbreiddari og sjá aðferðina sem vonarneista 

fyrir framtíð ungra afbrotamanna, fórnarlamba og samfélaga í heild sinni (Zehr og Gohar, 

2002: bls. 2). Aðferðin leggur upp með að mæta þörfum brotaþola hvort sem þær eru 

fjárhagslegar, tilfinningalegar, félagslegar eða efnislegar (Marshall, 1999: bls. 6). 

Aðferð uppbyggilegrar réttvísi getur nýst fólki á öllum aldri, úr öllum stéttum og 

trúarhópum. Úrræðið getur einnig átt við sama af hvaða toga brot sem framið er og þykir 

það henta báðum kynjum jafn vel. 
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3 Sáttamiðlun 

Sáttamiðlun er mikilvægur þáttur í uppbyggilegri réttvísi. Hún er ekki einungis notuð í 

uppbyggilegri réttvísi eða málum þar sem brotið hefur verið á einhverjum. Aðferðin er 

jafnframt notuð almennt í ósættum og erjum á milli fólks. Þar að auki má beita aðferðinni 

í skólum í stað þess að refsa börnum með til dæmis eftirsetu (O’Connell, Wachtel og 

Wachtel, 1999: bls. 31). Uppeldi til ábyrgðar er aðferð sem þykir vinsæl í mörgum 

grunnskólum landsins. Aðferðin miðar meðal annars að því að auka ábyrgðarkennd og 

sjálfstjórn barna og ungmenna (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). 

Uppeldi til ábyrgðar svipar að mörgu leyti til aðferðar uppbyggilegrar réttvísi og 

sáttamiðlunar þar sem einstaklingar eru fengnir til þess að axla ábyrgð á gjörðum sínum. 

Þar að auki er gerður samningur milli allra aðila sem að málinu koma rétt eins og gert er í 

uppbyggilegri réttvísi og sáttamiðlun. Gott er að byrja snemma að fá börn og ungmenni til 

þess að tileinka sér þessar aðferðir og því gott að hún sé nýtt í grunnskólum. Nú verður 

fjallað um hvað felst í þeirri aðferðafræði sem sáttamiðlun byggir á. 

3.1 Aðferðafræði sáttamiðlunar 

Í sáttamiðlun þar sem ungmenni koma við sögu spila foreldrar þeirra og forráðamenn 

stóran þátt. Þá koma brotaþoli, brotamaður, foreldrar eða forráðamenn og fagaðilar 

saman til þess að ræða brotið, hvaða afleiðingar það hafði á brotaþolann og 

aðstandendur hans. Það er sama hversu margir brotamennirnir eða brotaþolarnir eru, 

vænlegast er talið að hafa alla sem koma að broti saman í sáttamiðlun. Þó má vera að það 

hafi ekki allir aðilar áhuga á því að taka þátt í sáttamiðluninni en þrátt fyrir það er talið 

álitlegt að nota miðlunina. Mikil áhersla er lögð á það í sáttamiðlun að allir þátttakendur 

taki þátt af fúsum og frjálsum vilja. Ef brotamaður tekur ákvörðun um að taka þátt en 

viðhorf hans gagnvart sáttamiðluninni er neikvætt er miðluninni þrátt fyrir það haldið  

áfram þar sem talið er að viðhorf hans eigi eftil vill eftir að breytast áður en miðlun lýkur 

(O’Connell, Wachtel og Wachtel, 1999: bls. 31-32). 

Þátttakan gefur brotaþolum tækifæri til þess að tjá sig og segja frá þeim skaða sem 

hann varð fyrir í kjölfar brotsins. Jafnframt getur hann borið upp spurningar til 

brotamannsins sem ólíklegt er að hann hefði annars fengið svör við. Foreldrar og 

forráðamenn fá einnig færi á að spyrja spurninga og segja frá því hvaða áhrif brotið hafði 

á þá. Í sáttamiðlun er lagður þungi á að brotaþolinn nái sáttum og miðlunin stuðli að 

bættri líðan vegna þeirra andlegu áhrifa sem brotið hafði í för með sér (McGarrell, 2001). 

Sú athöfn að fá að tjá sig um brotið við brotmanninn og vera virkur þátttakandi í því að 

ákveða hvernig brotamaðurinn á að bæta fyrir brotið gefur þolandanum færi á að taka 
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stjórn aftur. Gera má ráð fyrir því að brotaþolinn hafi ekki verið við stjórn þegar brotið var 

framið og slíkt stjórnleysi geti verið neikvæð upplifun fyrir þolandann (Gree, 2007: bls. 

185-186). 

Þegar ekki er hægt að bæta brotaþolanum þær afleiðingar sem brotið hafði á hann 

eru ungmenni oft látin sinna samfélagsjónustu. Stundum tengist samfélagsþjónustan 

brotinu á einn eða annan hátt en í öðrum tilvikum eru ungir brotamenn til dæmis látnir 

skrifa undir samning þess eðlis að þeir muni mæta oftar í skólann, sinna námi sínu betur 

eða aðstoða við heimilisstörf svo einhver dæmi séu tekin (McGarrell, 2001). Með því að 

sinna námi betur má gera ráð fyrir að það auki líkur á áframhaldandi námi barnsins eftir 

að skólaskyldu líkur. Þátttaka í heimilisstörfum getur hjálpað börnum og ungmennum að 

vera sátt við sjálf sig þar sem þau fá hlutverk inni á heimilinu sem færir þeim jákvæða 

athygli og þar með aukinn styrk. 

Oftar en ekki telja ungmenni að brot þeirra hafi ekki áhrif á neinn og þau gera sér ekki 

grein fyrir því að afleiðingarnar geti verið andlegar en ekki einungis efnislegar. Því er talið 

mikilvægt að ungmennið fái samviskubit vegna brots síns enda sé þá íklegra að það taki 

frekar til sín það sem brotaþolinn hefur til málsins að leggja. Skömmin er talin mikilvægur 

þáttur þess að fá einstaklinga til þess að fá samviskubit og samviskubitið hjálpi 

brotamanni sjá að sér, axla ábyrgð og tileinka sér nýjan lífsstíl án afbrota (Braithwaite, 

1989/2007: bls. 69-77). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að árangursríkara sé að ávítur og skammir komi frá 

foreldrum, forráðamönnum eða einhverjum nákomnum en frá utanaðkomandi 

einstaklingum (McGarrell, 2001). Það sama má segja með skömm en skömmin sem 

brotamenn upplifa vegna afbrots hefur meira vægi ef hún kemur frá einhverjum 

nákomnum eins og fjölskyldumeðlimi eða maka en ef hún kemur til dæmis frá 

réttarkerfinu (Braithwaite, 1989/2007: bls. 82). Foreldrar og forráðamenn barna og 

ungmenna eru því virkir þátttakendur í sáttamiðluninni. Það hjálpar til við að börnin og 

ungmennin taki frekar til sín það sem fram fer í sáttamiðluninni. 

Deilt hefur verið um ágæti sáttamiðlunar í málum sem varða börn og ungmenni. Ein 

þeirra röksemda sem færð hefur verið fram er að ekki sé rétt að spila með samvisku 

þeirra (McGarrell, 2001) og einhverjir vilja meina að þetta sé hreint og beint siðlaust. Hér 

verður þó að taka tillit til alvarleika brotsins og hversu mikil áhrif það hafði á brotaþolann 

og fjölskyldu hans. Passa þarf að sáttamiðlunin muni ekki hafa slæmar afleiðingar fyrir 

brotamanninn enda lagt upp með að hún sé uppbyggileg (Zehr, 1990/1995: bls.48-49). 

Við lok sáttamiðlunar er reynt eftir fremsta megni að koma á sátt um það hvernig 

brotamaðurinn getur bætt brotaþolanum brotið. Gerður er skriflegur samningur sem 
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einstaklingum er gert að fara eftir. Ákvæði samningsins eru brotamönnum misjafnlega 

erfið. Einn af stærstu þáttum samningsins er yfirleitt afsökunarbeiðni frá brotamanni til 

brotaþola (McGarrell, 2001). Með því að biðjast afsökunar tekur brotamaðurinn ábyrgð á 

gjörðum sínum og brotaþoli fær staðfestingu á því að brotið var ekki af hans völdum og að 

það hafi ekki verið á hans ábyrgð. Með því að fá staðfestingu á þessu er líklegra að 

brotaþoli nái fyrr sáttum við brotið og brotamanninn. Það að brotamaðurinn heyri af þeim 

neikvæðu áhrifum sem gjörðir hans ollu öðrum getur gert það að verkum að hann sjái að 

sér og taki ekki þátt í frekari afbrotum (Hayes, 2007: bls. 427). 

Til þess að áhrif sáttamiðlunarinnar verði sem mest er reynt eftir fremsta megni að 

hefja hana sem fyrst eftir að brotið er framið. Jafnframt er reynt að hafa ferlið sem styst 

(O’Connell, Wachtel og Wachtel, 1999: bls. 32-33). Það er rökrétt að reynt sé að hefja 

miðlunina sem fyrst svo að brotið sé enn í fersku minni þátttakenda og áhrif brotsins 

jafnvel enn að koma fram. Eins og fram hefur komið er mikilvægt að brotaþoli tjái 

brotamanni um áhrifin sem brotið hafði á hann. 

Félög eins og North Shore Restorative Justice Society (e.d.) sem vinna að aukinni 

aðkomu aðferðarinnar í réttarkerfinu hafa bent á að það sé hagur allra sem að málinu 

koma að fara í gegnum sáttamiðlun sem er ein af grunnstoðum uppbyggilegrar réttvísi. 
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4 Hugtakið og íslenskt samhengi 

Uppbyggileg réttvísi er lítið þekkt aðferð í íslensku samfélagi. Aðferðin er notuð innan 

réttarkerfa víða í heiminum og hefur að markmiði að ná sáttum á milli brotamanns, þess 

sem brotið er á og samfélagsins í heild (Johnstone og Van Ness, 2007: bls.). 

Í vestrænum samfélögum er rík áhersla lögð á að refsa einstaklingum sem hafa brotið 

lög í stað þess að veita þeim þá aðstoð og þann stuðning sem þeir þarfnast. Þessi 

hugsunarháttur er ríkjandi þrátt fyrir að sýnt hafi verið fram á takmarkanir og galla 

kerfisins eins og því er háttað í dag. Þörfum fórnarlamba, brotamanna og borgara 

samfélagsins er oft ekki mætt í úrvinnslu brotamála (Johnstone, 2002/2006: bls. 10). Sem 

dæmi má nefna að algengt er að brotamenn sem sinna samfélagsþjónustu sem refsingu 

við broti sinni ekki þjónustu sem tengist brotinu sem þeir frömdu (McGarrell, 2001). Með 

þessu er átt við að ekki sé lögð áhersla á að brotamenn sinni þjónustu sem bæti upp fyrir 

brotið sem þeir frömdu á einn eða annan hátt. Þó svo að það sé mögulegt að það verði 

ávinningur fyrir samfélagið þá er ávinningurinn ekki beint í hag brotaþolans. Margir 

upplifa að aðferðir sem notaðar eru til þess að ná fram réttlæti í núverandi kerfum ýti 

undir frekari erfiðleika og átök í stað þess að efla einstaklinga á uppbyggilegan hátt (Zehr 

og Gohar, 2002: bls.2-3). 

Uppbyggileg réttvísi leggur áherslu á að nálgast og takast á við þær þarfir og 

takmarkanir sem lýst var hér að ofan. Þegar uppbyggileg réttvísi kom fyrst fram átti hún 

að ná yfir afbrot á borð við þjófnað, eignaspjöll og önnur brot sem oft eru talin minni 

háttar. Nú á tímum nær uppbyggileg réttvísi hins vegar yfir fleiri tegundir afbrota en þær 

sem voru taldar upp hér að ofan. Til þeirra má telja nauðganir, árásir og jafnvel morð 

hvort sem það er af gáleysi eða af ásettu ráði. Einnig hafa komið fram hugmyndir þess 

efnis að beita aðferðinni í málefnum þar sem stórir hópar fólks eru fórnarlömb, sem dæmi 

má taka stríð og skotárásir (Zehr og Gohar, 2002: bls. 3). Eðli uppbyggilegrar réttvísi er 

þannig að hún getur hentað öllum óháð þjóðerni eða trúarbrögðum. 

4.1 Lög um afbrot ungmenna  

Aðferðafræði uppbyggilegrar réttvísi er lítið þekkt í íslensku samfélagi. Almennt er ekki 

lögð áhersla á að ná sáttum á milli brotamanns, þess sem brotið er á og samfélagsins í 

heild sinni. Í 14. grein Almennra hegningarlaga (nr. 19/1940) kemur fram að ekki skuli 

refsa einstaklingum fyrir brot sem framið var fyrir 15 ára aldur. Þegar ungmenni ná 15 ára 

aldri þegar brotið fer fram er hins vegar leyfilegt samkvæmt lögum að refsa þeim fyrir 

brot sem þau hafa framið. Í lögunum kemur einnig fram að taka þurfi tillit til aldurs 

einstaklinga. Ef einstaklingar hafa ekki náð 18 ára aldri þegar þeir fremja brot er litið svo á 
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að full refsing geti verið óþörf og jafnvel skaðleg (Almenn hegningarlög nr. 19/1940: 74. 

gr.). Í Lögræðislögum (nr. 71/1997) kemur fram að einstaklingar verði lögráða við 18 ára 

aldur og eru því ekki lengur skilgreindir sem börn. Við 18 ára aldur má því segja að margt 

breytist í lífi einstaklinga þó svo að það hafi ekki bein áhrif á daglegt líf þeirra. Þær 

breytingar sem eiga sér stað hafa fyrst og fremst áhrif á jaðarsett ungmenni sem hafa til 

dæmis leiðst út í afbrot eða áhættuhegðun. 

Skilorðsbundin ákærufrestun er oft notuð í málefnum ungmenna á áldrinum 15 til 21 

árs. Með því er átt við að ungmenni geti sleppt við að fá á sig ákæru ef þau uppfylla 

ákveðin skilyrði sem þeim eru sett (Almenn hegningarlög nr. 19/1940). Þessi ákvæði geta 

verið misjöfn og fara eftir alvarleika brotsins, aldri og þroska einstaklingsins og fyrri 

brotum. Til þessara skilyrða mætti meðal annars telja uppbyggilega réttvísi eða 

sáttamiðlun og samfélagsþjónustu. 

Í 95. grein laga um meðferð sakamála (nr. 88/2008) stendur að ekki megi úrskurða 

einstaklinga undir 18 ára aldri í gæsluvarðhald nema ef önnur úrræði finnist ekki fyrir 

einstaklinginn. 

4.2 Hringurinn  

Haustið 2001 var sett af stað tilraunaverkefnið Hringurinn á Íslandi. Verkefnið var unnið í 

samvinnu Miðgarðs, Fjölskylduþjónustunnar í Grafarvogi og Lögreglunnar í Reykjavík. 

Verkefnið fékk heitið Hringurinn vegna fjölda stofnana og aðila sem komu að verkefninu. 

Utan Miðgarðs og Lögreglunnar komu meðal annars Háskóli Íslands og SÁÁ að verkefninu 

auk fjölda einstaklinga með þekkingu á dómskerfinu eða málefnum barna og ungmenna. 

Verkefnið náði einungis yfir skemmdarverk og þjófnaði enda voru það algengustu brot 

ungmenna í Grafarvogi á þeim tíma og algengt er að þessar tegundir brota séu fyrstu brot 

barna og ungmenna. Þannig mátti ná til ungmennanna áður en brotin verða alvarlegri. 

Börnum sem brutu af sér í fyrsta skipti, höfðu stolið fyrir hærri upphæð en 2.000 krónur 

eða framið eignaspjöll var gefinn kostur á að taka þátt í verkefninu. Höfuðáhersla var lögð 

á að vinna með börnum á aldrinum 13 til 15 ára, eða undir sakhæfisaldri. Virðing, þekking 

og ábyrgð eru einkunnarorð Hringsins og því mikil áhersla lögð á þessa þætti í öllum þeim 

málum sem Hringurinn vann að (Innanríkisráðuneytið, 2004). 

Með verkefninu var lögð áhersla á að gefa börnum og ungmennum sem brotið hafa 

lög færi á að axla ábyrgð á gjörðum sínum og reyna þannig að koma í veg fyrir að þau 

brjóti af sér aftur. Einstaklingnum er einnig gefið tækifæri á að gera það sem í hans valdi 

stendur til þess að bæta á einhvern hátt fyrir brotið á jákvæðan máta. Verkefnið spratt 

upp frá hugmyndum uppbyggilegrar réttvísi. Rétt eins og í málum sem styðjast við aðferð 

uppbyggilegrar réttvísi annar staðar í heiminum þá var lagt upp með það í þessu verkefni 
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að ekki væri einungis unnið með brotamanninum. Í skýrslu sem starfshópur verkefnisins 

gaf frá sér kemur eftirfarandi fram (Innanríkisráðuneytið, 2004). 

Aðferðin sem byggt er á fellst í því að unnið er með brotaþolanum, 

samfélaginu, brotamanninum og fjölskyldu hans með nálgun sem býður upp á 

margar leiðir til  úrlausna. Unnið er í nærsamfélaginu þar sem brotið er framið 

og gerandi og þolandi búa (Innanríkisráðuneytið, 2004).  

Athyglisvert er að sjá í framangreindri tilvitnun að brotaþoli kemur á undan 

brotamanni og má því álykta að töluverð áhersla sé lögð á að brotaþoli nái að tjá sig um 

brotið og fái að fylgjast náið með meðferð málsins. Til þess að ná sem bestum árangri 

með aðferðinni er mikilvægt að allir sem að málinu koma taki þátt í ferli aðferðarinnar og 

styrkti það verkefnið að nærsamfélagið tók þátt. Til þess að ná sem jákvæðustum 

samskiptum á milli þessara aðila er brýnt að haldnir séu fundir með þeim og fagaðilum til 

þess að sporna við því að frekari ágreiningur myndist. Hlutverk þessara fagaðila felst 

einnig í því að veita fræðslu og koma þeir því frá mörgum og ólíkum stöðum úr 

samfélaginu. Í skýrslu nefndarinnar er tekið dæmi um að ef um íkveikju væri að ræða væri 

tilvalið að fá slökkviliðsmann með til þess að fræða brotamanninn um skaðsemi 

verknaðarins sem hann framdi (Innanríkisráðuneytið, 2004). 

Eftir ár var starfsemi Hringsins metin og gáfu aðilar sem komu að verkefninu því 

almennt jákvæð ummæli. Alls svöruðu tólf brotamenn, ellefu forráðamenn og fjórir 

þolendur spurningalista sem lagður var fyrir í lokin. Einnig var rætt við ýmsa ólíka aðila í 

matinu, fólk á ólíkum aldri og einstaklinga sem komu að málsmeðferð vegna mismunandi 

ástæðna (Innanríkisráðuneytið, 2004). Í skýrslu sem nefnd verkefnisins skilaði frá sér 

kemur eftirfarandi fram: 

Þátttakendur í Hring gáfu starfinu mjög jákvæðar umsagnir. Hvort sem um var 

að ræða gerendur, forráðamenn þeirra, þolendur, tengla eða aðra sem að 

Hring hafa komið. Verður ekki annað séð en að ánægja ríki með framtakið. 

Börnin hafa fengið þá upplifun að þau hafi náð árangri og foreldrar kunna að 

meta þann stuðning sem starfið í Hringnum veitir (Innanríkisráðuneytið, 

2004). 

Í þessu stutta textabroti kemur ánægja fólks skýrt fram. Þetta eru mikilvægar 

upplýsingar sér í lagi þar sem fá úrræði eru fyrir þennan hóp barna eru gjarnan og 

foreldrar oftar en ekki ráðalausir. Stór hluti foreldra barna sem tók þátt í starfsemi 

Hringsins, eða 91%, voru mjög ánægðir með að hafa fengið færi á að taka þátt í starfinu 



15 

og 9% sögðu það gott. Áður en foreldrarnir tóku þátt í Hringnum sögðust þau finna fyrir 

reiði, smán og pirringi en við lok ferlisins fundu þeir fyrir ánægju, von og þakklæti. 

Foreldrum þótti einnig einkar vænt um að fá að vera þátttakendur í málsmeðferðum 

barna sinna og voru almennt ánægðir með að hafa getað komið sínum skoðunum áleiðis 

(Innanríkisráðuneytið, 2004). 

Gera má ráð fyrir að bönd á milli foreldra og barna sem tóku þátt í Hringnum hafi 

styrkst í kjölfarið. Gerendur í brotamálunum lýstu einnig yfir almennri ánægju með ferlið 

eða 73% þeirra. Margir þeirra fundu fyrir skömm, samviskubiti, óstöðugleika og streitu 

áður en ferlið hófst en fundu svo fyrir stuðningi, gleði og þakklæti eftir að ferlinu lauk. Það 

sem dró úr vægi matsins á starfi Hringsins var þó hversu fáir brotaþolar tóku þátt eða 

aðeins fjórir. Þeir brotaþolar sem tóku þátt í matinu voru sammála um ágæti starfsins og 

ýmsir þættir breyttust til hins betra rétt eins og kom fram hér að framan hjá 

brotamönnum og foreldrum þeirra. Tveir brotaþolanna nefndu það sérstaklega að þeim 

hafi þótt gott að hafa fengið færi á því að tjá sig um særindin sem brotið olli þeim við 

bæði brotamanninn og foreldra hans. Annar nefndi að gott hafi verið að fá að fylgjast náið 

með framgangi málsins og að það hafi verið gott að sjá að foreldrar gerenda hafi fengið 

stuðning við uppeldi gerenda (Innanríkisráðuneytið, 2004). 

Ekki hefur verið gerð langtímarannsókn á starfi Hringsins og því er erfitt að segja til 

um hvort starfsemi Hringsins hafi haft langtíma áhrif á þátttakendur. Í skýrslu 

nefndarinnar kemur fram að öll börnin sem luku starfinu hafi staðið sig með sæmd og að 

þau hafi aftur hlotið virðingu frá samfélaginu sem þau búa í (Innanríkisráðuneytið, 2004). 

4.3 Tilraunaverkefni um sáttamiðlun á Íslandi 

Árið 2006 var sett á fót tilraunaverkefni á vegum Innanríkisráðuneytisins um sáttamiðlun í 

opinberum málum. Þar sem verkefnið var tilraunaverkefni voru sett skýr skilyrði sem 

uppfylla þurfti svo að hægt væri að fara í gegnum sáttamiðlun. Þau skilyrði sem sett voru 

fyrir tilraunaverkefni um sáttamiðlun á Íslandi voru í takt við aðferðafræði uppbyggilegrar 

réttvísi enda unnið eftir þeirri hugmyndafræði í verkefninu. Í fyrsta lagi þarf brotamaður 

að játa brot sitt og vera tilbúinn að axla ábyrgð á því. Í öðru lagi þarf brotaþoli að 

samþykkja sjálfviljugur að taka þátt. Í þriðja lagi þurfa aðilar að verkefninu að hafa náð 

sakhæfisaldri en ef einstaklingar voru undir átján ára aldri þurfti foreldrar eða 

forráðamenn að samþykkja þátttöku þeirra (Innanríkisráðuneytið, 2009). Samkvæmt 

íslenskum lögum eru einstaklingar ekki lögráða fyrr en þeir hafa náð átján ára aldri 

(Lögræðislög nr.71/1997). Fram að þeim aldri er aðilum skylt að vera í samráði við 

foreldra og forráðamenn barna og ungmenna um allt það sem varðar einstaklinga sem 

eru í þeirra umsjón. Það getur haft uppbyggileg áhrif á foreldra og forráðamenn að taka 
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þátt í sáttamiðlun og gert það að verkum að þeir átti sig á að einstaklinguri í þeirra umsjón 

eigi við vanda að stríða. Í einhverjum tilfellum gæti samþykkið eitt og sér verið 

vitundarvakning. 

Rétt eins og í mörgum öðrum löndum og ríkjum eru aðeins ákveðin brot, sem oft eru 

talin minniháttar, tekin fyrir í sáttamiðlun. Gert er ráð fyrir að þessi brot dragi ekki jafn 

mikinn dilk á eftir sér og því vænlegra að leysa þau með uppbyggilegri réttvísi og 

sáttamiðlun í stað refsingar. Í skýrslu Innanríkisráðuneytisins (2009) kemur fram að þau 

brot sem áttu möguleika á þátttöku í verkefninu hafi verið átta talsins samanber 

viðeigandi lagagreinar í Almennum hegningarlögum nr. 19/1940; þjófnaður (224. gr.), 

gripdeild (245. gr.), húsbrot (231. gr.), hótun (233. gr.), eignaspjöll (257. gr.), minniháttar 

líkamsárás (217. gr.), nytjastuldur (259. gr.) og minniháttar brot gegn valdastjórninni (106. 

gr.). Ekki voru sett aldursskilyrði hjá brotamönnum fyrir þátttöku í verkefninu. Ákjósanlegt 

þótti þó að þeir væru á aldrinum 15 til 21 árs þar sem úrræðið þykir sérstaklega vænlegt 

til árangurs í málefnum ungra afbrotamanna. Þar að auki var tekið fram að einungis væri 

hægt að vísa málum til sáttamiðlunar ef þeim hefði annars verið lokið með 

skilorðsbundinni ákærufrestun (Innanríkisráðuneytið, 2009). Frestun á útgáfu ákæru er 

úrræði sem oft er gripið til í málum þar sem brotamaður er á aldrinum 15 til 21 árs. 

Úrræðið gengur út á að ákæra er ekki gefin út nema að brotamaður hafi ekki fylgt 

ákveðnum skilyrðum eftir. Sem dæmi um tilvik af þessu tagi er þegar samningur er gerður 

við brotaþolann með sáttamiðlun og ef samningurinn er ekki virtur þá er birt kæra á 

hendur brotamanninum. Ákærufrestun var töluvert notuð í málefnum ungra 

afbrotamanna áður fyrr en tilfellum þar sem úrræðið er notað hefur farið fækkandi á 

síðustu árum (Fangelsismálastofnun, e.d.). 

Tilraunaverkefnið stóð yfir í tvö ár og fóru alls 95 mál í gegnum ferli sáttamiðlunar á 

tímabilinu (Innanríkisráðuneytið, 2009). Ekki kemur fram í skýrslunni hvort eða hversu 

margir höfnuðu þátttöku í úrræðinu og því gæti verið að fleiri mál hafi uppfyllt skilyrði til 

þátttöku. Öllum málum var lokið með sátt á milli allra aðila sem að málinu komu. Við lok 

hverrar sáttamiðlunar er gerður samningur á milli þessara aðila sem brotamönnum er gert 

að efna. Í 96% tilfella þótti þeim sem að sáttamiðluninni komu sáttasamningurinn vera 

sanngjarn eða að mestu leyti sanngjarn. Efni brotamaðurinn ekki samninginn fer málið 

fyrir dómi og hefðbundin réttarhöld fara fram. Í einungis tveimur af þeim 95 málum sem 

tekin voru fyrir í verkefninu efndi brotamaður ekki samninginn (Innanríkisráðuneytið, 

2009). 

Við lok hvers sáttafundar var lagður spurningalisti fyrir þátttakendur til þess að meta 

vinnu verkefnisins. Spurningalistana var ekki hægt að rekja til ákveðinna einstaklinga þar 
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sem upplýsingarnar voru ópersónugreinanlegar. Í spurningalistunum var spurt um aldur 

þátttakenda og kyn. Jafnframt var spurt um ánægju þátttakenda. Í niðurstöðum má sjá að 

tæpur þriðjungur þátttakenda var á aldrinum 15 til 18 ára. Á þeim aldri voru 32% 

þátttakenda karlkyns en 21% kvenkyns. Það sést því glöggt að fleiri drengir en stúlkur 

komu að brotum sem fóru í gegnum sáttamiðlun á þessum tíma. Það má einnig sjá að 

fleiri konur á aldrinum 41 til 50 ára komu að brotunum og má því gera ráð fyrir að fleiri 

mæður en feður einstaklinganna hafi verið þátttakendur í miðluninni. Flestir aðilar voru 

ánægðir eða mjög ánægðir með sáttamiðlunina; 76,2% brotamanna voru ánægðir eða 

mjög ánægðir, 79,2% stuðningsaðila og 77,4% brotaþola (Innanríkisráðuneytið, 2009). 

Spurningalistinn sem lagður var fyrir þátttakendur var mjög mikilvægur til þess að 

meta verkefnið. Þátttakendur voru beðnir um að svara því hvort þeir myndu mæla með 

sáttamiðlun við aðra og svöruðu 92,7% þeirra þeirri spurningu játandi sem bendir til 

almennrar ánægju með verkefnið. Þessi spurning var lögð fyrir alla þá sem komu að 

miðluninni, sama hvort það voru brotamenn, brotaþolar eða stuðningsaðilar. Tæplega 

86% brotamanna og brotaþola sögðust hafa áhuga á að taka aftur þátt í sáttamiðlun ef 

þeim byðist það. Hærri prósenta stuðningsaðila sagðist vilja taka aftur þátt í sáttamiðlun 

eða tæp 93% (Innanríkisráðuneytið, 2009). 

Að mati nefndarinnar sem sá um tilraunaverkefnið er uppbyggileg réttvísi og 

sáttamiðlun álitlegur kostur fyrir ungmenni sem leiðst hafa út í afbrot 

(Innanríkisráðuneytið, 2009). Þessi niðurstaða nefndarinnar kemur ekki á óvart þar sem 

flestir þeirra sem unnið hafa við úrræðið eru á sama máli og margar rannsóknir hafa sýnt 

fram á ágæti þess (Sherman og Strang, 2007). 

4.4 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var lögfestur á Íslandi árið 2013 og ber því íslenska 

ríkinu að fara eftir því sem þar kemur fram. Í sáttmálanum er lögð áhersla á velferð og 

grundvallarréttindi barna en jafnframt er þar lögð áhersla á mikilvægi þess að börn hafi 

tækifæri til þess að vera fullgildir þátttakendur í samfélaginu (Umboðsmaður barna, 

2013). Réttindum barna er oft ekki fylgt eftir þar sem rödd þeirra er ekki hávær í heimi 

fullorðna fólksins. Á Íslandi er starfrækt embætti Umboðsmanns barna sem gætir þess að 

réttindum barna sé fylgt eftir og að Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna sé virtur. Í 

sáttmálanum eru 54 greinar og hér á eftir verður fjallað um 6 þeirra og þær tengdar við 

uppbyggilega réttvísi (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 

19/2013). 

Í 3. grein laganna er sérstök áhersla lögð á að börnum sé tryggð vernd og umönnun 

auk þess sem leitast skuli við að tryggja velferð þeirra á sviði stjórnsýslu og löggjafar 
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þannig að það sem er barni fyrir bestu skuli alltaf vera í forgangi (Lög um samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). Með uppbyggilegri réttvísi er 

hægt að stuðla að bættri andlegri heilsu ungmenna og má því segja að með því að 

innleiða úrræðið á Íslandi væri verið að stuðla að bættri heilsu og velferð ungmenna rétt 

eins og þriðja grein laganna kemur inn á. 

Í 12. grein laga samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (nr. 19/2013) er 

fjallað um að börn skuli fá tækifæri til þess að tjá sig um dómsmál sem þau varðar. Börn 

og ungmenni hafa fulla getu til þess að segja skýrt og rétt frá málum og því skiljanlegt að 

tekið sé tillit til þeirra. Í aðferð uppbyggilegrar réttvísi er rík áhersla lögð á að einstaklingar 

tjái sig um brot, afleiðingar þess og hvernig hægt sé að bæta fyrir það. Í hefðbundnum 

málsmeðferðum í réttarkerfum er ekki lagður þungi á þennan þátt. 

Samkvæmt 18. grein laganna ber ríkinu skylda til að gera allt sem í þeirra valdi 

stendur til þess að veita foreldrum og forráðamönnum viðeigandi stuðning í uppeldi. 

Tekið er fram að viðeigandi stofnanir, aðstaða og þjónusta skulu vera til staðar til þess að 

veita þennan stuðning (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 

19/2013). Foreldrar og forráðamenn ungmenna sem leiðst hafa út í afbrot þurfa á miklum 

stuðningi að halda til þess að reyna að hjálpa börnum sínum frá áhættuhegðun. Í 

sáttamiðlun er rík áhersla lögð á að foreldrar og forráðamenn ungmenna sem eru undir 

18 ára aldri séu virkir þátttakendur í málsmeðferðum barna sinna. Þar er þeim veittur 

mikill stuðningur til þess að reyna að koma börnum sínum úr áhættuhegðun og afbrotum. 

Í 24. grein laganna kemur fram að aðildarríki séu skuldbundin til þess að veita börnum 

besta heilsufar sem hægt sé að tryggja og rétt þeirra til endurhæfingar (Lög um samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). Segja má sem svo að aðferð 

uppbyggilegrar réttvísi sé endurhæfing og stuðli að bættri andlegri heilsu brotamanna. 

Sýnt hefur verið fram á að einstaklingar sem taka þátt í úrræðinu séu ólíklegri til þess að 

brjóta af sér aftur en einstaklingar sem fóru í gegnum kerfi hefðbundinna réttarkerfa til 

þess að brjóta af sér aftur (McGarrell, 2001). 

Í 29. grein laga um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (nr. 19/2013) 

segir að það skuli undirbúa börn til þess að lifa ábyrgu lífi og kenna þeim virðingu og 

umhyggju. Í uppbyggilegri réttvísi er farið fram á að einstaklingar axli ábyrgð á gjörðum 

sínum svo hægt sé að vinna með brotið og ná fram sáttum á milli brotamanns og 

brotaþola (Zehr og Gohar, 2002: bls. 2-5). Aðferð uppbyggilegrar réttvísi er því í samræmi 

við viðmið sem rædd eru í 29. greinar laganna. Þetta má einnig tengja við 40. grein 

laganna þar sem fram kemur að það skuli viðurkenna rétt barns sem brotið hefur af sér til 

meðferðar sem eflir þekkingu þeirra á mannréttindum og frelsi annarra. Í fjórða lið 40. 
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greinar kemur þó fram að það fari gegn lögum að þvinga barn til þess að játa sekt sína 

(Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). Eins og fram 

hefur komið er eitt skilyrða þess að fá að taka þátt í úrræðinu að játa sekt sína og axla 

ábyrgð á gjörðum sínum. Foreldrar og forráðamenn barna og ungmenna mega því ekki 

þvinga þau til þess að játa sekt til þess að eiga möguleika á að taka þátt í úrræðinu, 

þátttaka í uppbyggilegri réttvísi er valkvæð. Undir þriðja lið greinarinnar er þó tekið fram 

að aðildarríki skuli leitast við, þegar við á, að grípa til ráðstafana sem koma í veg fyrir að 

börn fari fyrir dómstóla (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 

19/2013). Ef ákvæðum sem sett eru í samningum í sáttamiðlun er fylgt eftir þurfa 

einstaklingar ekki fara fyrir hefbundna dómstóla. 

Aðferðafræði uppbyggilegrar réttvísi er í anda ákvæði samnings Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi barnsins. Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins styðja 

því við ummæli þeirra fræðimanna sem halda því fram að úrræðið henti börnum og 

ungmennum sérstaklega vel. 

  



20 

5 Brotaþolar og brotamenn 

Samkvæmt Stofnunnar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum eru brotamenn 

einstaklingar sem hafa brotið lög þess samfélags sem þeir búa í og brotaþolar þeir aðilar 

sem brotið hefur verið á (Íslensk nútímamálsorðabók, e.d.-a; Íslensk nútímamálsorðabók, 

e.d.-b). Í hverju broti fyrir sig geta verið margir brotamenn og margir brotaþolar, margir 

brotamenn og einn brotaþoli og öfugt. Brot geta verið margs konar og eru ólík meðal 

annars vegna þess að þeir einstaklingar sem standa að þeim eru ólíkir. Brotaþolar og 

brotamenn geta jafnframt verið eins misjafnir og þeir eru margir. Þarfir þeirra og 

væntingar til málsmeðferðar geta því verið ólíkar og fer það þá helst eftir eðli brotsins 

sem framið var. 

Mikilvægt er að opna umræðu um afbrot á Íslandi, sér í lagi þar sem afbrotum hér á 

landi fer fjölgandi. Á árunum 2012 til 2014 voru að meðaltali framin 60.377 afbrot sem 

samsvarar 165 brotum á dag. Árið 2015 hafði afbrotum fjölgað í 70.381 eða 193 brotum á 

dag (Ríkislögreglustjórinn, 2016). Vert er að taka fram að þessi tölfræði sýnir fram á 

heildarafbrot en ekki er tekið fram hvort brotamaður hafi framið fleiri en eitt brot. 

5.1 Þarfir brotaþola 

Uppbyggileg réttvísi hefur verið notuð í málefnum ungra afbrotamanna í Nýja Sjálandi, 

Kanada, Bandaríkjunum, Japan og víða í Evrópu. Auk þess er til staðar hefðbundið 

lagakerfi eftir vestrænu sniði þar sem reynt er að ná sáttum fyrir samfélagið í heild en í 

ferli uppbyggilegrar réttvísi er einnig lögð rík áhersla á að brotaþoli nái sáttum (Zehr og 

Gohar, 2002: bls. 11-14). Þessar sættir sem hann nær eru þó fyrst og fremst fyrir hann 

sjálfan. 

Vegna mismunandi þarfa brotaþola er mikilvægt að til séu margs konar leiðir til þess 

að mæta þörfum þeirra, í uppbyggingu vestrænna réttarkerfa er þessum þörfum 

brotaþola almennt ekki mætt á fullnægjandi hátt. Fórnarlömbum brota finnst þau oftar en 

ekki vera hunsuð, vanrækt eða jafnvel að brotið sé á þeim í ferli sem á að færa þeim 

réttlæti. Í mörgum réttarkerfum eru glæpir skilgreindir fyrst og fremst út frá gerendum 

þeirra og látið er eins og þau komi brotaþola ekki við. Glæpirnir séu því fyrst og fremst 

brot gegn lagaramma ríkisins og má því segja að ríkið taki í raun stöðu brotaþolans og því 

er þörfum hans ekki mætt. 

Þarfir brotaþola eru margvíslegar. Margir upplifa að spurningum þeirra um brotið sé 

ekki svarað, spurningum um hvers vegna brotamaðurinn braut á þeim og hvaða 

afleiðingar brotið hefur haft á brotamanninn ef einhverjar. Brotaþolinn þarf að fá 

raunveruleg svör en ekki einungis vangaveltur eða lagalegan skilning á brotinu sem koma 
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frá starfsmönnum réttarkerfisins. Oftar en ekki eru þetta spurningar sem einungis 

brotamaðurinn getur svarað. Fyrir marga brotaþola er mikilvægt að geta sagt frá hvernig 

þeir upplifðu brotið og hvaða afleiðingar það hafði í för með sér. Slíkt ferli getur verið 

mikilvægt skref í átt að því að ná sáttum og jafnvel bata eftir mögulegt áfall í kjölfar 

brotsins (Zehr og Gohar, 2002: bls. 8-14). 

Meðal þarfa brotaþola er mikilvægi þess að fá staðfestingu frá næstu aðstandendum 

að brotið muni ekki breyta viðhorfi þeirra á brotaþolanum. Brotaþolar efast oft um ágæti 

sitt eftir að brotið hefur verið á þeim og láta tilfinningar sínar, sem oft einkennast af 

skömm, bitna á aðstandendum sínum. Þar að auki er mikilvægt fyrir brotaþola að fá 

staðfestingu á því að brotið hafi ekki verið þeim að kenna, að það hafi verið ósanngjarnt 

og að hann hafi ekki átt það skilið, þessu má til dæmis ná fram í sáttamiðlun. Með 

sáttamiðluninni er einnig hægt að ná því fram að brotaþolanum finnist hann vera öruggur 

þrátt fyrir að vera í kringum brotamanninn (O’Connell, Wachtel og Wachtel, 1999: bls. 

35). Það er talið vera mikilvægt fyrir brotaþola að finna fyrir þessu öryggi upp á framtíð 

þeirra svo þeir óttist ekki atburði eða staði sem þeir geta tengt við brotið. 

Margir brotaþolar þurfa að fara í sálræna meðferð eftir að brotið hefur verið á þeim. 

Þau meðferðarform sem helst eru nýtt leitast við að fá brotaþolann til þess að segja frá 

sinni upplifun af brotinu oftar en einu sinni og mjög ítarlega. Áföll geta haft markandi áhrif 

á líf fólks, sýn fólks á sig sjálft, samfélagið sem það býr í og framtíðina sem getur breyst í 

kjölfar áfalls. Það getur einnig talist sem hluti af meðferðinni að fá tækifæri til þess að 

segja brotamanni sitt sjónarhorn og koma honum þannig í skilning um afleiðingar sem 

brotaþolinn hefur upplifað vegna gjörða brotamannsins (Moore, 2003: bls. 167-168). 

Upplifun brotaþola er oft sú að að stjórnin sem þeir höfðu á sér og sínu lífi hafi verið 

hrifsuð frá þeim. Til þess að brotaþolum finnist þeir vera aftur komnir með þessa stjórn er 

þýðingarmikið fyrir þá að fá að vera þátttakendur í ferli brotamálsins. Þar sem brotaþolar 

finna oft fyrir skömm eftir brotið er þýðingarmikið fyrir stóran hóp þeirra að skila 

skömminni yfir á brotamanninn. Til þess að það geti átt sér stað þarf brotaþolinn að fá 

það á hreint að brotamaðurinn taki ábyrgð á gjörðum sínum og láti í ljós að brotið sé 

alfarið á hans ábyrgð en ekki brotaþolans. Brotamaðurinn þarf einnig að sýna fram á að 

hann geri það sem í hans valdi stendur til þess að bæta fyrir brotið. Form þessa getur 

verið ýmslegt eftir eðli brots og hversu mikinn tilfinningavanda það hafði í för með sér 

fyrir brotaþolann. Stundum getur verið um einfalda afsökunarbeiðni að ræða (Zehr og 

Gohar, 2002: bls. 11-14). 

Bent hefur verið á að túlka mætti þessar þarfir brotaþola sem svo að þeir séu í leit að 

hefnd en það að hefna sín á aðila sem hefur brotið á manni eru algeng fyrstu viðbrögð 
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sem margir láta í ljós. Uppbyggileg réttvísi leggur hins vegar ekki upp með að lögð sé 

áhersla á að brotaþolar nái að hefna sín á brotamönnum og fer það gegn 

grunnhugmyndum aðferðarinnar. Rík áhersla er lögð á að þörfum brotaþola sé mætt í ferli 

uppbyggilegrar réttvísi svo að þeir geti náð sáttum sem fyrst (Zehr og Gohar, 2002: bls. 

11-14). Slíkt getur gerst bara með því að brotaþoli fái að tala beint við brotamannin í 

sáttamiðlun, hvort sem sáttamiðlunin er kláruð eða ekki (O’Connell, Wachtel og Wachtel, 

1999: bls. 31-32). 

Oft er uppbyggileg réttvísi einungis notuð ef brotamaðurinn hefur ekki framið brot 

áður. Þetta gerir það að verkum að brotaþolar sem verða fyrir því að brotamaður sem 

hefur brotið af sér áður brýtur á þeim hafa þeir ekki möguleika á því að fara í gegnum 

sáttamiðlun með þeim. Vert er að taka fram að það er fyrst og fremst undir brotaþola 

komið hvort uppbyggileg réttvísi er notuð, ef brotaþolinn vill ekki taka þátt er ekki hægt 

að nota úrræðið (O’Connell, Wachtel og Wachtel, 1999: bls. 35). 

5.2 Brotamenn 

Uppbyggileg réttvísi nýtist ekki eingöngu brotaþolum heldur jafnframt brotamönnum. 

Reynt er að mæta þörfum þeirra rétt eins og þörfum brotaþola. Þarfir þessa hóps eru 

margs konar ekki síður en hjá brotaþolum. Í vestrænum réttarkerfum er rík áhersla lögð á 

að láta brotamenn gjalda fyrir brotið sem þeir frömdu og að þeir fái viðeigandi refsingu í 

samræmi við brotið. Lítill sem enginn þungi er lagður á að koma brotamönnum í skilning 

um afleiðingar gjörða þeirra eða að finna til samkenndar með fórnarlömbum sínum. Þvert 

á móti er oft gerð sú krafa á brotamenn að þeir einbeiti sér að sínum eigin hagsmunum en 

ekki þörfum brotaþolans og þeir fá því ekki tækifæri til þess að axla ábyrgð. Þannig er 

birtingarmyndin sú að brotamönnum og brotaþolum er stillt upp sem andstæðingum í 

réttarkerfinu. Margir brotamenn reyna frekar að fjarlægast einstaklinginn sem þeir brutu 

á og getur það haft þær afleiðingar í för með sér að þeir fjarlægist samfélagið sem þeir 

búa í. Bent hefur verið á að réttarkerfið ýti undir þetta og þar af leiðandi einnig undir 

félagslega einangrun afbrotamanna (Zehr og Gohar, 2002: bls. 14). 

Fylgjendur uppbyggilegrar réttvísi hafa jafnframt vakið athygli á þeim neikvæðu 

áhrifum sem refsingar geta haft í för með sér og að brotamenn axli ekki ábyrgð á gjörðum 

sínum með því að taka út refsingu. Með því að axla ábyrgð á gjörðum sínum er farið fram 

á að brotamenn geri sér grein fyrir skaðanum sem þeir ullu og geri það sem í þeirra valdi 

stendur til þess að bæta fyrir brotið. Það getur haft góð áhrif á brotamanninn, 

brotaþolann og samfélagið í heild (Zehr og Gohar, 2002: bls. 14-18). Algengt er að 

brotamenn sem hafa farið í gegnum ferli uppbyggilegrar réttvísi biðji brotaþola sinn 

afsökunar á því að hafa brotið á honum. Þar að auki er algengt að brotamenn sinni 
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einhvers konar samfélagsþjónustu, hvort sem það hentar brotaþolanum sjálfum beint eða 

ekki eða endurgjaldi brotaþolanum ef hann hefur orðið fyrir fjárhagslegu tjóni vegna 

brotsins (Hayes, 2007: bls. 427). 
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6 Þroski ungmenna 

Mikill líkamlegur þroski á sér stað á unglingsárum. Þessi þroski er oftar en ekki tengdur 

kynþroskanum og þeim breytingum sem eru sjáanlegar. Líkamlegur þroski ungmenna er 

misjafn eftir kynjum en meðal þeirra má nefna að stúlkur fái breiðari mjaðmir og 

drengjum fer að vaxa skegg og rödd þeirra dýpkar (Crosnoe og Johnson, 2011). Þar sem 

þessi þroski er sjáanlegur er hann oftast eini þroskinn sem einstaklingar tengja við þegar 

talað er um þroska ungmenna. Þroski sem á sér stað í heila ungmenna gleymist oft í 

umræðu um þroska ungmenna en mikill þroski á sér stað í heila þeirra. Sá þroski hefur 

meðal annars áhrif á hæfni þeirra til þess að taka ákvarðanir og rökhugsun. Á 

unglingsárunum er meiri hætta á að ungmenni leiðist út í áhættuhegðun, svo sem að 

prófa fíkniefni, stunda óábyrgt kynlíf og sýna afbrotahegðun (Staff, Schulenberg, 

Maslowsky, Bachman, O’Malley, Maggs, og Johnston , 2011). Mikilvægt er að einstaklingar 

gerir sér grein fyrir þessum mikla þroska sem á sér stað í heila ungmenna svo hægt sé að 

taka tillit til hans í málsmeðferðum. Þar sem hæfni ungmenna til þess að taka upplýstar 

ákvarðanir er ekki  til staðar vegna þroska er vænlegt að þau fái stuðning, aðstoð og 

skilning frá þeim sem standa þeim næst. Með stuðning og skilningi nákominni aðilla er 

líklegra að ungmenni taki skynsamlegar ákvarðanir og leiðist síður út í afbrot og 

áhættuhegðun. Unglingum finnast þau, oftar en ekki, vera orðin fullorðin á þessum árum 

þegar raunin er sú að þau eru það ekki meðal annars vegna þess að þau hafa ekki náð 

þroska til þess (Crosnoe og Johnson, 2011). 

Á þessum árum fara ungmenni í gegnum ferli þar sem þau eru að reyna að átta sig á 

hver þau eru í raun og veru. Því geta fylgt persónulegir erfiðeikar með geðlægð og 

tilvistarvanda (Packard, 2007). Þessi vandi felst meðal annars í því að reyna að átta sig á 

því hver þau voru, hver þau vilja vera í framtíðinni og hvernig þau passa inn í samfélagið. 

Ungmenni verða fyrir meiri áhrifum frá jafnöldrum en einstaklingar á öðrum aldri og 

hafa frekari tilhneigingu til þess að þurfa á samþykki að halda. Því var lengi haldið fram að 

ástæðan fyrir þessum vandkvæðum væri vegna þess að þau eiga erfitt með að finna út úr 

því hver þau eru. Rannsóknir sýna hins vegar að aukin áhættuhegðun og önnur vandkvæði 

tengist frekar heilaþroska en tilvistarkreppu unglingsáranna (Packard, 2007). Á 

unglingsárunum þroskast svæði sem stjórna félags- og vitsmunaþroska í heilanum mikið. 

Taugaboðefni á borð við dópamín eykst töluvert í heila ungmenna og hefur það verið 

tengt við aukna áhættuhegðun þeirra (Santrock, 2016: bls. 89). Í 40. grein laga samnings 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (nr. 19/2013) er tekið fram að þegar börn og 

ungmenni hafa brotið lög skuli taka tillit til aldurs þeirra í málsmeðferðinni. Heilaþroski 
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ungmenna er oft tengdur við aldur þeirra en raunin er sú að þroski ungmenna kemur ekki 

fram á sama tíma hjá öllum. Því ætti heldur að taka tillit til þroska þeirra frekar en aldurs. 

Meðal mikilvægustu breytinga sem verða á heila ungmenna á unglingsárunum eru 

breytingar sem verða á heilahvelinu, í framheilanum, randkerfinu og möndlunni. Hér á 

eftir verður nánar fjallað um þessa hluta heilans og hvernig þroski þeirra tengist 

áhættuhegðun ungs fólks. 

6.1 Heilahvel 

Á unglingsárunum þykknar heilahvelið sem gerir boðum á milli litla og stóra heila kleift að 

ferðast hraðar. Þessi þykknun á sér stað að stærstum hluta til vegna aukins mýelínslíðurs 

sem myndast utan um síma frumna. Með auknu mýelínslíðri berast boð í heilanum hraðar 

þar sem sími frumnanna er eingangraður. Í stuttu máli þá eykur þroski í heilhveli hæfni 

einstaklinga til þess að vinna úr upplýsingum (Santrock, 2016: bls. 88-89). Ungmenni eru 

líklegri en einstaklingar í öðrum aldurshópum til þess að stunda áhættuhegðun. Það að 

heilahvelið sé ekki fullþroskað hefur áhrif á þessa auknu hættu ungmenna. Þar að auki 

skiptir máli varðandi ákvarðanatöku ungmenna hversu hratt boð í heilanum berast, en 

aukin hvatvísi á unglingsárum er til dæmis vegna aukins hraða á boðum í heilanum 

(Santrock, 2016: bls. 88-90). Aukið þor og hugrekki á unglingsárunum skiptir einnig máli 

og þess vegna gera þau á þessum aldri frekar hluti sem þau hefðu annars ekki gert. 

6.2 Framheili 

Þroski framheilans gerir einstaklingum kleift að huga betur að rökum í ákvarðanatöku og 

auka sjálfstjórn. Framheili einstaklinga er ekki fullþroskaður fyrr en á aldrinum 18 til 25 

ára. Framheilinn stjórnar og aðstoðar þroska annarra svæða heilans þar sem hann stýrir 

virkni. Ýmis taugaboð aukast með þroska framheilans sem aðstoðar ungmenni að taka 

ákvarðanir og leysa úr ágreiningi (Santrock, 2016: bls. 88-89). Tilfinningavandi og hvatvísi 

eru fylgifiskar unglingsára. Með aukinni sjálfstjórn og góðri rökhugsun, sem á sér stað í 

framheilanum, er auðveldara fyrir ungmenni að vega og meta hvort þau eigi  að taka þátt í 

áhættuhegðun. 

6.3 Randkerfið og Mandlan 

Randkerfið og Mandlan eru svæði sem stjórna meðal annars tilfinningum. Það er í 

randkerfinu sem við finnum fyrir afleiðingum gjörða okkar, hvort sem þær eru slæmar eða 

góðar. Með því að fá viðbrögð frá öðrum við hegðun og gjörðum myndast tengingar í 

heilanum sem geta haldist í minni okkar (Santrock, 2016: bls. 89). Þessar minningar um 

viðbrögð geta haft góð áhrif á einstaklinga og hvatt þá til þess að endurtaka hegðun ef 
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hún hefur jákvæðar afleiðngar í för með sér. Þessi umbun getur þar að auki haft þau áhrif 

á einstaklinga að þeir endurtaki ekki hegðun ef afleiðingar hennar eru neikvæðar. 

Mandlan er ein helsta miðstöð tilfinninga í heila fólks. Þroski Möndlunnar gerir það að 

verkum að tilfinningar ungmenna verða fleiri og sterkari (Santrock, 2016: bls. 89). Þetta 

gerir það að verkum að þau ráða oft ekki við þær og þá sér í lagi þar sem framheilinn 

hefur ekki þroskast að fullu. Tilfinningastjórnun er því mikilvæg fyrir ungmenni til þess að 

ná tökum á aðstæðum og að taka upplýstar ákvarðanir. Með góðri tilfinningastjórnun eru 

auknar líkur á því að einstaklingar geti hagað sér á viðeigandi hátt í samskiptum við aðra. 

Samskipti við jafningja eru ungmennum mjög mikilvæg og getur góð tilfinningastjórnun 

jafnvel styrkt þau samskipti. Til þess að geta stjórnað tilfinningum okkar er mikilvægt að 

þekkja þær og að geta greint þær, jafnvel áður en þær koma fram (Morris, 2009/2012: bls. 

89-91). 

6.4 Ákvarðanataka 

Á unglingsárunum fer ákvarðanataka einstaklinga að hafa áhrif á framtíð þeirra. Þessar 

ákvarðanir eru til dæmis um áframhaldandi nám, neyslu áfengis og kynlíf (Santrock, 2016: 

bls. 106-107). Ákvarðanir sem teknar eru um þessi efni geta haft langvarandi áhrif á 

ungmenni og haft bæði góðar og slæmar afleiðingar í för með sér. Ungmenni hafa 

tilhneigingu til þess að vera tilfinningaríkari og næmari fyrir áreiti en einstaklingar á 

öðrum aldri (Santrock, 2016: bls. 90). Það má því draga þá ályktun að ungmenni taki að 

jafnaði ekki jafn góðar ákvarðanir og fólk á öðrum aldri vegna ójafnvægis tilfinninga og 

sérstaklega á þetta við ef ákvörðun er tekin þegar ungmenni er í tilfinningalegu uppnámi. 

6.5 Seigla 

Einstaklingar sem búa yfir mikilli seiglu einkennast af því að þrátt fyrir ýmsar hindranir í 

lífinu þá gefast þeir ekki upp, finna lausnir og takast á við vanda. Seigla gerir það að 

verkum að einstaklingar aðlagast umhverfi sínu á farsælli hátt en þeir hefðu gert án 

seiglunnar (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2016: bls. 161-162). Seiglu einstaklinga er misjöfn, 

einstaklingar eiga mis auðvelt uppdráttar eftir að hafa til dæmis orðið fyrir áfalli eða búið 

við erfiðar fjölskylduaðstæður svo eitthvað sé nefnt. Hægt er að taka dæmi um 

einstaklinga sem hafa gengið í gegnum sömu erfiðu aðstæðurnar en þar sem 

langtímaáhrif aðstæðnanna eru ólíkar. Þó hægt sé að kenna seiglu þá er hún einnig 

meðfædd, það er hún er í erfðavísum okkar og því hafa einstaklingar mismikla seiglu 

(Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2016: bls. 163-167). 

Sýnt hefur verið fram á að ungmenni sem eru ekki í nánum tengslum við vini reyki og 

drekki oftar áfengi ef vinir þeirra geri það en náin vinasambönd ungmenna virðast auka 



27 

mótstöðu þeirra við því að taka þátt í þess háttar áhættuhegðun (Rúnar Vilhjálmsson, 

2016: bls. 305). Sjaldgæft er að börn og ungmenni leiðist út í afbrot af eigin frumkvæði og 

ein síns liðs. Viðhorf vinahópa til afbrota hafa mikil áhrif á ákvarðanir ungmenna um 

þátttöku í áhættuhegðun. Misjafnt er eftir hópum hvernig þessi þróun á sér stað. Í 

einhverjum tilfellum þróast hegðun vinahópsins í slæma átt og hópar ungs fólks taka 

saman þátt í að prófa sig áfram með ýmsa áhættuhegðun. Einnig eru til tilfelli þar sem 

einstaklingar leitast við að vingast við hóp einstaklinga sem leiðst hafa út í áhættuhegðun 

og afbrot (Þóroddur Bjarnason, Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Þórólfur Þórlindsson, Inga 

Dóra Sigfúsdóttir og Jón Gunnar Bernburg, 2000). 
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7 Endurtekin afbrot 

Uppbyggileg réttvisi er oftar en ekki notuð til þess að vinna að því  að koma í veg fyrir að 

brotamenn brjóti af sér aftur. Rannsóknir sem gerðar hafa verið um efnið benda til þess 

að ferli uppbyggilegrar réttvísi geti jafnvel komið í veg fyrir endurtekin brot ungmenna og 

er í því sambandi vísað til þeirrar vinnu sem er falin í úrræðinu (Johnstone, 2002/2006: 

bls. 140). Þeir sem eru fylgjandi aðferðinni leggja áherslu á notkun uppbyggilegrar réttvísi 

þar sem mikilvægt sé að mæta þörfum brotaþola og að brotamenn taki ábyrgð á gjörðum 

sínum. Þungi er lagður á að brotaþolar og þeir sem brotið snerti komi að ferlinu svo þeir 

geti frekar unnið úr afleiðingum sem geta hafa komið í kjölfar brotsins. Litið er svo á að 

það sé kostur ef afbrotamaðurinn tekur til sín það sem á sér stað í ferlinu og brjóti ekki 

frekar af sér (Zehr og Gohar, 2002: bls. 9). Það að koma í veg fyrir að brotamenn brjóti af 

sér aftur hefur afdrifarík áhrif á framtíð brotamannsins og samfélagsins í heild. Þar að auki 

getur fjárhagslegur sparnaður verið mikill þar sem uppihald fanga getur verið dýrt. 

Í flestum réttarkerfum er lögð rík áhersla á refsingu og miðpunktur hennar er oftar en 

ekki brotamaðurinn. Þetta á ekki við um uppbyggilega réttvísi en þá er lögð áhersla á að 

brotaþolinn sé miðpunktur og jafnframt að brotamaðurinn geti bætt brotaþolanum brotið 

upp á einhvern hátt (Marshall, 1999: bls. 6). Þó svo að það sé ekki megin áhersla 

aðferðarinnar að koma í veg fyrir að brotamenn brjóti af sér aftur þá virðist ferli 

uppbyggilegrar réttvísi styðja við þá áherslu vegna náinnar vinnu með brotaþolanum. 

Þungi aðferðarinnar er á því að samskipti milli brotamanns og brotaþola séu uppbyggileg 

og bætandi fyrir alla aðila sem koma að brotinu og samfélagið í heild sinni. Ef þessum 

markmiðum er náð eru líkur á að brotamaðurinn brjóti ekki af sér aftur. Vert er þó að taka 

fram að fáar langtíma rannsóknir hafa verið gerðar sem staðfesta slík langtímatengsl 

(Hayes, 2007: bls. 427-428). 

Ungmenni sem leiðast út í afbrot eru mun líklegri til þess að brjóta af sér aftur en þeir 

sem brjóta fyrst af sér á fullorðinsárum. Talið er að sex af hverjum tíu börnum sem brjóta 

af sér á aldrinum 10 til 12 ára muni brjóta af sér aftur. Sýnt hefur verið fram á að börn 

sem brjóta af sér á aldrinum 7 til 12 ára eru tvisvar til þrisvar sinnum líklegri til þess að 

gera það aftur en þeir sem brjóta fyrst af sér þegar þeir eru orðnir eldri en 12 ára. 

Jafnframt eru börn sem brjóta af sér í annað skipti 80% líklegri en aðrir til þess að gera 

það aftur (McGarrell, 2001). 

Mikilvægt er að grípa inn í aðstæður þessara barna sem fyrst til þess að reyna að 

koma í veg fyrir að þau fremji frekari afbrot í stað þess að bíða eftir að þau vaxi upp úr 

hegðuninni og þroskist. Það er á ábyrgð samfélagsins að aðstoða þessi börn og mikilvægt 

að boðið sé upp á úrræði til þess að aðstoða þau. Eitt þeirra úrræða sem gæti aðstoðað 
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börn sem leiðst hafa út í afbrot er uppbyggileg réttvísi. Hún þykir vænleg þegar um er að 

ræða börn og ungmenni og þar sem foreldrar og forráðamenn taka virkan þátt. 

Brotamenn axla þá ábyrgð á gjörðum sínum sem með því að játa sök sína og taka þar af 

leiðandi ábyrgð, í stað hinnar hefðbundnu vægari refsingar. Slíkt ferli styður almennt 

betur við þau og getur þar með minnkað líkur á að þau brjóti af sér aftur. Dæmi um 

vægari refsingar eru til dæmis skilorð, meðferð eða straff foreldra. Þessar refsingar gefa 

það frekar til kynna að brotið sem þau frömdu hafi ekki verið alvarlegt og að afleiðingar 

þess hafi ekki mikið vægi (McGarrell, 2001). 

Það að foreldrar og forráðamenn, bæði brotamans og brotaþola, taki virkan þátt í 

sáttamiðlun í uppbyggilegri réttvísi hefur þau áhrif að líklegra þykir að brotamaðurinn 

eingangrist ekki frá sínu nærsamfélagi. Áframhaldandi þátttaka brotamannsins í 

samfélaginu eykur líkur á að hann brjóti ekki af sér aftur enda auðveldara að brjóta af sér 

ef maður þekkir ekki einstaklinga í samfélaginu og tengi því ekki beint við þær andlegu 

afleiðingar sem brotinu geta fylgt (McGarrell, 2001). 



30 

8 Rök með og á móti notkun úrræðisins 

Margir spyrja sig af hverju ætti að innleiða úrræði uppbyggilegrar réttvísi í réttarkerfum 

landa og ríkja. Íhaldssamar raddir hafa lagst gegn breytingum á réttarkerfum og líta svo á 

að refsa eigi brotamönnum fyrir brot sín og að aðferðir uppbyggilegrar réttvísi hafi ekki 

nógu alvarlegar afleiðingar í för með sér fyrir brotamanninn. Með uppbyggilegri réttvísi er 

lögð áhersla á að brotamaðurinn læri eitthvað af ferlinu og að það hafi uppbyggileg áhrif á 

hann. Litið er svo á að úrræðið henti betur en hefðbundið ferli réttarkerfa. Úrræðið er 

jafnvel talið henta betur þrátt fyrir að ekki takist að ljúka ferlinu þar sem það geti haft góð 

og uppbyggileg áhrif á þá aðila sem að málinu koma (Johnstone, 2002/2006: bls. 140). 

Í rannsóknum sem leitað hafa eftir rödd brotaþola hafa komið fram vísbendingar um 

að þeim finnist þeir oft hunsaðir í málsmeðferð mála þar sem brotið var á þeim (Zehr og 

Gohar, 2002: bls. 12). Á hinn bóginn, í málum þar sem sáttamiðlun í anda uppbyggilegrar 

réttvísi hefur verið notuð, er lögð höfuðáhersla á aðstæður brotaþola og að hann hafi 

aðkomu að öllu því sem viðkemur málinu. Úrræðið er talið líklegt til að ná árangri með 

þátttakendum á mörgum ólíkum sviðum. Sýnt hefur verið fram á að úrræðið geti bætt 

sjálfstraust fólks og aukið hæfni þess til að takast á við ýmsar aðstæður (Johnstone, 

2002/2006: bls. 140). Meðal þessara aðstæðna má nefna það þegar brotamaður þarf að 

horfast í augu við þann sem hann braut á, axla ábyrgð á gjörðum sínum og viðurkenna 

mistök sín. 

Fylgjendur úrræðisins benda á að almennt sé auðveldara að fá fólk til þess að gera 

hluti sem það hefur samþykkt að taka þátt í frekar en eitthvað sem því er skipað að gera 

(Johnstone, 2002/2006: bls. 141). Öllum þátttakendum aðferðarinnar er gefinn kostur á 

að taka þátt en enginn er neyddur til þátttöku. Eftir að hafa tekið upplýsta ákvörðun um 

að taka þátt er líklegra að aðferðin hafi uppbyggileg áhrif á þátttakendur hennar. 

Það eru þó ekki allir á sama máli um ágæti uppbyggilegrar réttvísi. Sérstaklega hafa 

heyrst raddir fórnarlamba og talsmanna þeirra sem bent hafa á galla aðferðarinnar. 

Margir hverjir líta svo á að markmið aðferðarinnar sé að hvetja eða jafnvel þvinga 

fórnarlömb til þess að fyrirgefa eða ná sáttum við brotamanninn. Bent hefur verið á sem 

andsvar við þessum málflutningi að það að fara í gegnum ferlið sé  hverjum og einum í 

sjálfsvald sett og það ætti alls ekki að þvinga einstaklinga til þess að taka þátt í því (Zehr 

og Gohar, 2002: bls. 6-8). 

Margir álíta að uppbyggileg réttvísi sé eingöngu notuð í málum þar sem brot eru talin 

vera minniháttar og/eða þegar brotamaður brýtur af sér í fyrsta skipti. Reynsla við notkun 

aðferðarinnar sýnir hins vegar að hún hafi meira vægi þegar hún er notuð í alvarlegri 

brotamálum. Á það hefur á hinn bóginn verið bent að aðferðin eigi misvel við eftir 
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brotflokkum og einstaklingum. Sérstaklega hefur verið tekið fram að ferlið geti verið erfitt 

í heimilisofbeldismálum (Zehr og Gohar, 2002: bls. 9). Gera má ráð fyrir að þau mál séu 

erfiðari úrlausnar í uppbyggilegri réttvísi þar sem brotamaður og brotaþoli/þolar tengjast 

nánum böndum. 

Bent hefur verið á að aðferðin sé ekki einhliða lausn í öllum tilfellum og ekki hægt að 

alhæfa um að aðferðin eigi að taka við af lagakerfum eins og þeim sem eru í gildi í 

vestrænum ríkjum í dag (Cunnen, 2007: bls. 113-115). Margir eru á því máli að þó svo að 

uppbyggileg réttvísi væri notuð sem hluti réttarkerfisins  þyrfti lagakerfið í núverandi 

mynd samt sem áður að vera til staðar (Zehr og Gohar, 2002: bls. 11-12). Meðal annars 

vegna þess að einstaklingar sem koma að broti eiga að geta haft val um það hvort þeir vilji 

taka þátt í þessu ferli eða ekki. Auk þess sé ráðlegt að hafa núverandi kerfi til að tryggja 

aukið aðhald við að grunnmannréttindum fólks sé fylgt eftir. 
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9 Umræður 

Brýn þörf er á úrræðum fyrir ungmenni í Íslandi sem leiðst hafa út í afbrot sér í lagi þar 

sem afbrotum á Íslandi hefur fjölgað umtalsvert á síðast liðnum árum 

(Ríkislögreglustjórinn, 2016). Vænlegt er að þessi úrræði aðstoði einstaklinga með 

mögulegan tilfinningavanda og reynt sé að beina þeim á aðra braut en þeir eru á. 

Mikilvægt er að reyna eftir fremsta megni að grípa inn í aðstæður þeirra sem fyrst svo 

auðveldara verði að ná árangri með þeim (McGarrell, 2001). Eins og fram hefur komið hér 

að ofan getur aðferð uppbyggilegrar réttvísi haft jákvæð áhrif á líf einstakinga, hvort sem 

það eru brotamenn eða brotaþolar. 

Í þessari ritgerð voru settar fram tvær rannsóknarspurningar, í fyrsta lagi hvaða þættir 

auka líkur á áhættuhegðun ungmenna? Í öðru lagi hvernig getur uppbyggileg réttvísi nýst 

íslenskum ungmennum sem hafa leiðst út í afbrot? 

Í fyrri spurningunnni er leitast við að varpa ljósi á þá líkamlegu og félagslegu þætti 

sem gera það að verkum að ungmenni leiðist frekar út í afbrot en einstaklingar á öðrum 

aldri. Þroski sem á sér stað í heila ungmenna er mikill og spilar stóran þátt í hegðun þeirra. 

Ungmenni rétt eins og fullorðið fólk gerir sér oft ekki grein fyrir því að þessi þroski eigi sér 

stað á þessum tíma og því oft ekki tekið tillit til hans. Mikilvægt er að foreldrar og 

forráðamenn geri sér grein fyrir þroskanum og að réttarkerfið taki tillit til hans í 

málsmeðferðum ungmenna. Erfitt er að láta ungmenni sem taka slæmar ákvarðanir vegna 

þroska sem á sér stað í heila þeirra sæta harðri refsingi. Auðvelt er að færa fyrir því rök að 

slíkt sé ósanngjarnt í ljósi þess að þau ráða ekki við þennan þroska. Vegna aukins þroska í 

heilanum verða ungmenni betri í því að taka ákvarðanir eftir því sem líður á unglingsárin. 

Aukinn hraði boðefna gerir ungmennum erfiðara fyrir að taka skynsamlegar ákvarðanir en 

á þessum aldri eru þau jafnframt að taka ákvarðanir sem geta haft langvarandi áhrif á líf 

þeirra (Santrock, 2016: bls. 106-107). 

Samkvæmt íslenskum lögum verða einstaklingar sjálfráða við 18 ára aldur 

(Lögræðislög nr.71/1997), á þessum tímapunkti í lífi einstaklinga verða því stór tímamót 

þrátt fyrir að það breytist eflaust ekki margt í þeirra daglega lífi. Við 18 ára aldur hefur þó 

heilinn ekki náð fullum þroska og því má deila um hvort einstaklingar séu fullfærir til þess 

að taka stórar ákvarðanir upp á eigin spýtur. Í Almennum hegningarlögum (nr. 19/1940) 

er þó tekið fram að það skuli taka tillit til aldurs einstaklinga áður en þeir eru dæmdir en 

ekki er tekið fram að það þurfi að taka tillit til þroska þeirra sem er misjafn við 18 ára 

aldur. Einnig mætti færa rök fyrir því að það ætti að taka tillit til þess hversu mikla seiglu 

einstaklingar hafa, þar sem seigla hefur áhrif á ákvarðanatöku einstaklinga. Einstaklingar 

með litla seiglu eru líklegri til þess að láta undan hópþrýstingi og þar af leiðandi vísari til 
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þess að verða fyrir slæmum áhrifum annarra (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2016: bls. 161-

162). 

Á Íslandi er í boði fyrir ungmenni á aldrinum 15-21 árs að nýta sér skilorðsbundna 

ákærufrestun. Eins og fram hefur komið þurfa ungmennin að uppfylla kröfur af einhverju 

tagi sem þeim eru settar í stað ákæru (Almenn hegningarlög nr. 19/1940). Aðferð 

uppbyggilegrar réttvísi væri tilvalin í þessum aðstæðum þar sem þau geta dregið mikinn 

lærdóm af aðferðum úrræðisins. Má því segja að með þessu ákvæði laganna sé tekið tillit 

til þroska einstaklinga. 

Í seinni rannsóknarspurningunni er leitast við að svara hvernig aðferð uppbyggilegrar 

réttvísi geti nýst ungmennum á Íslandi. Eins og fram hefur komið er mikil vöntun á 

úrræðum fyrir ungmenni í vanda á Íslandi og því vonbrigði að það hafi einungis verið gerð 

tvö tilraunaverkefni hér á landi sem nota aðferðir uppbyggilegrar réttvísi og 

sáttamiðlunar. Þar að auki var ekki haldið áfram að þróa verkefnin og heimfæra þau í 

íslenskt réttarkefi sem er miður þar sem bæði verkefnin skiluðu góðum árangri. 

Fræðimenn hafa bent á að aðferð uppbyggilegrar réttvísi henti sérstaklega vel í málefnum 

ungmenna og styðja flest ákvæði samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins við 

að úrræðið sé nýtt (Zehr og Gohar, 2002: bls. 2-5). 

Sýnt hefur verið fram á að einstaklingar sem fara í gegnum ferli uppbyggilegrar réttvísi 

séu ólíklegri til þess að brjóta af sér aftur en einstaklingar þar sem málsmeðferð þeirra 

hefur farið í gegnum hefðbundið réttarkerfi. Það er mjög mikilvægt að gripið sé inn í 

aðstæður ungmenna og reynt að koma í veg fyrir að þau brjót af sér aftur. Sér í lagi þar 

sem sýnt hefur verið fram á að því yngri sem börn og ungmenni eru þegar þau fremja sitt 

fyrsta brot því líklegri eru þau til þess að brjóta af sér aftur (McGarrell, 2001). Það má því 

gera ráð fyrir að megináhersla þeirra úrræða sem eru í boði fyrir ungmenni sé ekki að 

koma í veg fyrir endurtekin afbrot þeirra. Það að koma í veg fyrir frekari afbrot 

einstaklinga er ekki eitt meginmarkmiða uppbyggilegrar réttvísi en þykir vera stór plús 

sem kemur oftar en ekki í kjölfar þeirrar vinnu sem falin er í úrræðinu. Þó svo að 

uppbyggileg réttvísi henti mörgum í meðferðum mála er ekki hægt að segja sem svo að 

hún sé undralyf sem muni koma í veg fyrir að einstaklingar brjóti endurtekið af sér (Zehr 

og Gohar, 2002: bls. 9). 

Uppbyggileg réttvísi hefur mikil áhrif á brotaþola rétt eins og brotamenn. Þörfum 

brotaþola er oft ekki mætt í vestrænum réttarkerfum og spurningum þeirra oft ekki 

svarað (Marshall, 1999: bls. 6). Brotaþolinn þarf oftar en ekki að fá raunveruleg svör við 

spurningum sínum frekar en útskýringar á lagaramma málsins frá starfsmönnum 

réttarkerfisins. Þessar spurningar eru oft þess eðlis að einungis brotamaðurinn geti svarað 
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þeim. Það hefur mikla þýðingu fyrir brotaþola að fá staðfestingu frá brotamanninum að 

brotið hafi ekki verið honum að kenna og að brotamaðurinn játi brotið og axli ábyrgð á 

gjörðum sínum. Margir brotaþolar þurfa að leita sér aðstoðar hjá fagaðilum vegna 

andlegra erfiðleika eftir að brotið hefur verið á þeim. Bráðatilfellum á Barna- og 

unglingageðdeild hefur fjölgað töluvert á síðastliðnum árum sem er mikið áhyggjuefni. 

Árið 2015 voru 120 börn og ungmenni á biðlista eftir þjónustu á Barna- og 

unglingageðdeild (Ríkisendurskoðun, 2016). Algengt er að brotamenn og brotaþolar finni 

fyrir einkennum geðrænna sjúkdóma eða veikist af þeim sem getur meðal annars leitt til 

örorku. Sáttamiðlun getur því verið mikilvægur þáttur í bataferli brotaþola sem hefur 

orðið fyrir andlegu áfalli í kjölfar brots. 

Sáttamiðlun er mikilvægur þáttur í uppbyggilegri réttvísi. Eins og fram hefur komið fer 

sáttamiðlun í grófum dráttum þannig fram að brotamaður/menn, brotaþoli/þolar og 

sáttamiðlari koma saman og ræða brotið og afleiðingar þess. Þetta ferli hefur jákvæð og 

uppbyggileg áhrif bæði á brotamenn og brotaþola. Í sáttamiðlun eru foreldrar og 

forráðamenn ungmenna undir átján ára aldri fengnir til þess að taka þátt í miðluninni. 

Þett gefur foreldrum og forráðamönnum betri innsýn og skilning á hegðun og 

tilfinningalegu ástandi barna sinna (O’Connell, Wachtel og Wachtel, 1999: bls. 31-32). Það 

getur verið mikilvægt fyrir samband þeirra og stuðning við einstaklinginn eftir að brot er 

framið, hvort sem hann er brotamaður eða brotaþoli. Það er til mikils fyrir foreldra og 

forráðamenn að fá stuðning í uppeldishlutverkinu og ráðgjöf þegar ungmenni hafa leiðst 

út í afbrot og áhættuhegðun. 

Eins og orðatiltækið segir þá getur margt smátt gert eitt stórt. Þetta á við í uppeldi 

barna, það eitt að temja börnum að taka þátt í heimilisstörfum og kenna þeim að taka 

ábyrgð í samræmi við aldur og þroska getur haft uppbyggileg áhrif á þau. Sýnt hefur verið 

fram á að þátttaka foreldra og forráðamanna ungmenna í sáttamiðlun ýti frekar undir að 

brotamenn finni til ábyrgðar vegna gjörða sinna og þá sér í lagi ef það hefur bein áhrif á 

einhvern sem er þeim nákominn. Það er talið mikilvægt í sáttamiðlun að brotamamenn 

finni til ábyrgðar í kjölfar brots því þá er ólíklegra að þeir brjóti af sér aftur (Braithwaite, 

1989/2007: bls. 69-77). 

Fyrirgefning og sátt, í einhverju formi, eiga sér oftar stað í málum sem fara í gegnum 

ferli uppbyggilegrar réttvísi en í málum þar sem sakborningi og sækjanda er stillt upp á 

móti hvor öðrum. Brotamenn forðast oft að mæta einstaklingnum sem þeir brutu á sem 

getur ýtt undir félagslega einangrun brotmannsins (Zehr og Gohar, 2002: bls. 8-14). 

Aðferð uppbyggilegrar réttvísi getur komið í veg fyrir þetta og má því segja að hún geti 

stuðlað að félagslegum tengslum einstaklinga. 
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Nýlega vakti fyrirlestur Þórdísar Elvu Þorvaldsdóttur og Tom Stranger um hvernig þau 

náðu sáttum eftir að Tom nauðgaði Þórdísi athygli á heimsvísu. Sem brotaþoli fann Þórdís 

fyrst fyrir mikilli reiði í garð Tom en seinna meir vildi hún leitast við að reyna að fyrirgefa 

honum til þess að geta fundið innri frið. Atvikið hafði slæm áhrif á þau bæði og fundu þau 

bæði fyrir skömm, sektarkennd og reiði í kjölfar þess. Þórdís og Tom skrifuðust á í nokkur 

ár og hittust svo á endanum og segja þau bæði að þetta hafi haft jákvæð og frelsandi áhrif 

á þau. Þau segja jafnframt að ferlið hafi ekki alltaf verið auðvelt en að margt hafi breyst í 

lífum þeirra eftir að hafa verið í samskiptum við hvert annað. Tom játaði sekt sína sem gaf 

Þórdísi aukinn styrk, með því fékk hún staðfestingu á að brotið hafi ekki verið henni að 

kenna (Thordis Elva og Tom Stranger, 2016, október). Þó svo að Þórdís og Tom hafi ekki 

farið í gegnum ferli uppbyggilegrar réttvísi svipar margt sem þau gerðu til hennar. Þórdís 

og Tom lýsa tilfinningum sem einstaklingar sem hafa farið í gegnum ferlið lýsa einnig. 

Þetta dæmi sýnir fram hversu mikil áhrif fyrirgefning og sátt geta haft fyrir bæði 

brotamenn og brotaþola, rétt eins og fræðimenn hafa bent á í tengslum við ferli 

uppbyggilegrar réttvísi og sáttamiðlunar. 

Það má áætla að uppbyggileg réttvísi hafi frekar langvarandi áhrif á líf fólks þar sem 

það ákveður sjálft hvort það taki þátt í aðferðinni og því má frekar gera ráð fyrir að þau 

fari með jákvætt hugarfar inn í þá vinnu. Það að vera þvingaður til þess að sitja í fangelsi 

fyrir brot hefur því örugglega ekki jafn uppbyggileg áhrif á brotamanninn. Ætla má að 

refsingar, í því formi sem þær eru settar fram í mörgum réttarkerfum, hafi neikvæð áhrif á 

brotamanninn og slæm áhrif á framtíð hans. Telja má að brotamenn finni til samkenndar 

með brotaþolanum eftir að hafa farið í gegnum sáttamiðlun, fengið að heyra sjónarhorn 

brotaþolans og axlað ábyrgð á gjörðum sínum. Rannsóknir hafa gefið til kynna að 

brotamaður finni frekar til samúðar og ábyrgðar eftir að hafa farið í gegnum aðferðir 

sáttamiðlunar og uppbyggilegrar réttvísi (Zehr og Gohar, 2002: bls. 14). Slík vinna getur 

hjálpað brotamanninum að vinna úr sínum málum og hvatt hann til þess að halda því 

áfram. Sú vinna sem felst í úrræðinu hefur jákvæð áhrif á brotaþola, brotamenn og síðast 

en ekki síst íslenskt samfélag í heild sinni. 

Í þessari ritgerð hefur verið sýnt fram á kosti sem uppbyggileg réttvísi hefur í för með 

sér og hversu mikilvægt ferlið getur verið fyrir brotamenn, brotaþola og samfélög í heild 

sinni. Það styður við ákvæði í íslenskum lögum um réttindi barna og skyldur samfélagsins 

til þess að standa vörð um velferð barna og ungmenna. Úrræðið hefur verið tekið upp í 

þónokkrum löndum og verið hluti af réttarkerfum þeirra í mörg ár og getum við dregið 

lærdóm af þeim. Ætla má að úrræði uppbyggilegrar réttvísi geti komið í veg fyrir 

fangelsisvistun fólks sem hefur jákvæð áhrif sá samfélög. Á Íslandi eru fangelsi yfirfull og 
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margir bíða eftir að fá að komast að til þess að afplána dóma sína (Páll Winkel, 2015). Í 

stað þess að brotamenn bíði aðgerðarlausir eftir að fá tækifæri til þess að afplána dóma 

væri vænlegt fyrir þá að fara í gegnum ferli uppbyggilegrar réttvísi og fá þar með tækifæri 

til þess að vinna í sjálfum sér og aðstoða brotaþola að ná sáttum. Líkur á að þeir brjóti af 

sér aftur geta þá farið minnkandi, sér í lagi ef um börn eða ungmenni er að ræða. Hagir 

samfélagsins geta því ekki einungis verið að aðstoða einstaklinga heldur getur hann einnig 

falist í fjárhagslegum sparnaði. Skortur er á geðheilbrigðis þjónust á Íslandi í dag. Hægt 

væri að minnka þörf á geðheilbrigðisþjónustu brotaþola og brotamanna og þar með 

jafnvel koma í veg fyrir að einstaklingar þurfi á örorkubótum að halda. Stærsti hópur 

þeirra sem þiggja örorkubætur gera það vegna geðrænna veikinda (Velferðarráðuneyti, 

2016). Með þessu er ljóst að uppbyggileg réttvísi hefur ekki einungis jákvæð áhrif á 

brotamenn og brotaþola heldur geta samfélög í heild sinni hagnast af notkun úrræðisins. 

Réttast er að aðstoða börn og ungmenni sem leiðst hafa út í afbrot og áhættuhegðun, 

beina þeim á rétta braut og veita foreldrum þeirra og forráðamönnum viðeigandi 

stuðning. 
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