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Útdráttur 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að skoða mál þar sem ákært hafði verið fyrir 

meiriháttar líkamsárás í nánu parsambandi og hvernig viðhorf dómara endurspeglaðist í 

orðalagi dómanna. Við framkvæmd rannsóknarinnar var notast við innihaldsgreiningu 

gagna, búið var til skráningareyðublað og skráningarleiðbeiningar. Þau voru notað við 

greiningu þeirra 50 dóma sem fallið höfðu á tímabilinu sem rannsóknin var gerð og höfðu 

verið birtir í gagnasafninu Fons Juris. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þrátt fyrir að 

ítrekað og/eða alvarlegt ofbeldi komi fram í dómunum eru dómstólar ekki að fullnýta 

refsirammann þegar kemur að sakfellingu. Í sumum tilfellum endurspeglaðuðu viðhorf 

dómara feðraveldisviðhorf til ofbeldis karla gegn konum og lítið er gert úr því ofbeldi sem 

brotaþolar verðar fyrir. Í öðrum tilfellum var þó tekið tillit til varnarleysis brotaþola og 

þess valds sem gerandi hafði.  
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Abstract 

The main aim of this study was to explore verdict that included cases of intimate parner 

violence, where the perpetrator had been charged for serious violence. Furthermore to 

explore how judges' attitudes were reflected in the wording of the verdicts. The method 

used in this study was content analysis. A coding sheet was created as well as a coding 

manual which was used to analyze the 50 verdicts that fulfilled the study criterias during 

a certain time period and had been published in the Fons Juris database. The results of 

the investigation showed that despite repeated and /or serious violence appearing in the 

cases, the courts did not utilize the whole penalty frame when it comes to sentencing. In 

some cases did the attitudes of judges reflected patriarchal ideas regarding intimate 

parnter violence. However, in other verdicst the vulnerability of the victime was taken 

into account and the perpertrator dominance in the relationship. 
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Formáli  

Rannsókn þessi er lokaverkefni í félagsráðgjöf til starfsréttinda við Háskóla Íslands. 

Verkefnið gildir sem 30 ECTS einingar og var unni haustið 2017. 

Ég vil byrja á því að þakka leiðbeinandanum mínum Freydísi Jónu Freysteinsdóttur 

fyrir samstarfið og leiðbeiningar við vinnslu verkefnisins.  

Elsku maðurinn minn Hlynur Pálsson, takk fyrir að hafa trú á mér og standa við 

bakið á mér í gegnum allt. Ef ekki hefði verið fyrri þolimæði þína og stuðning hefði ég 

aldrei náð svona langt. 

Mínir elskulegu foreldrar og tengdaforeldrar, innilegar þakkir fyrir stuðninginn og 

alla trúna sem þið höfðuð á mér.  

Síðast en ekki síst mínir elskulegur samnemendur í meistaranáminu sem studdu 

mig stöðugt í gegnum allt þetta ferli. Þessi stuðningur var ómetanlegur, takk fyrir að 

standa við bakið á mér.  
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1 Inngangur  

Ofbeldi í nánum parsamböndum er ekki nýtt af nálinni. Lengi vel þótti ofbeldi karla gegn 

eiginkonum sínum vera eðlilegur hlutur (Dobash og Dobash, 1979, 2003). 

Kvenfélagskonur bæði hérlendis og erlendis voru frumkvöðlar þegar kom að því að því að 

berjast gegn ofbeldi karla gegn konum sínum og voru þær einnig þær fyrstu til að krefjast 

þess að samfélagið viðurkenndi ofbeldið sem samfélagsvanda og kæmi með úrræði bæði 

fyrir þolendur og gerendur (Dobash og Dobash, 1992, 2003; Kvennaathvarfið, e.d.b; 

Stígamót, 2018). Þrátt fyrir það virðist sem við eigum enn langt í land með að viðurkenna 

alvarleika þessa ofbeldis, en þessi rannsókn þessi leiddi í ljós að ýmislegt má bæta í 

úrvinnslu og áherslum og jafnvel viðhorfum í meðferð dómsmála, til að stuðla að úrbótum 

í þessum alvarlega málaflokki. 

Markmiðið með rannsókninni var að rannsaka dómar þar sem ákært hefði verið 

fyrir alvarlegt ofbeldi í nánum parsamböndum. Þegar rætt er um ofbeldi í nánum 

parsamböndum í þessari rannsókn er átt við ofbeldi sem beinist að núverandi eða 

fyrrverandi maka, barnsmóður eða barnsföður eða núverandi eða fyrrverandi 

sambýliskonu eða sambýlismanni. Í verkefninu er fjallað um ofbeldi í nánum samböndum 

og ofbeldi í parsamböndum og eru þau orð notuð jöfnum höndum. 

Verkefni .þetta skiptist upp í sex kafla. Í kjölfar inngangs verður gert grein fyrir 

sögulegri þróun þekkingar er varðar ofbeldi í nánum parsamböndum og þeim fræðilega 

grunni sem rannsóknin byggir á. Farið verður yfir skilgreiningar á hugtökunum 

heimilisofbeldi og ofbeldi í nánum parsamböndum, einnig verða kynntar birtingarmyndir 

þess ofbeldis. Fjallað verður um lagabreytingar sem hafa átt sér stað á undanförnum árum 

til að reyna að taka á slíku ofbeldi. Lauslega verður farið yfir aðrar lagagreinar sem einnig 

snerta fyrrgreint ofbeldi. Kynntar verða niðurstöður rannsókna bæði erlendar og 

innlendar er hafa verið gerðar á ofbeldi í nánum parsamböndum. Þá verður sagt frá 

Duluth líkaninu sem nýtt hefur verið í meðferð gerenda og er í samræmi við feminískar 

kenningar. Í þriðja kafla verður aðferð og framkvæmd rannsóknarinnar gerð skil og einnig 

verður varpað ljósi á takmarkanir og siðferðileg álitamál er snerta rannsóknina. Því næst 

í kafla fjögur verða niðurstöður rannsóknarinnar birtar. Í fimmta kafla verða settar fram 

umræður þar sem niðurstöður rannsóknarinnar verðar tengdar við fræðilega þekkingu og 

rannsóknarspurningum verður svarað. Einnig koma þar fram lokaorð. 
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1.1 Tilgangur og markmið rannsóknarinnar 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að rannsaka mál er varða meiriháttar líkamsárásir í 

nánum parsamböndum sem farið hafa fyrir dómstóla, til að sjá hverskonar ofbeldi sé verið 

að dæma fyrir. Skoðuð voru mál þar sem ákært var fyrir samkvæmt nýjum lið 218. greinar 

almennra hegningarlaga sem var færður inn í lögin í kjölfar þess að Ísland fullgilti 

Istanbúlsamninginn. Þessi grein snýr að alvarlegu eða endurteknu ofbeldi sem verður á 

milli aðila sem teljast í nánu sambandi (Stjórnarráðið, e.d.). Voru allir dómar sem taka til 

ofbeldis á milli aðila í nánum parsamböndum og ákærði hefur brotið á fyrrgreindri 

lagagrein innihaldsgreindir. 

Auk þess varpa ljósi á hverskonar ofbeldi það er sem kemur fyrir dómstóla og 

ákært fyrir. Var markmiðið að gera grein fyrir því hvort úrskurðir dómstóla í þessum 

málum er snúa að alvarlegu ofbeldi séu í samræmi við jafnréttissjónarmið og feminískar 

kenningar á efninu og einnig hvernig þessir úrskurðir lýsa viðhorfi dómstóla til alvarleika 

brotanna. Slík innihaldsgreining á úrskurðum hefur ekki verið gerð hér á landi áður og 

þykir höfundi mikilvægt að sjónum sé varpað á þessi mál.  

1.2 Val á rannsóknarefni 

Höfundur hafði nokkra þekkingu á málum er snerta ofbeldi í nánum parsamböndum áður 

en vinna við rannsóknina hófst. Hafði höfundur hafði kynnst málaflokknum í gegnum nám 

við Félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands og þá sérstaklega þegar höfundur var í starfsnámi 

í barnavernd hjá Félagsþjónustu Hafnarfjarðar.  

Í upphafi ætlaði höfundur að framkvæma aðra rannsókn er varðar gerendur 

ofbeldis, en varð að hætta við hana vegna óviðráðanlegra aðstæðna. Í samráði við 

leiðbeinanda, Freydísi Jónu Freysteinsdóttur var ákveðið að skoða dóma sem höfðu fallið 

í málum er varða ofbeldi í nánum parsamböndum. Ekki hefur verið gerð slík rannsókn 

innan Félagsráðgjafadeildar Háskóla Íslands þótt einhverjar rannsóknir á dómum og 

lögum tengdum þeim hafi verið gerðar í lögfræðideildum háskóla landsins. Áhugi vaknaði 

á því að skoða hvernig dómarstólar væru að úrskurða í málum er snerta ofbeldi í nánum 

parsamböndum og hvernig úrræðið um nálgunarbann og brottvísun af heimili væri að 

koma fram í slíkum málum. Einnig var talið mikilvægt að skoða hvernig orðalag væri notað 

þegar kæmi að úrskurðum í þessum málum. 
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Ákveðið var að skoða úrskurði er varða nýtt ákvæði almennra hegningarlaga sem 

bætt var inn í lögin árið 2016 sem tekur til alvarlegs eða endurtekiðs heimilisofbeldis. Þeir 

úrskurðir sem fallið hafa er varða ofbeldi í nánum parsamböndum voru innihaldsgreindir, 

þar sem ákært var fyrir brot á b. lið. 218. greinar almennra hegningarlaga, frá því hún var 

tekin í notkun þann 5. apríl 2016 til 20.október 2019.  

1.3 Mikilvægi rannsóknar 

Almennt er litið á fjölskylduna sem griðastað, þar sem endurgjaldslaus ástúð og umhyggja 

er sýnd. Raunin er hins vegar sú að fjölskyldan er sá vettvangur þar sem misbeiting og 

ofbeldi á sér oft á tíðum stað. Stór hluti þess ofbeldis sem einstaklingar verða fyrir eru af 

hendi nákomins aðila. Ofbeldi í nánum samböndum hefur mikil áhrif á þá sem fyrir því 

verða. Oft líður þolendum eins og þeir séu bjargarlausir í kjölfar ofbeldis og ýmsir 

geðrænir kvillar svo sem áfallastreituröskun, kvíði og þunglyndi eru algengir hjá þeim sem 

hafa upplifað ofbeldi í nánum samböndum (Bogat, Levendosky, Theran, von Eye og 

Davidson., 2003; Kernsmith, 2005). 

 Þrátt fyrir smæð fer Ísland ekki varhluta af heimilisofbeldi. Líkt og erlendis eru 

dæmi um að alvarlegt heimilisofbeldi hafi leitt til morðs á þolanda (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2017, 2018; Ingólfur V. Gíslasson, 2008, Povey, 2005). Hér á landi tengist 

ofbeldi í parsamböndum um helmingi þeirra manndrápa hér hafa verið framin (Vísir.is, 

2018). Má þar nefna að í 10 af 16 morðum á konum sem framin hafa verið hér á landi á 

þriggja áratuga tímabili, var gerandinn aðili sem var í nánu parsamabandi við þolanda 

(Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2017, 2018).  

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin skilgreinir ofbeldi gegn konum sem samfélagsvanda 

og alvarlegt brot á mannréttindum kvenna (World Health Organization, 2013). Til að 

stöðva ofbeldið er mikilvægt að gerandinn sé látinn upplifa það að ofbeldishegðun fylgi 

neikvæðar afleiðingar og hefur réttarkerfið stórt hlutverk þegar kemur að því að refsa 

gerendum (Sloan, Platt, Chepke, og Blevins, 2013). Telur höfundur því mikilvægt að skoða 

hvernig alvarlegt ofbeldi kemur fram í nánum parsamböndum og hvernig tekið sé á slíkum 

málum innan íslensks réttarkerfis. 
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1.4 Rannsóknarspurningar 

Markmiðið með þessari rannsókn var að skoða þá dóma er hafa fallið í málum sem snerta 

alvarlegt ofbeldi á í nánum parsamböndum og ákært hefur verið fyrir brot á b. lið. 218. 

greinar almennra hegningarlaga. Kannað var hvernig dómstólar úrskurða í málum er 

varða ofbeldi í nánum samböndum, til að sjá hvort viðbrögð dómstóla sé í samræmi við 

kenningar og rannsóknir er varða slíkt ofbeldi og alvarleika þess.  

Í samræmi við markmið rannsóknarinnar var leitast við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

1. Hvernig hafa lög um nálgunarbann og brottvísun af heimili nr. 85/2011 áhrif á 

gerendur alvarlegs ofbeldis? 

2. Hverskonar ofbeldi er verið að dæma fyrir þegar kemur að brotum sem teljast 

alvarleg (dæmt er eftir b. lið. 218. grein almennra hegningarlaga)? 

3. Hvernig endurspeglast viðhorf dómara í úrskurðum mála sem fela í sér alvarlegt 
ofbeldi í nánum parsamböndum? 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Hér verður fjallað um ofbeldi í nánum parsamböndum sem oft er kallað heimilisofbeldi 

og lögreglan skilgreinir sem ofbeldi á milli skyldra og tengdra. Heimilisofbeldi getur auk 

ofbeldis í nánum parsamböndum innihaldið ofbeldi foreldra gagnvart börnum, ofbeldi 

barna gagnvart foreldrum, systkinaofbeldi eða ofbeldi milli aðila sem búa á sama heimili 

(Ríkislögreglustjóri, 2018; World Health Organization, 2012). Hér verður þó einungis 

fjallað um ofbeldi í nánum parsamböndum sem skilgreinist sem ofbeldi gagnvart 

núverandi eða fyrrverandi maka.  

Í þessum kafla verður farið yfir söguleg atriði er varðar það hvernig ofbeldi í nánum 

samböndum varð skilgreint sem samfélagsvandi. Greint verður frá viðhorfi feminískra 

kenninga til ofbeldis í nánum samböndum auk þess sem gert verður grein fyrir sýn 

hindrunarkenningarinnar á viðbrögð við slíku ofbeldi. Skýrt verður frá niðurstöðum 

rannsókna bæði erlendra og innlendra er hafa verið gerðar á ofbeldi í nánum 

parsamböndum. Síðan verður skýrt frá þeim lagabreytingum sem settar hafa verið hér á 

landi sem viðbrögð við slíku ofbeldi og einnig verður greint frá Duluth líkaninu sem nýtt 

hefur verið í meðferð geranda. 

2.1 Ofbeldi í parsamböndum í gegnum söguna 

Sagan sýnir okkur að ofbeldi í parsamböndum og þá sérstaklega ofbeldi eiginmanna gegn 

konum þeirra hefur verið við lýði (Dobash og Dobash, 1979, 2003). Lengi þótti það 

sjálfsögð skylda og lögbundinn réttur eiginmanna að beita konur sínar ofbeldi til að 

stjórna þeim og aga þær (Dobash og Dobash, 1979, 2003). Ekki finnast dæmi um að konur 

hafi haft lögbundinn rétt til að beita eiginmenn sína ofbeldi á sama máta (Dobash og 

Dobash, 2003). Þetta ber merki um hve ríkjandi feðraveldið hefur verið og með því sú 

áhersla að eiginkonur eigi að lúta stjórn eiginmanna sinna (Dobash og Dobash, 1979).  

Samkvæmt engilsaxneskum rétti (e. english common law) höfðu giftar konur enga 

lagalega stöðu nema í gegnum eiginmann sinn. Karlmenn voru taldir æðri konum og 

eiginmaðurinn stjórnaði og bar ábyrgð á gjörðum eiginkonu sinnar. Eiginmönnum var 

gefinn laus taumur til að nýta ofbeldi til að viðhalda stjórn sinni í hjónabandinu (Dobash 

og Dobash, 1979). 

Það voru ekki einungis lagabálkar erlendis sem lögbundu rétt karla til að leggja 

hendur á eiginkonur sínar. Hér á landi var Húsagatilskipun sett árið 1746. Þar var lögð 
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áhersla á að húsbóndi heimilisins héldi uppi aga yfir konu sinni, börnum og vinnuhjúum 

og hefði rétt til þess beita þau ofbeldi ef honum fannst slíkt viðeigandi (Oddgeir 

Stephensen og Jón Sigurðsson, 1853). Eiginmenn höfðu þannig lögbundin völd yfir 

eiginkonum sínum. Samkvæmt íslenskum lögum töldust giftar konur til að mynda 

ómyndugar, það er að segja ósjálfráða og ófjárráða til ársins 1900. Ógiftar konur sem náð 

höfðu 25 ára aldri fengu hins vegar sjálfræði og fjárræði árið 1861 (Erla Huld 

Halldórsdóttir og Guðrún Dís Jónatansdóttir, 1998).  

Karlar höfðu ekki einungis lögbundinn rétt til að beita eiginkonur sínar líkamlegu 

ofbeldi, því kynferðislegt ofbeldi eiginmanna gegn konum þeirra var lengi vel ekki 

refsivert. Í gegnum söguna var einungis hægt að kæra nauðgun sem átti sér stað utan 

hjónabands. Það var ekki fyrr en langt var liðið á 20. öldina sem nauðgun innan 

hjónabands var talinn glæpur í öllum Bandaríkjunum (Bergen, 1996). Þeir sem beittu sér 

gegn því að kynferðisofbeldi karla gegn konum þeirra væri bannað, sögðu að ríkið ætti 

ekki að skipta sér af því sem gerðist í persónulegu lífi giftra hjóna. Konur hefðu gefið 

samþykki sitt fyrir kynlífi með því að ganga í hjónaband og ekki væri hægt að draga það 

samþykki til baka. Þar að auki þótti nauðsynlegt að vernda eiginmanninn fyrir fölskum 

ásökunum um nauðgun innan hjónabandsins ef kæmi til skilnaðar (Hasday, 2000). 

Feðraveldið var lengi vel allsráðandi og samfélagslega viðurkennt sem ýtti undir 

ofbeldi karla í hjónaböndum (Dobash og Dobash, 1992). Þessu samfélagslega normi var 

ekki ögrað fyrr en seint á 20. öld þegar kvennahreyfingarnar hófu að berjast fyrir 

réttindum kvenna innan hjónabandsins (Ashcraft, 2000; Dobash og Dobash, 1992; 

Ingólfur V. Gíslason, 2008, 2010).  

2.2 Ofbeldi í parsamböndum sem samfélagsvandamál 

Þrátt fyrir að ofbeldi gegn konum eigi sér langa sögu fór lítið fyrir því sem fræðilegu 

viðfangsefni fyrr á tímum. Árið 1848 var haldin ráðstefna um kvenréttindi (e. Woman´s 

right convention) í New York, þar sem rædd voru samfélagsleg, borgarleg og trúarleg 

réttindi kvenna. Þar kom fram einn af frumkvöðlum kvenréttindahreyfinganna sem hét 

Elizabeth Stanton. Hún ræddi veika stöðu kvenna innan hjónabandsins og krafðist þess að 

réttindi kvenna yrðu viðurkennd hvarvetna. Þrátt fyrir framtak Stanton fór lítið fyrir 

umræðunni um ofbeldi karla gegn eiginkonum þeirra fyrr en líða fór á 20. öldina. Þá var 

einnig farið að líta á ofbeldið sem samfélagslegt vandamál en ekki einungis sem vandamál 
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einstaklinga (Dobash og Dobash, 2003; Woman'S Rights Convention, Stone and National 

American Woman Suffrage Association Collection, 1848).  

Fyrsta kvennaathvarfið varð til í Bretlandi í kjölfar mótmæla þar sem 500 konur, 

börn og ein kú gengu í mótmælagöngu gegn því að hætta ætti að gefa skólabörnum 

ókeypis mjólk. Þrátt fyrir að mótmælin bæru ekki tilætlaðan árangur urðu þau til þess að 

stjórnvöld útveguðu hús fyrir konur til að koma saman sem var kallað „Chiswick Women´s 

Aid“. Ætlunin var að konur gætu komið saman og sýnt hverri annarri stuðning og rætt 

ýmis málefni sem brunnu á þeim. Það var þarna sem konur hófu að segja frá 

heimilisaðstæðum sínum og kom þá fram að stór hluti þeirra hafði upplifað ofbeldi af 

hendi eiginmanns síns. Upphaf athvarfsins átti eftir að hafa mikil áhrif á kröfu kvenna til 

breytinga í samfélaginu (Dobash og Dobash, 1992).  

Kvennahreyfingar í Bandaríkjunum hófu umræðu sína um ofbeldi gegn konum 

fljótlega á eftir kynsystrum sínum í Bretlandi. Í byrjun áttunda áratugarins risu 

kvennaathvörf bæði í Bandaríkjunum og í Bretlandi. Í kjölfarið voru stofnaðar fleiri 

kvennahreyfingar og smátt og smátt náðu þær að afhjúpa þann mikla samfélagsvanda 

sem ofbeldi karla gegn konum í parsamböndum var (Dobash og Dobash, 1992).  

Hér á landi hafa kvennahreyfingar einnig verið við lýði þegar kemur að baráttunni 

gegn ofbeldi í parsamböndum. Samtök um kvennaathvarf opnuðu Kvennathvarfið árið 

1982 sem skjól fyrir konur sem gátu ekki búið á eigin heimili vegna ofbeldis. Athvarfið 

tekur við konum sem hafa orðið fyrir ofbeldi og börnum þeirra. Hugmyndafræði 

Kvennaathvarfsins byggir á því að heimilisofbeldi sé kynbundið ofbeldi þar sem konur séu 

brotaþolar en karlar gerendur (Kvennaathvarfið, e.d. b). Félagsráðgjafinn Guðrún 

Jónsdóttir var einn af helstu frumkvöðlum í baráttu kvenna gegn ofbeldi hér á landi og 

einnig þegar kom að stofnun Stígamóta. Stígamót voru stofnuð árið 1990. Það var í kjölfar 

þess að sjálfboðaliðahópar kvenna sem báru hag barna og kvenna fyrir brjósti sem höfðu 

orðið fyrir kynferðisofbeldi, fannst ljóst að þörf væri á frekari þjónustu fyrir þennan hóp. 

Hugmyndafræði Stígamóta byggir á feminískri hugmyndafræði sem segir að það séu fyrst 

og fremst karlar sem beita konur og börn kynferðisofbeldi og ofbeldi í nánum 

samböndum. Þótt í upphafi hafi úrræði einungis verið fyrir konur og börn, er nú á dögum 

lagt kapp á að brotaþolar úr öllum þjóðfélagshópum finnist sig velkomna hjá 

samtökunum(Stígamót, 2018). 
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Nú til dags hefur ofbeldi í parsamböndum víðsvegar verið viðurkennt sem 

samfélagslegt vandamál sem hefur áhrif á heilsu og líðan kvenna. Að sama skapi hafa 

mörg lönd  breytt stefnu sinni í löggjöf, heilbrigðiskerfi og samfélagsþjónustu til að koma 

frekar til móts við þolendur og gerendur (Dobash og Dobash, 2003; World Health 

Oraganization, 2013).   

Breytingar hafa ekki einungis orðið í samfélaginu varðandi þetta málefni, heldur 

einnig í réttarkerfinu. Lög um nálgunarbann nr.122/2008 þóttu ekki nægjanlega öflugt 

úrræði og ákveðið var að fara að fyrirmynd austurrísku leiðarinnar sem fjallað verður um 

hér síðar. Því voru tekin í gildi lög um nálgunarbann og brottvísun af heimili nr. 85/2011 

(Þingskjal 1225, 2010-2011). Árið 2016 var byrjað að fullgilda Istanbúlsamninginn og voru 

sett lög til breytinga á almennum hegningarlögum (Stjórnarráðið, e.d.). Það eru lög um 

breytingu á almennum hegningarlögum nr.19/1940, með síðari breytingum (Samningur 

Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi gegn konum og heimilisofbeldi) nr. 

23/2016 sem snúa sérstaklega að baráttu gegn ofbeldi í nánum parsamböndum og 

kynbundnu ofbeldi. Við 218.grein. almennra hegningarlaga bættist b. liður sem hljómar 

svo: 

Hver sem endurtekið eða á alvarlegan hátt ógnar lífi, heilsu eða velferð núverandi 

eða fyrrverandi maka síns eða sambúðaraðila, niðja síns eða niðja núverandi eða 

fyrrverandi maka síns eða sambúðaraðila, áa síns, eða annarra sem búa með honum 

á heimili eða eru í hans umsjá, með ofbeldi, hótunum, frelsissviptingu, nauðung eða 

á annan hátt, skal sæta fangelsi allt að 6 árum. 

Í c. lið sömu greinar kemur fram að ef einstaklingur hafi áður verið dæmdur fyrir 

brot á fyrrgreindum lið og verið refsað fyrir brot á 218. grein eða verið refsað fyrir brot 

sem er tengt við vísvitandi ofbeldi megi þyngja refsingu um helming. 

Heilbrigðisráðuneytið, Félags- og jafnréttismálaráðuneytið, Dómsmálaráðuneytið 

og Mennta- og menningarmálaráðuneytið skrifuðu undir sameiginlega yfirlýsingu um að 

vinna gegn ofbeldi og afleiðingum þess í samfélaginu. Í henni felast forvarnir og fræðsla, 

verklag og málsmeðferð auk styrkingar þolenda í kjölfar ofbeldis. Samráð á að vera haft 

um allt land á milli barnaverndayfirvalda, félagsþjónustu, mennta- og heilbrigðiskerfisins, 

lögreglu og ákæruvaldsins til þess styrkja aðgerðir gegn ofbeldi (Stjórnarráðið, 2017). 

Lögreglan og sveitarfélögin ásamt nokkrum úrræðum fyrir þolendur hafa einnig 

sameinast í verkefnum til að bæta þjónustu við þolendur og gerendur. Þar eru skilaboðin 
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að ofbeldi í parsamböndum sé vandamál sem snýr að öllu samfélaginu (Stjórnarráðið, 

e.d.).  

Árið 2006 var endurvakið úrræði fyrir gerendur „Karlar til ábyrgðar“ sem hafði 

verið í gangi sem tilraunaverkefni rétt fyrir aldamótin. Eins og nafnið gefur til kynna var 

verkefnið ætlað karlmönnum sem vildu taka ábyrgð á ofbeldi sínu. Í dag heitir úrræðið 

„Heimilisfriður“ þar sem það sinnir bæði karl- og kvenkyns gerendum, auk þess sem 

þolendur geta tekið þátt í meðferð gerenda (Heimilisfriður, e.d.). Það var svo árið 2016 

sem Bjarkarhlíð sem er miðstöð fyrir þolendur ofbeldis var opnuð í samstarfi við 

Velferðarráðuneytið, Dómsmálaráðuneytið, lögregluna á höfuðborgarsvæðinu, Stígamót, 

Kvennaathvarfið, samtökin Drekaslóð, Mannréttindaskrifstofu Íslands og 

Kvennaráðgjöfina. Hlutverk Bjarkarhlíðar er að sinna þolendum ofbeldis af öllum kynjum 

sem náð hafa 18 ára aldri og að bjóða upp á úrræði þar sem hægt er að fá samhæfða 

þjónustu fyrir alla þolendur (Bjarkarhlíð, 2019). Mikil vitundarvakning hefur orðið á 

síðastliðnum árum hvað varðar viðbrögð og úrræði við ofbeldi. Þolendur kynbundins 

ofbeldis hafa verið duglegir að stíga fram, sérstaklega í framhaldi af #metoo byltingunni, 

þar sem markmiðið hefur verið að draga ofbeldið fram í dagsljósið og breyta samfélaginu 

þannig að ofbeldi verði ekki liðið (Hugrún R. Hjaltadóttir, 2017). 

2.3 Skilgreiningar og birtingarmyndir ofbeldis í parsamböndum 

Ekki er til ein altæk skilgreining á því hvað ofbeldi í nánum samböndum eða 

heimilisofbeldi er. Oftast er átt við líkamlegt ofbeldi en einnig getur það verið andlegt eða 

kynferðislegt. Mismunandi er hvort skilgreiningar fela eingöngu í sér ofbeldi á milli maka 

eða fyrrverandi maka, það er segja ofbeldi aðila í nánu parsamabandi eða hvort það eigi 

einnig við aðra sambúðaraðila og fjölskyldumeðlimi (Guðbjörg S. Bergsdóttir og Rannveig 

Þórisdóttir, 2010). Flokkun ríkislögreglu á ofbeldisbrotum sem heimilisofbeldi kemur fram 

í verklagsreglum og er skilgreint á eftirfarandi hátt:  

Heimilisofbeldi er ofbeldi sem einstaklingur verður fyrir af nákomnum, þ.e. gerandi 

og þolandi eru skyldir, tengdir eða hafa sögu um tengsl, sbr. 2. gr. Ofbeldið getur 

verið líkamlegt, andlegt, kynferðislegt og/eða fjárhagslegt og felur í sér valdbeitingu 

eða hótun um valdbeitingu. Forsenda fyrir skráningu máls í verkefnaflokkinn 

heimilisofbeldi er að gerandi og þolandi séu nákomnir, þ.e. skyldir eða tengdir 

(Ríkislögreglustjóri, 2018, bls. 1) 
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Í verklagsreglum ríkislögreglunnar er einnig tilgreint hvernig tengslum á milli aðila 

sé háttað til að mál sé flokkað sem heimilisofbeldi: 

Með geranda og þolanda er í reglum þessum átt við sakborning og brotaþola. Til 

skyldra og tengdra í þessu sambandi teljast m.a. núverandi eða fyrrverandi maki, 

hvort sem um er að ræða hjón, sambúðarfólk eða par (þ.e. ofbeldi í nánu sambandi), 

börn, systkini og foreldrar eða forráðamenn. Athugið að ofbeldið getur beinst að 

þriðja aðila í þeim tilgangi að hóta eða ógna þolanda, t.d. nýjum maka, vinum eða 

fjölskyldumeðlim (Ríkislögreglustjóri, 2018, bls.1) 

Með heimilisofbeldi er því átt við hverskyns ofbeldi sem beinist að nánum aðila. 

Ekki er nauðsynlegt að aðilarnir séu eða hafi verið í parsambandi (Ríkislögreglustjóri, 

2018). 

Í úttekt á samstarfsverkefni nokkurra sveitarfélaga og lögreglunnar gegn 

heimisofbeldi kom í ljós að félagsráðgjafar sem fóru með lögreglu í útköll vegna 

heimilisofbeldis voru ekki alltaf sammála því hvernig lögreglan flokkaði málin. Var það 

oftast vegna mála sem lögreglan skilgreindi sem ágreining en félagsráðgjafar vildu 

skilgreina sem heimilisofbeldi (Kristín Anna Hjálmarsdóttir, Guðbjörg Guðjónsdóttir, 

Kristín I. Pálsdóttir og Erla Hlín Hjálmarsdóttir, 2017).  

Ljóst er að ofbeldi sem beinist að aðila sem er nánu sambandi við geranda er ólíkt 

ofbeldi sem beinist gegn þeim sem ekki er náinn eða er ekki eins náinn. Eitt af því sem 

gerir slíkar aðstæður sérstakar, er að yfirleitt eru sterk tilfinningatengsl milli aðila sem eru 

í nánu sambandi. Því þarf að taka öðruvísi á þeim málum en á ofbeldi sem ekki beinist að 

nánum aðila (Ogrodnik, 2006).  

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) flokkast ofbeldi í nánum parsamböndum sem 

hverskyns hegðun innan náins sambands sem skaðar aðila innan þess sambands. Þessi 

hegðun getur innihaldið andlegt, líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi auk stjórnandi 

hegðunar af hendi maka (World Health Organization, 2012).  

Samkvæmt Kvennaathvarfinu er heimilisofbeldi margskonar og algengt er að fleiri 

en einni tegund af ofbeldi sé beitt hverju sinni. Kvennaathvarfið flokkar heimilisofbeldi í 

fimm flokka, þeir eru eftirfarandi 1) Líkamlegt ofbeldi sem getur meðal annars falist í því 

að gerandi slær, kýlir eða beitir líkamlegu afli gegn þolanda en einnig að gerandi komi í 

veg fyrir að þolandi taki lyf eða sinni þörfum sínum líkt og að nærast. Kvennaathvarfið 

flokkar það einnig sem líkamlegt ofbeldi að slá eða sparka í hluti. 2) Andlegt ofbeldi er 
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skilgreint sem hegðun sem einkennist af niðurlægjandi samskiptum af hendi geranda. 

Dæmi um slíkt eru hótanir, gagnrýni sem á ekki rétt á sér og að einangra þolanda frá þeim 

sem eru honum nákomnir. Einnig að kenna þolanda um hegðun sína og að fylgjast með 

ferðum þolanda. 3) Kynferðislegt ofbeldi sem getur falist í ósamþykktri innþrengingu um 

leggöng, munn eða endaþarm, eða óumbeðinni snertingu. Kynferðisofbeldi í 

parsambandi getur einnig falist í því að maki neyði þolanda í vændi eða láti þolanda 

stunda kynlíf með öðrum. 4) Fjárhagslegt ofbeldi sem leið til að stjórna þolanda í gegnum 

fjárhag. Það getur falist í því að gerandi taki laun þolanda, nýti sameiginlega fjármuni í 

óþarfa líkt og áfengi eða fíkniefni án umræðu við maka eða eyðileggi viljandi persónulega 

hluti þolanda. 5) Stafrænt ofbeldi sem felst í því að gerandi nýtir sér tækni til að beita 

ofbeldinu. Dæmi um slíkt er að gerandi sendi nektarmyndir af þolanda án leyfis, hringi 

eða sendi þolanda stöðugt skilaboð eða stjórni hvernig þolandi nýti tækni eða 

samfélagsmiðla (Kvennaathvarf, e.d. a). 

Í bók eftir Ingólf V. Gíslason (2008) byggir hann skilgreiningar á ofbeldi í nánum 

samböndum á rannsóknum fyrri fræðimanna. Þar kemur fram að ofbeldi í nánum 

samböndum sé yfirleitt ekki atvik sem kemur einu sinni fyrir heldur ákveðið ferli þar sem 

gerandi er stjórnandi og kúgandi gagnvart annarri manneskju. Þar er ofbeldinu skipt niður 

í fjóra flokka sem eru líkamlegt ofbeldi, kynferðislegt ofbeldi, andlegt ofbeldi og 

fjárhagslegt ofbeldi. Dæmi um líkamlegt ofbeldi í parsamböndum er að þolandi sé sleginn, 

brenndur, stunginn og/eða kæfður. Í alvarlegustu málunum er þolandinn myrtur. Áverkar 

á þolanda eru oft á tíðum á svæðum sem hægt er að fela með klæðnaði líkt og á búk 

þolanda. Oft beiti gerendur einnig kynferðisofbeldi og dæmi um slíkt sé að þolandi sé 

óumbeðinn látinn horfa á klám, gerandi smitar þolanda viljandi af kynsjúkdómi eða að 

þolanda sé ekki leyft að stunda öruggt kynlíf. Mikilvægt er að gerður sé greinarmunur á 

rifrildi á milli hjóna þar sem bæði taka þátt annars vegar og á andlegu ofbeldi hins vegar. 

Í andlegu ofbeldi felst hegðun sem er alveg eða nær alveg einhliða og styrkir stjórn 

geranda eða gefur honum stjórn. Dæmi um andlegt ofbeldi eru hótanir eða ógnanir af 

hálfu geranda gagnvart þolanda og hótanir geranda gagnvart sjálfum sér eða gagnvart 

nákomnum. Einnig flokkast það undir andlegt ofbeldi að svívirða eða gagnrýna þolanda á 

ósanngjarnan hátt. Síðasti flokkurinn er fjárhagslegt ofbeldi þar sem gerandi grefur undan 

fjárhagslegu sjálfstæði þolanda meðal annars með því að skammta þolanda peninga, 
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greiða ekki reikninga eða banna þolanda að afla sér tekna (Malamuth, Linz, Heavey, 

Barnes og Acker, 1995; Stets, 1990). 

Bjarkarhlíð skilgreinir ofbeldi í nánum samböndum sem heilsufarslegt, félagslegt 

og samfélagslegt vandamál. Í ársskýrslu Bjarkarhlíðar eru taldar upp níu birtingarmyndir 

ofbeldis í nánum samböndum. Þær eru eftirfarandi 1) Líkamlegt ofbeldi og dæmi um það 

er að þolandi er kýldur, honum er hrint eða hann sleginn. 2) Andlegt ofbeldi sem felur 

meðal annars í sér niðurlægingu og valdbeitingu á þolanda. 3) Kynferðislegt ofbeldi sem 

felst til dæmis í nauðgun og kynferðislegri áreitni. 4) Fjárhagslegt ofbeldi þar sem gerandi 

nýtir fjármuni gegn vilja þolanda eða heldur þeim frá honum. 5) Efnislegt ofbeldi þar sem 

gerandi eyðileggur viljandi hluti þolanda eða neitar að virða eignarrétt hans. 6) Vanræksla 

sem getur falist í að sinna ekki lyfjaþörfum þolanda eða koma í veg fyrir að þolandi fái 

nauðsynlega aðstoð. 7) Eltihrellir, þegar gerandi situr fyrir eða eltir þolanda. 8) Stafrænt 

ofbeldi og dæmi um það eru að hóta að birta nektarmyndir eða senda/hringja stöðugt í 

þolanda. 9) Ofbeldi sem felur í sér mismunun en það á við ofbeldi sem beinist að stöðu 

þolanda svo sem kyni, kynhneigð, uppruna eða fötlun (Bjarkarhlíð, 2019). 

Logar (2008) segir að börn sem eru á heimili þar sem ofbeldi í parsambandi á sér 

stað séu alltaf þolendur hvort sem þau verði beint fyrir ofbeldi sjálf, verði vitni að því eða 

taki eftir ummerkjum um að ofbeldið hafi átt sér stað. Í skilgreiningar- og flokkunarkerfi í 

barnavernd er það flokkað sem tilfinningalegt ofbeldi gagnvart barni ef það verður vitni 

að ofbeldi milli foreldra, ofbeldi foreldra gagnvart systkini, milli systkina eða ofbeldi barns 

gagnvart foreldri. Felst það meðal annars í líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi á milli aðila. 

Telst það til kynferðislegs ofbeldis gagnvar barni að kynferðislegar athafnir séu viljandi 

viðhafðar í viðurvist barns (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012).  

Þrátt fyrir að mismunandi skilgreiningar séu til um hvað ofbeldið feli nákvæmlega 

í sér eru flestir sammála um það að ofbeldi í parsamböndum sé framkvæmt til að gerandi 

nái eða viðhaldi stjórn á þolanda (Finkelhor, 2009; Ingólfur V. Gíslason,2008; 

Kvennaathvarfið, e.d.a; World Health Organization, 2012). 

2.4 Kenningar 

Hér á eftir verður fjallað um hindrunarkenninguna og feminískar kenningar og hvernig 

þær tengjast ofbeldi í nánum samböndum.   
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2.4.1 Hindrunarkenningin 

Samkvæmt hindrunarkenningunni (e. deterrence theory) er hægt að draga úr líkum á 

afbrotum með refsingum eða hótunum um refsingar. Samkvæmt kenningunni mun 

einstaklingur síður brjóta lögin ef hann á, á hættu að vera handsamaður og refsað, látinn 

sæta fangelsisvist eða dæmdur til dauða (Pate og Hamilton, 1992). Kenningin felur í sér 

að manneskjan sé skynsemisvera og notist við rökhugsun þegar hún tekur ákvörðun um 

að fremja afbrot og ákvörðun hennar ætti því að miðast við hverjar afleiðingar gjörða 

hennar verða. Þá sérstaklega ef afleiðingarnar eru neikvæðar (Pate og Hamilton, 1992). 

Nokkur atriði eru mikilvæg þegar kemur að ferli refsingar svo hún hafi tilætluð 

áhrif. Í fyrsta lagi þarf þyngd refsingar að vera í samræmi við glæpinn sem framinn er. Því 

þyngri sem refsingin er því minni líkur eru á að afbrot verði framið. Refsingin þarf einnig 

að koma tímanlega í kjölfar afbrots, þannig að ekki líði of langur tími á milli þess sem 

afbrot er framið og refsingu er beitt. Að auki verður að vera til staðar vissa um að refsingin 

muni eiga sér stað. Þannig að sá sem fremur afbrot velti raunverulega fyrir sér 

möguleikanum á því að vera tekinn fyrir tiltekið afbrot (Mendes, 2004; Siegel, 2014). 

Einstaklingar hafa ákveðnar hugmyndir um það hvernig sé refsað fyrir ofbeldi í nánum 

samböndum byggt á upplýsingum um slíkt í samfélaginu. Ef ákveðið er að taka fastar á 

málunum og þyngja refsingar, veldur það því að þessi hugmynd uppfærist og það að 

fremja afbrot eins og til dæmis að beita ofbeldi verður meira fráhrindandi (Sloan, ofl. 

2013). 

Ein þekktasta rannsóknin á forvarnaráhrifum refsinga var framkvæmd á árunum 

1981-1982 í Minneapolis í Bandaríkjunum. Þá var lögreglumönnum gefin fyrirskipun um 

þrennskonar úrlausnir sem þeir áttu að nota í heimilisofbeldismálum sem þeir komu að. 

Þessar úrlausnir voru; 1) gefa ráðleggingar og huga að því að sátt væri á milli aðila á 

staðnum, 2) fjarlægja geranda ofbeldis af heimilinu í átta klukkustundir, 3) formleg 

handtaka á geranda. Niðurstöður þessarar rannsóknar voru í takt við 

hindrunarkenninguna, það er að þegar lögregla notaðist við þyngsta úrræðið, handtöku, 

þá minnkuðu líkurnar á því að einstaklingur bryti aftur af sér. Einungis 10% af þeim höfðu 

endurtekið ofbeldisglæp sinn sex mánuðum seinna svo vitað væri. Þeir sem fengur vægari 

úrræði voru líklegri til að brjóta af sér aftur eða 19% þeirra sem fengu ráðleggingar og 

24% þeirra sem voru skikkaðir til að yfirgefa heimilin í átta tíma. Handtaka geranda á 

vettvangi virtist hafa jákvæð áhrif jafnvel þótt brotamenn fengju ekki dóm. Mörg fylki í 
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Bandaríkjunum fyrirskipuðu í kjölfarið að lögregla skyldi handtaka gerendur ofbeldis í 

nánum samböndum (Sherman og Berk, 1984; Siegel, 2014).   

Í borginni High-Point í Norður-Karolínu var ákveðið árið 2011 að breyta því hvernig 

lögreglan tæki á ofbeldi í nánum samböndum. Ákveðið var að taka í notkun samskonar 

aðferð og gefið hafði góða raun þegar kom að öðrum ofbeldisfullum glæpum, líkt og 

gengjaofbeldi. Aðferðin fólst í því að lögregla og félagsmálayfirvöld unnu saman að því að 

upplýsa ofbeldismanninn og fá hann til að nota sína eigin skynsemi til að stöðva ofbeldið. 

Þegar ofbeldismaður var tekinn fyrir ofbeldi á heimili eða ofbeldi gagnvart konu, fékk 

hann þær upplýsingar frá lögreglu að ofbeldisfull hegðun yrði ekki liðin og ef hann mundi 

endurtaka brot sitt yrðu alvarlegar afleiðingar. Í þessu fólst að gefa ofbeldismanninum 

upplýsingar um hverjar afleiðingar ofbeldisverka væru og minnka þannig líkur á að hann 

myndi brjóta aftur af sér. Niðurstöður verkefnisins gáfu góða raun og árið 2014 hafði 

tilkynningum um ofbeldisbrot í nánum samböndum fækkað um 20%. Einnig hafði brotum 

þar sem ofbeldið leiddi til áverka brotaþola fækkað um 20% eða úr 67% í 47% (Sechrist 

og Weil , 2018). 

Eins og áður sagði er mikilvægt til að refsingar virki sem skyldi aðfbrotamenn finni 

fyrir vissu um að glæpir þeirra muni leiða til refsingar. Raunin er hins vegar sú að líkur á 

refsingu eru ekki miklar, sérstaklega þegar kemur að málum sem snúa að ofbeldi í nánum 

samböndum. Þar sem fá mál ertu tilkynnt til lögreglu og enn færri fara fyrir dómstóla 

(Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds, 2010; Guðbjörg S. Bergsdóttir og Rannveig 

Þórisdóttir, 2010; Sloan, o.fl., 2013).  

Samkvæmt hindrunarkenningunni ættu íslensk lög sem snúa að refsingu við 

ofbeldi að hafa letjandi áhrif á þá sem beita ofbeldi í nánum samböndum. Má þar nefna 

lagagreinar eins og 217. grein almennra hegningarlaga sem fjallar um minniháttar 

líkamsárásir og enn fremur b lið 218. greinar sömu laga sem fjallar um brot einstaklings 

gagnvart þolanda í nánum samböndum en hefur þyngri refsiramma. Að sama skapi ættu 

lög um nálgunarbann og brottvísun af heimili nr. 85/2011 að hafa fælingarmátt.  

2.4.2 Feminískar kenningar 

Róttækir femínistar voru fyrstir til benda á að konur væru kúgaður hópur vegna valda og 

stjórnunar karlmanna (Dobash og Dobash, 1992). Samkvæmt feminískum kenningum er 

ofbeldi karla gegn konum tilkomið vegna kúgunar sem karlar beita. Í samfélögum þar sem 
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feðraveldið er ríkjandi kennir samfélagið fólki hvernig þeim beri að hegða sér eftir því af 

hvaða kyni það er. Samkvæmt feminískum kenningum ber feðraveldið ábyrgð á því 

valdaójafnvægi sem er til staðar í samfélaginu, sem leiðir til þess að slíkt ójafnvægi verður 

einnig innan náinna parsambanda. Kynímynd kvenna er þannig skilgreind sem óvirk (e. 

passive) og að þær séu fórnarlömb. Hins vegar er kynímynd karla sú að þeir séu 

valdamiklir og ofbeldisfullir (DeKeseredy og Schwartz, 2011; Dobash og Dobash, 1979). 

Með ofbeldi af ýmsu tagi viðhaldist valdaójafnvægi innan náinna sambanda (Pence og 

Paymar, 1993). 

Litið er svo á út frá femínískri hugmyndafræði að kona beri ekki ábyrgð á 

ofbeldisfullri hegðun maka eða fyrrverandi maka síns gegn sér. Ábyrgðin sé karlmannsins 

sem tók ákvörðun um að beita ofbeldinu. Samfélagið samþykki ofbeldi sem leið til þess 

að karlmenn  geti komist upp með að beita valdi gagnvart konum og „leyfi“ sér að beita 

ofbeldi (Carden, 1994).  

Ofbeldi í nánum samböndum er ekki einkamál. Samfélagið hefur verið að koma 

með lausnir, þar á meðal með athvörfum fyrir konur sem hafa orðið fyrir ofbeldi og úrræði 

fyrir gerendur. Einnig með því að dómskerfið láti karlmenn taka afleiðingum þess að beita 

ofbeldi (Mcphail, Busch-Armendariz, Kulkarni og Rice, 2007). 

Til eru ýmis afbrigði af feminískum kenningum með mismunandi áherslum 

(Dobash og Dobahs, 1992). Þær eiga þó sammerkt fjögur megin atriði. Þessi atriði eru: a) 

Staða og hlutverk fjölskyldunnar er í fyrirrúmi, fjölskylduform nútímans sem einkennist 

oft af kjarnafjölskyldum sem veldur því að heimilisofbeldi á sér frekar stað nú en þegar 

fleiri ættliðir og/eða hjón áttu saman heimili. Því sé ofbeldi samfélagslegur vandi en ekki 

einkamál. b) Valdamunur kynjanna, það er að konur hafi ekki jafn mikil tækifæri til að 

komast til valda og karlmenn. Einnig að karlmenn hafi vald yfir konum. c) Reynsla og 

viðhorf karla til ofbeldis sé ríkjandi, því almennt sé samfélagið skilgreint út frá viðhorfum 

og hugmyndum karla. Nauðsynlegt sé að skilgreina ofbeldi út frá viðhorfum og 

reynsluheimi kvenna. d) Setja eigi fram nýjar rannsóknir og kenningar út frá viðhorfum 

kvenna, fremur  en að reyna að setja konur einungis inn í kenningar sem fyrir eru (Bograd, 

1988).  
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Ef dómstólar landsins væru í samræmi við femínískar kenningar, væri hugað að 

reynslu og viðhorfum kvenna til ofbeldis þegar kæmi að úrskurðum. Auk þess væru 

karlkyns gerendur  látnir að fullu taka ábyrgð á ofbeldinu sem þeir beita.   

2.5 Rannsóknir á ofbeldi í nánum samböndum 

Heimilisofbeldi er algengasta form ofbeldis sem konur verða fyrir (Dobash og Dobash, 

2003; World Health Organization, 2012). Konur eru líklegri en karlar til að vera þolendur 

ofbeldis í nánum samböndum en gerendur eru í meiri hluta karlar sem eru núverandi eða 

fyrrverandi makar (World Health Organization, 2012). Konur geta líka verið gerendur 

ofbeldis í nánum samböndum en þá er talið að oftar sé um að ræða sjálfsvörn kvennanna 

(World Health Oranization, 2012) eða þegar deilur pars fara úr böndunum og er þá 

ofbeldið oft vægara en þegar karlmaður beitir konu ofbeldi (Ingólfur V. Gíslason, 2008; 

Johnson, 1995). Þrátt fyrir það má ekki líta svo á að karlar verði aldrei fyrir ofbeldi af hendi 

kvenna. Feðraveldissjónarmiðið hefur árum saman kennt það, að karlmenn séu sterkara 

kynið og þeir skuli vera við stjórnvölinn innan sambanda. Þessi hugsun veldur því að karlar 

sem beittir eru ofbeldi eru ragir til að koma fram og leita sér sérfræðiaðstoðar (Ingólfur 

V. Gíslason, 2008; Shuler, 2010). 

Ofbeldi í nánum samböndum hefur verið vinsælt rannsóknarefni á síðastliðnum 

áratugum og þá sérstaklega kynbundið ofbeldi karla gegn konum. Hefur verið mikið um 

þolendarannsóknir á því efni. Í þessum kafla verður fjallað um hvernig ofbeldi í nánum 

samböndum og gerendur þess birtast í rannsóknum bæði innlendum og erlendum. 

2.5.1 Erlendar rannsóknir 

Árið 2014 kom út umfangsmikil rannsókn þar sem 42.000 konur í 28 

Evrópusambandslöndum voru spurðar um ofbeldi sem þær höfðu orðið fyrir. Þar kom 

fram að 33% kvennanna höfðu orðið fyrir ofbeldi eftir að þær höfðu náð 15 ára aldri, 22% 

höfðu orðið fyrir ofbeldi af hálfu núverandi eða fyrrverandi maka. Löndin þar sem ofbeldi 

af hendi núverandi eða fyrrverandi maka var algengast, voru Danmörk, Lettland og 

Finnland. Þar höfðu 30-32% aðspurðra kvenna orðið fyrir slíku ofbeldi, en konur í 

Austurríki, Króatíu, Póllandi, Slóveníu og Spáni sögðust fæstar hafa orðið fyrir slíku ofbeldi 

eða 13% þeirra. Höfundar rannsóknarinnar geta þess að möguleiki sé á að konur frá 

þessum löndum segi frekar frá ofbeldi gegn sér vegna þess að í þeim löndum sé umræðan 

um ofbeldi í nánum parsamböndum algengari og geti það styrkt konurnar í því að koma 
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fram. Konurnar voru spurðar um eiginleika gerenda og kom þá í ljós að aldur þeirra eða 

lengd sambandsins virtist ekki skipta máli. Hins vegar voru líkur á ofbeldi minni eftir því 

sem menntunarstig maka hækkaði. Konur sem höfðu lítið að segja um hvernig fjármunum 

heimilisins var eytt, höfðu frekar orðið fyrir ofbeldi (29%) heldur en þær sem höfðu meira 

að segja um slíkt (7%). Þeir makar sem urðu drukknir að minnsta kosti einu sinni í mánuði 

voru líklegri til að beita ofbeldi (European Union: European Agency for Fundamental 

Rights, 2014).  

Algengast ofbeldið sem var beitt í nánum samböndum var það að konu væri hrint 

eða ýtt, næst að kona væri slegin. Þar á eftir að ofbeldismaðurinn rifi í eða drægi konuna 

á hárinu og síðan að ofbeldismaðurinn lemdi konuna með krepptum hnefa eða hörðum 

hlut. Nokkuð var um að ofbeldismenn hefðu beitt konurnar kynferðislegu ofbeldi, 11% 

kvennanna höfðu orðið fyrir því að fyrrverandi eða núverandi maki hefði beitt þær slíku 

ofbeldi. Af þeim konum sem höfðu orðið fyrir kynferðisofbeldi í nánu parsambandi höfðu 

53% orðið fyrir því, að núverandi maki nauðgaði þeim oftar en einu sinni og 60% að 

fyrrverandi maki hefði gert slíkt tvisvar sinnum eða oftar . Það sem einkenndi ofbeldið í 

nánum samböndum sem konurnar höfðu orðið fyrir, var að það var endurtekið og stóð 

yfir í mörg ár. Þrátt fyrir að flestar konurnar hefðu einungis orðið fyrir ofbeldi á meðan á 

sambandinu stóð höfðu 16% kvennanna sem höfðu upplifað ofbeldi í nánu sambandi, 

orðið fyrir áframhaldandi ofbeldi eftir að sambandinu lauk (European Union: European 

Agency for Fundamental Rights, 2014).  

Í rannsókn sem gerð var í Miðstöð áverkaforvarna (e. National center for injury 

prevention) og Miðstöð sjúkdómaeftirlits og forvarna (e. Control centers for disease 

control and prevention) í Bandaríkjunum, á kynferðislegu ofbeldi og ofbeldi í nánum 

samböndum, komu fram áhugaverðar niðurstöður. Rannsóknin var viðamikil þar sem hún 

fól í sér viðtöl við 16.507 þátttakendur, þar af 9.086 konur og 7.421 karla. Yfir helmingur 

þeirra kvenna sem hafði verið nauðgað, sögðu að það hefði verið af hendi maka eða 

fyrrverandi maka. Þeim karlmönnum sem hafði verið nauðgað með því að vera neyddir til 

innsetningar á lim sínum, sögðu að í 44% tilvika hefði það verið af hendi maka eða 

fyrrverandi maka. Rúmlega ein af hverri þremur konum, eða 35,6%, og rúmlega einn af 

hverjum fjórum körlum, 28%, höfðu orðið fyrir nauðgun, líkamlegu ofbeldi eða höfðu 

verið elt af núverandi eða fyrrverandi maka. Næstum 70% þeirra karla sem höfðu upplifað 
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þvingun til kynlífsathafna, ekki bara nauðgun, sögðu að gerandi hefði verið maki eða 

fyrrverandi maki (Black, ofl., 2011).  

Það ofbeldi sem algengast var að þolendur hefðu orðið fyrir í nánu sambandi var 

líkamlegt ofbeldi. Þetta átti bæði við um konur og karla. Algengustu birtingarmyndir 

líkamlegs ofbeldis sem konur höfðu orðið fyrir voru að vera slegin, ýtt eða hrint. Þar á eftir 

kom að vera skellt upp að einhverju og loks að hafa verið slegin með krepptum hnefa eða 

hlut. Hjá körlunum var einnig algengast að hafa verið ýtt, hrint eða að hafa verið sleginn 

eða um 26%. Næst flestir höfðu verið slegnir með krepptum hnefa eða hlut og síðan að 

það hefði verið sparkað í þá. Þessi rannsókn skoðaði algengi þess að hafa verið eltur 

(e.stalking) af aðila í nánu sambandi. Þar kom fram að um 10% kvenna sögðust hafa verið 

eltar og rúmlega 77% af þeim sögðust hafa fengið óumbeðin símtöl og skilaboð. Um tveir 

þriðju eða 65% sögðu að fyrrverandi eða núverandi maki hefði komið í óleyfi á heimili 

þeirra, vinnustað eða skóla (Black, o.fl., 2011). 

Hjá körlum sem höfðu upplifað að vera eltir (e.stalking) var algengast að þeir hefðu 

fengið óumbeðin símtöl eða skilaboð (84%) og rúmlega helmingur hafði upplifað að 

fyrrverandi eða núverandi maki kæmi í óleyfi á heimili þeirra, í skóla eða á vinnustað. 

Nærri helmingur kvennanna, um 48% og rúmlega helmingur karlanna eða 53%, höfðu 

upplifað andlega ógnun eða niðurlægingu af hendi fyrrverandi eða núverandi maka. Hjá 

körlum og konum var algengast að þau væru kölluð ljótum nöfnum. Einnig var algengt að 

þau hefðu verið niðurlægð og upplifað hættulega reiði af hendi maka (Black, ofl., 2011). 

2.5.2 Íslenskar rannsóknir  

Fyrsta íslenska rannsóknin sem gerð var á heimilisofbeldi hér á landi var gerð af Hildigunni 

Ólafsdóttur, Sigrúnu Júlíusdóttur og Þorgerði Benediktsdóttur (1981). Þær rannsökuðu 

gögn frá slysavarðstofu Borgarspítalans frá árinu 1979. Það voru 62 konur og 1 karl sem 

sögðust hafa orðið fyrir árás af hálfu maka og sjö konur sem sögðust hafa orðið fyrir árás 

af hálfu fyrrverandi maka. Áverkar einstaklinganna voru einna helst á andliti en þrjár 

kvennanna voru með áverka eftir kyrkingatilraun og nærri helmingur kvennanna hafði 

hlotið alvarlega líkamlega áverka. Þessi rannsókn sýndi að ofbeldi í nánum samböndum 

væri til staðar á Íslandi eins og í öðrum löndum.  

Árið 2010 var gerð stór rannsókn á vegum Félags- og tryggingamálaráðuneytisins. 

Helsta markmið hennar var að skoða ofbeldi karla gegn konum í nánum samböndum og 
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afla þekkingar á umfangi, eðli og afleiðingum þess. Alls tóku 2050 íslenskar konur á 

aldrinum 18-80 ára þátt í rannsókninni. Um 22% kvennanna sögðust hafa orðið fyrir 

ofbeldi í nánu sambandi, það er af hendi fyrrverandi eða núverandi maka. Um það bil 20% 

kvennanna höfðu orðið fyrir líkamlegu ofbeldi og 6% höfðu orðið fyrir kynferðislegu 

ofbeldi. Um 3% kvennanna hafði orðið fyrir ofbeldi eftir að sambandi lauk og 2% hafði 

orðið fyrir ofbeldinu bæði á meðan á sambandinu stóð og eftir að því lauk. Algengast var 

að konurnar hefðu yfirborðsáverka líkt og skrámur eftir ofbeldið, en einnig skurðsár eða 

brunasár og áverka á höfði eða í andliti. Í nærri 24% tilfella töldu konurnar að barn sem 

bjó á heimilinu hefði orðið vitni af ofbeldisfullri hegðun makans (Elísabet Karlsdóttir og 

Ásdís A. Arnaldsdóttir, 2010). Ekki var spurt sérstaklega út í andlegt ofbeldi í þessari 

rannsókn. 

Í rannsókn Freydísar Jónu Freysteinsdóttur (2018) á kvenmorðum (e. femicide) á 

Íslandi kom fram að 16 konur og stúlkur voru myrtar á árunum 1986 til 2015. Þar af voru 

tíu konur myrtar af karlmanni sem þær voru í nánu sambandi við og í einu tilfelli til 

viðbótar var kona myrt sem borið  hafði vitni í máli vinkonu sinnar vegna ofbeldis sem 

hún hafið orðið fyrir af hálfu fyrrverandi kærasta. Meiri hluti atvikanna átti sér stað inn á 

heimilum málsaðila, brotaþola eða geranda eða á sameiginlegu heimili þeirra. Algengasta 

aðferðin sem gerendur notuðu var að kyrkja konurnar eða í fimm tillfellum, þar á eftir 

komu hnífstungur en það var í þremur tilfellum. Í öllum þeim tilvikum þar sem kona var 

myrt í nánu sambandi var gerandinn karlmaður. Ekkert morð var framið í samkynja 

samböndum kvenna á þessum árum. Í fjórum tilvikum voru börn á staðnum þar sem 

morðið var framið. Í sex tilvikum var gerandinn undir áhrifum áfengis þegar verknaðurinn 

var framinn og nærri helmingur brotaþola var einnig undir áhrifum áfengis eða vímuefna. 

Einnig áttu öll morðin sér stað á höfuðborgarsvæðinu eða í nágrannasveitarfélögum.  

Í rannsókn sem Samtök um kvennaathvarf létu gera voru 326 konur spurðar út í 

líðan og upplifun af sambandi við maka og hvernig þær upplifðu persónuleika hans, 

þáttakendur voru 202 konur sem sögðust hafa reynslu af ofbeldi í nánu sambandi og 124 

konur sem ekki sögðust hafa reynslu af slíku. Af þeim konum sem höfðu orðið fyrir ofbeldi 

í nánum samböndum höfðu nær allar eða 98% orðið fyrir andlegu ofbeldi, 62% orðið fyrir 

líkamlegu ofbeldi og 60% orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi af hendi núverandi eða 

fyrrverandi maka. Nær þriðjungur kvennanna eða 29% hafði reynslu af því að aðili sem 
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þær voru í nánu sambandi við hefði beitt börn þeirra ofbeldi. Aðeins tæplega fimmtungur 

kvennanna (18%) sem hafði upplifað ofbeldi í nánu sambandi hafði kært ofbeldið til 

lögreglu en 38% kvennanna skýrði frá því að lögregla hefði haft afskipti af hegðun maka. 

Af þeim konum sem sögðust ekki hafa upplifað heimilisofbeldi hafði 88% verið þvingað til 

kynferðisathafna af núverandi eða fyrrverandi maka. Einnig svöruðu 13% að núverandi 

eða fyrrverandi maki hefði hrint, slegið, haldið, kýlt, sparkað, brennt, drekkt, kæft eða 

bitið þær en upplifðu það ekki sem ofbeldi af hálfu maka (Drífa Jónasdóttir, 2018). 

Í rýnihóparannsókn á félagsráðgjöfum sem tóku þátt í átakinu „Saman gegn 

ofbeldi“ í Reykjavík kom fram að félagsráðgjafarnir vildu að meiri áhersla væri á gerendur. 

Til þess að hægt væri að stöðva ofbeldið þyrfti að ná til þeirra. Þar kom fram að 

félagsráðgjafar sjái helst unga gerendur sem komi í fylgd foreldra sinna í félagsþjónustuna 

(Rannveig Sigurvinsdóttir, Erla Hlín Hjálmarsdóttir og Kristín I. Pálsdóttir, 2015). 

Í úttekt á úrræðinu Átak gegn heimilisofbeldi kom einnig fram að félagsráðgjöfum 

fannst að meiri áhersla þyrfti að vera á gerendur. Þrátt fyrir að félagsráðgjafar hefðu vilja 

til og reyndu að ná til geranda þá væri erfitt að fá þá til að koma í viðtal og þeir væru oft 

ósamstarfsfúsir (Kristín Anna Hjálmarsdóttir, o.fl., 2017). 

2.6 Viðbrögð við ofbeldi í nánum samböndum 

Hér verður fjallað um lagaákvæði sem hafa verið innleidd sem viðbrögð við ofbeldi í 

nánum samböndum. Lauslega verður fjallað um önnur viðeigandi lagaákvæði og síðan 

verður fjallað um Duluth líkanið sem er meðferð fyrir gerendur sem byggir á feminískum 

kenningum (Bohall, Bautista og Musson, 2016).  

2.6.1 Austurríska leiðin 

Upphaf austurrísku leiðarinnar má rekja til ráðstefnu um mannréttindi á vegum 

Sameinuðu þjóðanna sem haldin var í Vín árið 1993 þar sem þemað var „Konur og lögin“. 

Þar kom fram tillaga um lagabreytingar með það að markmiði að veita þolendum ofbeldis 

í nánum samböndum stuðning, Einnig kom tillaga um að bjóða þyrfti gerendum aðstoð 

og gefa þeim möguleika á meðferð (Haller, Pelikan og Smutny, 2004; Logar, 2007). Í kjölfar 

ráðstefnunnar var stofnaður sérstakur vinnuhópur sem fékk það verkefni að skoða 

hvernig hægt væri að ná þeim markmiðum að þolendum væri boðin viðeigandi aðstoð og 

að gerendur fengju tækifæri til að bæta ráð sitt. Þessi hópur úthlutaði síðan verkefnum til 
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hópa innan lögreglu, dómstóla og hóps sem átti að sjá um að þróa viðeigandi úrræði 

(Haller, Pelikan og Smutny, 2006).  

Það var síðan í maí árið 1997 sem „Alríkislög um vernd gegn heimilisofbeldi“ voru 

samþykkt (Logar, 2008). Lögin fela í sér rétt þolanda til að vera öruggur gegn geranda á 

eigin heimili og umhverfi með því að gefa lögreglu rétt til að fjarlægja geranda af staðnum 

og setja í nálgunarbann. Einnig voru stofnaðar þolendamiðstöðvar sem buðu frían 

stuðning og ráðgjöf fyrir þolendur (Haller, 2005). 

Í austurrísku lögunum kemur fram að ef líklegt þyki að einstaklingur muni fremja 

alvarlega árás sem muni ógna heilsu, lífi eða frelsi annars og sérstaklega ef slík árás er 

endurtekin hegðun. Hafa yfirvöld umboð til að vísa þeim einstaklingi sem hætta stafar af 

út af dvalarstað og umhverfis þess sem líklegt er að fyrir árásinni verði. Skiptir þá ekki máli 

hvort aðilar séu skyldir eða tengdir eður ei. Lögreglu er heimilt að fjarlægja ofbeldismann 

af heimilinu og banna honum að snúa aftur í ákveðinn tíma. Í kjölfarið er hægt að fara 

fram á nálgunarbann. Markmiðið er að brotaþolar sem í meiri hluta eru konur og börn 

þurfi ekki að flýja heimili sín í kjölfar ofbeldis (Fröschl, 2003; Logar, 2008). Gerandi verður 

að afhenda þá lykla sem hann hefur að dvalarstað þolanda og er gert að snúa ekki aftur í 

tíu daga. Ef gerandi er uppvís af því að vera á þeim stað sem honum hafði verið vikið frá, 

þarf hann eða greiða sekt eða er handtekinn ef hann neitar að yfirgefa staðinn (Fröschl, 

2003; Haller, 2005). Sá eða sú sem varð fyrir ofbeldinu getur ekki krafist þess að 

brottvísunin sé felld niður nema að öruggt þyki að þær aðstæður sem urðu til 

brottvísunarinnar séu ekki lengur til staðar (Fröschl, 2003). Ef þolandi sem varð fyrir 

ofbeldinu leyfir gerandanum að snúa til baka á þeim tíma sem brottvísunin á við, getur 

honum verið gert að greiða sekt (Fröschl, 2003; Haller, 2005).  

Lögreglan ber ekki ein ábyrgð á ákvörðun sinni um brottvísun af heimili, heldur 

verður hún að bera ákvörðunina undir dómstóla innan tveggja sólarhringa frá 

ákvarðanatöku (Fröschl, 2003). Þegar lögreglan kemur að heimilisofbeldismáli í Austurríki 

er hún skyldug til að hafa samband við þolendamiðstöð á sínu svæði og láta vita af 

brottvísun geranda af heimili og nálgunarbanni. Auk þess þarf lögreglan að gefa 

þolendamiðstöðinni upp persónuupplýsingar brotaþola. Miðstöðin sér síðan um að hafa 

samband við brotaþola og bjóða honum stuðning (Haller, 2005; Logar 2008).  



36 

Í kjölfar ákvarðanatöku um brottvísun af heimili getur brotaþoli farið fram á 

tímabundna framlengingu á brottvísuninni og verður hún þá sjálfkrafa að 20 daga 

brottvísun í stað tíu (Haller, 2005). Dómstólar geta síðan farið fram á að tímabil 

brottvísunar sé lengt í allt að þrjá mánuði ef rökstuddur grunur liggur fyrir um að brotaþoli 

sé í hættu á að verða fyrir frekara ofbeldi (Fröschl, 2003; Haller, 2005). 

Barnaverndaryfirvöld geta einnig farið fram á lengingu brottvísunar, jafnvel þótt að 

brotaþoli hafi ekki óskað eftir því sjálfur, ef barn er í hættu á að verða fyrir beinu eða 

óbeinu ofbeldi. Þar kemur fram eitt lykilatriði í lögunum sem felur í sér að samþykki 

brotaþola þarf ekki að liggja fyrir til að lögregla geti gripið inn í (Haller, 2005).  

Þrátt fyrir að lögin hafi gefið mjög góða raun í Austurríki hefur árangurinn í þeim 

Evrópulöndum þar sem lög sem svipar til austurrísku laganna hafa verið tekin í gildi, verið 

misjafn. Það hefur verið rakið til þess að í Austurríki var það gefið út að nauðsynlegt væri 

að fagfólk sem kæmi að heimilisofbeldismálum, svo sem lögreglumenn, fengju þjálfun í 

hvernig best væri að taka á slíkum málum. Í þeim löndum sem árangurinn hefur ekki verið 

jafn góður hefur þjálfun og undirbúningur starfsfólks almennt ekki verið nægjanlegur 

(Logar, 2008).  

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum laganna í Austurríki. Í kjölfar 

lagasetningarinnar á árunum 1997-2004 jókst hlutfall brottvísana og nálgunarbanna sem 

úrræði í heimilisofbeldismálum og var beitt í 13.835 tilvikum á því tímabili. Þegar rætt var 

við brotaþola í kjölfar íhlutunar lögreglu kom í ljós, að sumar konurnar sem urðu fyrir 

ofbeldinu voru mótfallnar aðgerðum lögreglu. Þær vildu halda sambandi við 

ofbeldismanninn áfram og fannst aðgerðir lögreglu of strangar. Flestir brotaþolar voru þó 

ánægðir með íhlutun lögreglu og voru einnig mjög ánægðir með stuðning 

þolendamiðstöðva (Haller, 2005). Vankantar komu fram hjá dómstólum þar sem stór hluti 

mála var felldur niður, annað hvort vegna þess að brotaþolar neituðu að gefa upp 

nauðsynlegar upplýsingar og kæra eða vegna þess að ofbeldið sem átti sér stað þótti ekki 

refsivert (Haller, 2005). Þegar rætt var við sömu konur þegar lengri tími hafði liðið frá 

ofbeldinu, kom í ljós að stór hluti þeirra hafði skilið eða farið frá þáverandi maka eða stóð 

í því ferli að vera að slíta sambandinu. Þær konur sem enn voru í sambandinu og vildu 

halda því áfram viðurkenndu margar að ofbeldinu hefði ekki linnt en þær hefðu ekki 

tækifæri til að yfirgefa maka sína. Þær sögðu ástæðu þess ýmist vera að þær væru ekki 
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nógu sterkar til að taka það skref, þær væru háðar makanum fjárhagslega og sumar voru 

einfaldlega of hræddar við makann til að þora að yfirgefa hann (Haller, 2005).  

2.6.2 Forsaga laga um nálgunarbann og brottvísun af heimili  

Ákvæði um nálgunarbann var til staðar fyrir setningu laga um nálgunarbann og 

brottvísunar af heimili nr. 85/2011. Í lögum um meðferð opinberra mála nr. 19/1991 

fjallar kafli XIII um nálgunarbann. Kemur þar fram að lögreglu sé leyfilegt að gera þá kröfu 

að maður komi ekki á ákveðinn stað eða svæði, heimsæki eða setji sig í samband við 

annan mann ef rökstuddur grunur er um að hann muni raska friði eða fremja afbrot á hlut 

þess sem þar er. Eftir kröfu lögreglu varð dómari að ákveða að þinghald skyldi halda þar 

sem krafan væri tekin fyrir. Sá aðili sem krafan beindist að fékk síðan allt að tvo 

sólarhringa eftir þinghaldið til að tjá sig um kröfuna. Nálgunarbann mátti ekki standa 

lengur en eitt ár og var nauðsynlegt að fá annan dómsúrskurð ef ætlunin var að 

framlengja það. 

Árið 2003 var lagt fram frumvarp um breytingar á þessum fyrri lögum með því 

markmiði að aðlaga lagaheimildina að austurrísku leiðinni, þar sem reynslan af henni 

hafði verið afar jákvæð. Þó nokkur lönd höfðu tekið upp lagaheimildir sem áttu rætur 

sínar að rekja til austurrísku leiðarinnar og var hér sérstaklega litið til Noregs og Svíþjóðar 

sem stuttu áður höfðu tekið upp slíka löggjöf. Frumvarpið þótti vera stórt skref í átt að 

stuðningi við brotaþola og baráttunni við heimilisofbeldi. Í frumvarpinu voru sett sömu 

tímamörk og austurískulögin hvað varða brottvísun á heimili, það er frá tíu dögum upp í 

allt að þrjá mánuði. Í lögunum frá 1991 var sú ábyrgð lögð á brotaþola að hann þurfti að 

hafa frumkvæði að því að óska eftir brottvísun af heimili, ólíkt austurrísku lögunum þar 

sem þeirri ábyrgð var létt af brotaþola og lögð á lögreglu. Með frumvarpinu var farið fram 

á að Ísland tæki upp slíkt fyrirkomulag (Þingskjal 10, 2003-2004).  

Frumvarpið var lagt fram fimm sinnum í svipaðri mynd áður en það var samþykkt 

árið 2011. Áður en það var lagt fram í sjötta sinn var fundað með fulltrúum frá 

Stígamótum, Samtökum um kvennaathvarf, Jafnréttisstofu, Samtökum kvenna af 

erlendum uppruna, Dómarafélagi Íslands og ríkislögreglustjóra. Þær breytingar sem voru 

gerðar á frumvarpinu sem var síðan samþykkt, var að félagsþjónusta þess sveitarfélags 

þar sem brottreksturinn átti sér stað yrði látin vita og að barnaverndaryfirvöldum skyldi 

vera gert viðvart ef börn væru á heimilinu (Þingskjal, 1222, 2010-2011).  
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Í lögum um nálgunarbann og brottvísun af heimili nr. 85/2011 kemur fram að 

heimild sé fyrir því að beita nálgunarbanni ef einstaklingur hefur framið refsivert brot eða 

raskað friði brotaþola eða hætta sé talinn á að hann muni fremja slík brot. Heimilt er að 

vísa einstaklingi af heimili sínu ef hann hefur brotið á nákomnum aðila. Brotið getur verið 

með þeim hætti að hóta manni þannig að hann óttist um líf, heilbrigði eða velferð sína 

eða annarra. Einnig með því að móðga eða smána nákominn aðila á ærumeiðandi hátt 

eða með því að nýta sér bága stöðu annars. Að auki er hægt að fara fram á nálgunarbann 

ef einstaklingur hefur  raskað friði eða hætta að hann muni gera slíkt með því að skemma 

verðmæti eða eignir nákomins aðila. Úrræðum laganna er einungis beitt ef ekki er hægt 

að vernda friðhelgi brotaþola á annan vægari hátt. Lögreglu er skylt að láta 

barnaverndarnefnd vita ef barn býr á heimili þar sem brottvísun manns á sér stað eða þar 

sem manni er gert að sæta nálgunarbanni. Ef barn er ekki á heimili á lögregla að láta 

félagsþjónustu viðkomandi sveitarfélags vita um brottvísun af heimili eða af 

nálgunarbanni.  

Í Reykjavík er því þannig háttað að félagsráðgjafi þjónustumiðstöðvar í því hverfi 

sem útkall verður vegna heimilisofbeldis ber ábyrgð á því að lögregla og ráðgjafi fari í 

heimsókn á það heimili og skal það gert innan við viku eftir að útkall varð. Gerendur 

heimilisofbeldis eru hvattir til að sækja sér aðstoðar og þolendum er boðin ráðgjöf og 

aðstoð á þjónustumiðstöð í sínu hverfi (Halldóra Gunnarsdóttir, 2019). 

Ef gerandi brýtur nálgunarbann eða snýr aftur á heimili þrátt fyrir brottvísun 

varðar það sektum eða fangelsi samkvæmt almennum hegningarlögum nr. 19/1940. Ólíkt 

austurrísku lögunum er ekki fjallað um refsingu brotaþola ef hann leyfir geranda að snúa 

aftur á heimili þrátt fyrir brottvísun af heimili. Einnig hefur brotaþoli ekki tækifæri til að 

óska eftir framlengingu á brottvísun líkt og í Austurríki, þar sem brottvísunin er þá 

sjálfkrafa lengd úr tíu í tuttugu daga. 

Í samantekt á átakinu Saman gegn ofbeldi kom í ljós að félagsráðgjöfum og 

forsvarsmönnum Heimilisfriðs (sem þá hét Karlar til ábyrgðar) þótti nálgunarbann 

gagnlegt úrræði í barráttunni gegn heimilisofbeldi (Rannveig Sigurvinsdóttir, Erla Hlín 

Hjálmarsdóttir og Kristín I. Pálsdóttir., 2015). 

Í úttekt á Átak gegn heimilisofbeldi kom í ljós að nálgunarbannsúrræðið þótti gott 

þegar gerandi virti úrræðið. Hins vegar gætti ákveðins úrræðaleysis þegar gerandi braut 
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gegn nálgunarbanninu. Einnig var algengur misskilningur meðal gerenda og þolenda að 

þeir bæru báðir ábyrgð á því að virða nálgunarbannið. Ábyrgðin liggur algjörlega hjá 

gerandanum og er það hans að virða bannið hvort sem hann á frumkvæði af samskiptum 

eða ekki. Kom fram að auka þyrfti þekkingu meðal félagsráðgjafa og lögreglu þegar kæmi 

að valdaójafnvægi í ofbeldissamböndum og hvernig hægt væri að bregðast við þegar 

úrræði virkuðu ekki sem skyldi (Kristín Anna Hjálmarsdóttir, o.fl. , 2017). Einnig kom fram 

að félagsráðgjöfum fannst stundum sem lögreglumenn væru tregir til að fjarlægja 

geranda af vettvangi og var einn rannsóknarlögreglumaður sammála þessu og sagði að 

þetta ætti sérstaklega við þegar gerandi væri kona (Kristín Anna Hjálmarsdóttir, o.fl., 

2017).  

2.6.3 Istanbúl samningurinn og viðeigandi íslensk lagaákvæði 

Það var ekki fyrr en árið 2016 þegar Istanbúl samningurinn var samþykktur og breytingar 

voru gerðar á almennum hegningarlögum, að fyrst kom fram skilgreining í íslenskum 

lögum hvað heimilisofbeldisbrot fælu í sér (Stjórnarráðið, e.d.; Þingskjal nr.547-401/ 

2015-2016). Auk þess að bæta við heimilisofbeldisákvæðinu var bætt við grein sem gerir 

það refsivert að neyða aðra manneskju í hjónaband. Atriði í Istanbúl samningum sem 

ekkert er búið að aðlaga hér á landi er umsáturseinelti (e. stalking) en aðrar lagagreina 

líkt lög um nálgunarbann og brottvísun af heimili þóttu nægja til að uppfylla samninginn 

(Þingskjal nr.547-401/2015-2016). 

Skilgreining Istanbúlsamningsins á heimilisofbeldi er eftirfarandi:  

„heimilisofbeldi“ á við um öll líkamleg, kynferðisleg, andleg eða fjárhagsleg brot sem 

eiga sér stað innan fjölskyldunnar og heimiliseiningar eða á milli fyrrverandi og 

núverandi maka eða sambúðarmaka, hvort sem gerandi deilir eða deilir ekki eða 

hefur deilt húsnæði með þolanda (Stjórnarráðið, 2011, bls. 4). 

Samningsaðilum ber að beita úrræðum til dæmis með lagasetningu, til þess að 

koma í veg fyrir að ofbeldi eigi sér stað og til að það sé rannsakað. Einnig er sú skylda lögð 

á samningsaðila að þeir geri viðeigandi ráðstafanir til að bætt sé fyrir ofbeldisbrot og að 

gerendum sé refsað fyrir brot sín (Stjórnarráðið, 2011). 

Áður en lög um breytingar á almennum hegningarlögum voru samþykkt fóru þau 

fyrir refsiréttarnefnd. Í nefndinni var bent á að það væru til staðar refsiákvæði sem lytu 

að athæfum sem heimilisofbeldi fælist í, eini munurinn að þegar kom að heimilisofbeldi 
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væru brotin á milli nákominna. Flest þau brot sem ættu við heimilisofbeldi féllu undir 217. 

og 218. grein almennra hegningarlaga sem fjalla um minni og meiri háttar 

líkamsmeiðingar. Einnig greinar 231, 232 og 233 almennra hegningarlaga sem fjalla um 

húsbrot, hótanir og ofsóknir. Að auki gætu brot sem falla undir heimilisofbeldi fallið undir 

195., 225., og 226. grein sömu laga sem fjalla um nauðgun og ýmis nauðungar- og 

frelsissviptingarbrot. Var ekki talin viðhlítandi refsipólitísk eða lagaleg rök til að lögfest 

yrði refsiákvæði um heimilisofbeldi sem myndir gera aðra hegðun refsiverða en nú þegar 

féllu undir refsilög. Hins vegar þótti nauðsynlegt að íslensk refsilöggjöf endurspeglaði 

þann raunveruleika að brot á milli nákominna væru sérstæð og því var lagt til að dómarar 

ættu að líta til þess að ef tengsl þolanda og geranda teldust náin og ef þessi tengsl mundu 

auka grófleika athæfisins, ætti að þyngja refsingar. Ekki væri gert ráð fyrir að einstök tilvik 

milli nákominna leiddu til refsiþyngingar, heldur ætti einkum að horfa til þess ef brotin 

væru endurtekin eða langvarandi. Var bætt við 3. málsgrein 70. greinar almennra 

hegningarlaga þar sem sagt er að ef refsiverð athöfn beinist gegn aðila sem er nákominn 

geranda og tengslin þættu auka grófleika athafnarinnar ætti að taka það til greina til 

þyngingar refsingunar. Einnig var bætt við b lið 233. grein sömu laga þar sem segir að  

hver sá sem er að móðgi eða smáni nákominn aðila, þannig að verknaðurinn teljist til 

stórfelldrar ærumeiðingar skuli sæta allt að tveimur árum í fangelsi (Þingskjal nr. 547-

401/2015- 2016).  

Ákvæði 1. málsgreinar 218. greinar b liðar almennra hegningarlaga felur í sér 

ákveðna skilgreiningu á því hvað telst vera heimilisofbeldi. Brotin geta meðal annars falist 

í ofbeldi, hótunum, frelsissviptingu eða nauðung en til þess að brot falli undir ákvæðið 

verða þau að vera endurtekin eða talin vera alvarleg og ógna lífi, heilsu eða velferð 

brotaþola.  

Sú grein almennra hegningarlaga sem á við um meiri hluta þeirra brota sem koma 

á borð dómstóla falla hins vegar undir 217. grein almennra hegningarlaga sem segir að 

„Hver, sem gerist sekur um líkamsárás, enda sé hún ekki svo mikil sem í 218. grein segir, 

skal sæta sektum eða [fangelsi allt að 6 mánuðum] en fangelsi allt að 1 ári, ef háttsemin 

er sérstaklega vítaverð“. Refsiþyngd 218. greinarinnar er ívið þyngri eða allt að sex ár eða 

16 ár ef brotaþoli hefur beðið stórfellt líkams- eða heilsutjón eða bani hlotist af. 
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Þegar kemur að börnum sem verða vitni að ofbeldi inn á heimilum eiga 98. og 99. 

grein barnaverndarlaga nr. 80/2002 við. Í 98. grein. sem fjallar sérstaklega um brot 

umsjáraðila gagnvart barni segir:  

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

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

eða heilsu þess er hætta búin þá varðar það fangelsi allt að fimm árum nema þyngri 

refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum (Barnaverndarlög, nr. 80/2002). 

Í 99. grein barnaverndarlaga segir að refsivert sé að beita barn bæði andlegum- og 

líkamlegum refsingum, hótunum eða ógnunum, eða að sýna af sér vanvirðandi háttsemi 

gagnvart barni. Refsing fyrir slík brot varðar sekt eða fanglelsi í allt að þrjú ár. Einnig segir 

að sá sem sýni barni ruddalegt eða ósiðlegt athæfi eða yfirgang, móðgi eða særi barn skuli 

sæta sektum eða fangelsi allt að fjórum árum. 

Samkvæmt hindrunarkenningunni sem nefnd var fyrr í þessum kafla ætti að nýta 

refsiramma laganna að fullu eða því næst því, til að slík refsilöggjöf hafi tilætluð áhrif á 

brotamenn.   

2.6.4 Duluth líkanið 

Duluth líkanið var fyrst sett fram sem meðferðarúrræði á níunda áratugnum í Minnesota 

í Bandaríkjunum. Þá þótti nauðsynlegt að koma fram með úrræði sem leit á 

heimilisofbeldi sem samfélagslegt vandamál. Samfélagið ætti að bera ábyrgð á því að 

grípa inn í og stöðva ofbeldisbrot í nánum samböndum og tryggja öryggi  (Pence og 

Paymar, 1993). Meðferðarúrræðið byggir á feminískum kenningum og þeirri hugmynd að 

karlmenn noti ofbeldi í nánum samböndum sem leið til að stjórna konum. Úrræðið er 

mikið notað í Bandaríkjunum og í Kanada fyrir gerendur ofbeldis í nánum samböndum 

sem hafa verið skikkaðir í meðferð í kjölfar þess að hafa verið dæmdir fyrir slíkt brot eða 

fyrir gerendur sem fara sjálfviljugir í meðferð (Bohall, Bautista og Musson, 2016).  

Samkvæmt Pence og Paymar (1993) er sú hegðun sem ofbeldismenn nota til að 

stjórna þolendum sú sama og notuð er af öðrum hópum sem ríkja yfir öðrum og er notuð 

til að viðhalda fordómum meðal annars gegn samkynhneigðum, kynþáttafordómum og 

fordómum gegn öldruðum. Þessi hegðun er lærð í gegnum uppeldi bæði á heimili og í 

samfélagi sem styður hugmyndina um feðraveldið. Samkvæmt líkaninu eru konur og börn 

berskjölduð fyrir ofbeldi vegna feðraveldishugmyndarinnar. Markmiðið er að kenna 



42 

gerendum nýja færni í samböndum og draga úr því valdi sem gerendur ofbeldis hafa og 

með því styrkja stöðu kvenna sem eru þolendur.  

Grunnurinn í meðferðinni sem byggir á Duluth líkaninu er valda-og 

stjórnunarhringurinn (e. power and control wheel). 

 

Mynd 1. Valda-og stjórnunarhringur Duluth líkansins (Pence og Paymar,1993,bls.3) 

  

Hringurinn var byggður á frásögnum kvenna sem höfðu orðið fyrir ofbeldi í nánum 

samböndum. Konurnar vildu meina að ofbeldið sem þær voru beittar hafi verið vísvitandi 

og ekki til komið vegna streitu geranda eða annarra utanaðkomandi þátta. Sú hegðun sem 

kemur fram í valda-og stjórnunarhringnum er lýsandi fyrir þær aðferðir sem 

ofbeldismennirnir hafa notað samhliða eða í staðinn fyrir líkamlegt ofbeldi til að ná eða 

viðhalda stjórn á maka sínum. Þessir þættir eru ógnanir til þess gerðar  að hræða þolanda, 

andlegt ofbeldi eins og niðurlægjandi athugasemdir og niðurrif. Gerandi reynir að 

einangra brotaþola meðal annars með því að stjórna hvert þolandi fer og hvern þolandi 

hittir. Gerandi kennir gjarnan konunni um ofbeldið og gerir lítið úr því. Ein aðferð sem að 

sumir gerendur beita er að nota börn konunnar til að koma höggi á hana, til dæmis með 
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því að hóta henni að tilkynna hana til barnaverndaryfirvalda. Gerandi notast við karllæg 

forréttindi og karlrembu sem geta verið samþykkt í samfélaginu til að viðhalda stjórn sinni 

og völdum í sambandinu (Pence og Paymar, 1993).  

Í meðferðinni þurfa karlarnir að skoða hvar þeirra eigin hegðun fellur á hjólið og 

síðan læra þeir að skipta óæskilegri hegðun út fyrir hegðun sem byggir á virðingu gagnvart 

maka þeirra. Til þess að kenna þessa nýju hegðun er notast við annað hjól, Jafnræðishjólið 

(e. Equality wheel) sem einblínir meðal annars á hegðun sem er ekki ógnandi, virðingu og 

stuðning. Gerandinn lærir að bera ábyrgð og vera heiðarlegur í samskiptum. Í stað 

karlrembu er varðar stöðluð kynhlutverk er gerandanum kennt að sýna samheldni í 

foreldrahlutverkinu og að bera sameiginlega ábyrgð á heimilinu. Auk þess læra þeir að 

nota samningaviðræður og sanngirni þegar ágreiningur kemur upp (Pence og Paymar, 

1993). 

Samkvæmt líkaninu bera karlar sem beita ofbeldi einir ábyrgð, því þeir velja að 

beita ofbeldi til þess að hafa stjórn á maka sínum. Samkvæmt líkaninu er mikilvægt að 

karlarnir upplifi neikvæðar afleiðingar þess að beita ofbeldi með því að vera refsað og er 

þá helst litið til réttarvörslukerfisins (Crockett, Keneski, Yeager og Loving, 2015). 

Mikilvægt er að stofnanir samfélagsins líti ekki framhjá því að ofbeldi í nánum 

samböndum sé samfélagslegur vandi og ofbeldismenn eiga ekki að vera undir hlífiskildi 

samfélagsins samkvæmt líkaninu (Pence og Paymar, 1993). 

Fræðimenn sem gagnrýna líkanið vilja meina að vankantar þess séu að áherslan 

sé aðeins á þröngan hóp ofbeldismanna. Það er karla sem hafa beitt konur ofbeldi, en það 

taki ekki á því ofbeldi sem karlmenn verða fyrir af hendi kvenna eða því ofbeldi sem 

fyrirfinnst í samkynja samböndum. Þrátt fyrir að konur fái meðferð sem gerendur sé 

áherslan í meðferðinni á feðraveldið (Bohall, Bautista og Musson, 2016).  

Hér hefur verið farið yfir fræðilegan bakgrunn er varðar ofbeldi í nánum 

parsamböndum, kynntar hafa verið niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið á slíku 

ofbeldi. Farið hefur verið yfir íslensk lagaákvæði sem eiga við þau brot sem tengjast 

alvarlegu ofbeldi í nánum samböndum auk þess sem Duluth líkanið hefur verið kynnt. Í 

framhaldinu er ætlunin að svara eftirfarandi rannsóknarspuningum. Hvernig hafa lög um 

nálgunarbann og brottvísun af heimili nr. 85/2011 áhrif á gerendur alvarlegs ofbeldis í 

nánum samböndum? Hvers konar ofbeldi er verið að dæma fyrir þegar kemur að brotum 
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sem teljast alvarleg og því dæmt eftir b. lið. 218. greinar almennra hegningarlaga? Hvernig 

endurspeglast viðhorf dómara í úrskurðum mála sem snúa að alvarlegu ofbeldi í nánum 

parsamböndum? 
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3 Aðferð 

Tvær megin rannsóknaraðferðir eru notaðar í félagsvísindum. Það eru eigindleg aðferð (e. 

qualitative research) og megindleg aðferð (e. quantitative research). Stundum er þessum 

rannsóknaraðferðum blandað saman. Í þessum kafla verður fjallað um hvaða 

rannsóknarsnið var notað í þessari rannsókn, hvaða gögn voru skoðuð og hvernig unnið 

var með þau, auk þess sem farið verður yfir siðferðisleg álitaefni. 

Í þessari rannsókn var tekið mið af skilgreiningu Kvennaathvarfsins (e.d. a) þegar 

fjallað er um ofbeldi í parsamböndum auk þess sem tekið var tillit  til valda- og 

stjórnunarhrings Duluth líkansins um aðferðir gerenda til að ná og halda stjórn á þolanda 

(Pence og Paymar, 1993). Þó ber að nefna að í skilgreiningu Kvennaathvarfsins er það að 

sparka og kýla í hluti flokkað sem líkamlegt ofbeldi. Hér verður slíkt flokkað sem „ógnandi 

hegðun“. Þegar kemur að ofbeldi gagnvart börnum var notast við skilgreingar úr 

Skilgreininga- og flokkunarkerfi í barnavernd á misbresti í uppeldi barna (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2012), hvað varðar andlegt-, líkamlegt- og kynferðislegt ofbeldi gegn 

börnum. 

3.1 Rannsóknarsnið 

Í megindlegum rannsóknum er notast við afleiðslu frá ákveðninni tilgátu sem sett er fram 

í upphafi rannsóknar. Gögnum er safnað og í kjölfarið er greining á gögnunum notuð til 

að styðja eða hafna tilgátunni. Það þykir kostur að hafa úrtak stórt og valið af handahófi. 

Til að mæla ákveðna þætti er notast við fyrifram gefnar breytur sem nýttar eru við 

tölfræðiúrvinnslu. Í flestum þessara rannsókna er markmiðið að geta ályktað um 

niðurstöðurnar á ákveðið þýði eða hóp (Yegidis, Weinbach og Myers, 2018). 

Eigindlegar rannsóknir leitast aftur á móti við að skoða reynslu og upplifun 

einstaklinganna sem taka þátt í rannsókninni. Oft eru þessar rannsóknir í formi viðtala. 

Rannsakandinn notar sjálfan sig sem verkfæri og túlkar það sem fram kemur frá 

þátttakendum. Ekki er sett fram ákveðin tilgáta í byrjun heldur er notast við rökleiðslu 

með aðleiðslu þar sem gögnin leiða að rannsóknarspurningunni. Algengt er að 

rannsóknarspurning taki breytingum í gegnum ferlið. Lýsingar þáttakanda á upplifun eru 

oft notaðar í niðurstöðum og ekki er reynt að yfirfæra niðurstöðurnar á ákveðinn hóp eða 

þýði (Yegidis, o.fl., 2018). 
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Niðurstöður megindlegra og eigindlegra aðferða styðja oft hvor aðra. Það er 

algengt að í rannsóknum sé notuð aðferð þar sem þáttum úr báðum aðferðum er blandað 

saman svokölluð blönduð aðferð (e. mixed method). Sumir fræðimenn telja að rannsóknir 

séu ekki eingöngu megindlegar eða eigindlegar heldur sé betra að skilgreina þær sem í 

aðalatriðum megindlegar eða í aðalatriðum eigindlegar (Yegidis, o.fl., 2018).  

Ein aðferð sem er blanda megindlegra og eigindlegra aðferða er innihaldsgreining 

gagna (e. content analysis). Í henni er notast bæði við megindlega og eigindlega aðferð. 

Með innihaldsgreiningu gagna er hægt að  flokka, greina og telja ákveðnar breytur í 

eigindlegum gögnum og setja þær fram sem megindleg gögn. Í upphafi er sett fram 

rannsóknarspurning eða tilgáta. Rannsakandi setur gögnin upp í skipulagðar mælanlegar 

breytur sem hægt er að telja og skoðar fylgni á milli þeirra. Niðurstöður eru oft birtar í 

töflum, myndum eða frásögnum úr frumgögnum (Yegidis, o.fl., 2018; Prasad, 2008). 

Innihaldsgreining gagna þykir henta vel til að draga ályktanir um stór eigindleg 

gagnasöfn, sérstaklega til að skoða stefnu, breytingar og viðhorf í frumgögnum (Yegidis, 

o.fl., 2018). 

3.2 Mælitæki 

Hér var innihaldsgreiningu beitt á fyrirliggjandi gögn, það er dóma sem fallið hafa 

um b. lið 218. greinar  almennra hegningarlaga nr. 19/1940 sem fjalla um ofbeldi í nánum 

samböndum og birtir hafa verið rafrænt. Notast var við gagnasafnið Fons Juris til að fá 

aðgang að dómunum. Þessi gögn voru innihaldsgreind þannig að þær upplýsingar sem 

áttu við í tengslum við rannsóknarspurningar voru skráðar og greindar. Þannig var 

eigindlegum gögnum umbreytt í megindleg gögn (Yegidis, o.fl., 2018).  

 Hafa ber í huga að þau gögn sem komu fram í dómum eru ekki gögn sem safnað 

er í rannsóknarskyni og því voru valin þau atriði úr þeim sem hæfðu 

rannsóknarspurningum og tilgangi rannsóknarinnar sem heildar. 

Þegar fjallað er um gerendur eða ákærða aðila er átt við þá sem sóttir eru til saka 

vegna brota á fyrrgreindum lögum og eftir því sem er viðeigandi, eru orðin notuð jöfnum 

höndum. Þegar fjallað er um „slitið sambandi“ er átt við að sambúð eða sambandi ákærða 

og brotaþola hafi verið slitið. Þegar fram kemur „sambandsslit í ferli“ er átt við að ákært 

hafi verið fyrir atvik sem áttu sér stað bæði á meðan og eftir að ákærði og brotaþoli hættu 
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saman eða slitu sambúð. Þegar fjallað er um ofbeldi gegn börnum eða að barn sé vitni að 

ofbeldi er átt við að barn undir 18 ára aldri en ekki fullorðin börn ákærða eða brotaþola. 

Þegar fjallað er um að barn hafi verið vitni að atviki er átt við að það hafi verið á staðnum, 

þar sem atvikið átti sér stað og að það komi fram í dómnum að barn eða börn hafi verið 

viðstödd. Á þetta við hvort heldur sem um er að ræða börn ákærða, brotaþola eða 

annarra. Þegar fjallað er um að ákærði hafi neitað sök í öllum eða sumum ákæruliðum er 

einnig átt við það að ákærði krefjist sýknu af öllum eða sumum atriðum ákæru. 

3.3 Rannsóknargögn 

Skoðaðir voru allir dómar þar sem ákært var fyrir brot á 218. grein b. liðar almennra 

hegningarlaga sem snýr að heimilisofbeldi. Dómarnir sem skoðaðir voru féllu á tímabilinu 

frá 5. apríl 2016 þegar breyting á almennum hegningarlögum tók gildi og b.liður 218. 

greinar var bætt við, til 20. október 2019.   

Alls var dæmt í 69 málum þar sem ákært hafði verið út frá fyrrgreindri lagagrein á 

þessu tímabili. Af þessum málum voru 50 mál sem uppfylltu skilyrði rannsóknarinnar. Í 

málunum sem voru innihaldsgreind var annað hvort dæmt fyrir brot á 218. grein b. liðar 

almennra hegningarlaga eða óskað eftir nálgunarbanni vegna brota á þeirri grein. Innan 

þessa 50 mála voru einnig úrskurðir frá héraðsdómi sem áfrýjað hafði verið til hærra 

dómstigs. Sjö dómum var áfrýjað til Landsréttar og í einu tilfelli hafði dómi verið áfrýjað 

frá Landsrétti til Hæstaréttar.  

Einungis voru innihaldsgreind mál þar sem tengsl milli ákærða og brotaþola komu 

fram sem náin paratengsl svo sem eiginmaður/eiginkona, unnusti/unnusta, 

kærasti/kærasta, barnsmóðir/barnsfaðir eða á annan hátt orðað svo að fullvissa var um 

að ákærði og brotaþoli hefðu á einhverjum tíma átt í nánu parsambandi. Önnur mál sem 

einnig sneru að broti á fyrrnefndri grein sem ekki sneru að broti í nánu parsambandi svo 

sem ofbeldisbrot barna gegn foreldrum sínum, mál sem snúa að systkinaofbeldi, mál þar 

sem foreldrar höfðu beitt börn sín ofbeldi eða því um líkt voru ekki rannsökuð. Einnig voru 

undanskilin brot þar sem tengsl ákærða og brotaþola komu ekki fram í dómnum jafnvel 

þótt gera mætti ráð fyrir að um náið parsamband hefði verið að ræða. Var það gert til að 

niðurstöður væru sem nákvæmastar og ekki væru tekin með mál þar sem getgátur voru 

um samband ákærða og brotaþola. Í öllum málunum sem voru innihaldsgreind í 

rannsókninni var um parsamband að ræða, hvort sem það var enn í gangi eða því hafði 
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lokið á milli gagnkynhneigðra para. Ekki var ákært fyrir ofbeldi samkvæmt fyrrgreindri 

lagagrein í málum sem snerta samkynhneigð pör á þessu tímabili. 

Í dómunum koma einungis fram atvik sem ákært er fyrir. Ekki ert hægt að fullyrða 

að þau atvik lýsi öllu því ofbeldi sem hafi verið við lýði í þeim parsamböndum sem koma 

fram í málunum. Skráning á ofbeldi á skráningareyðublað er eingöngu eftir vitnisburði 

brotaþola, ákærða og vitna á þeim tíma sem úrskurður fór fram. Í þeim tilfellum sem 

ákærði játar sök eða svarar ekki sakargiftum eru dómarnir mun styttri og einungis 

stuttlega lýst þeirri hegðun sem ákært er fyrir. Þar koma ekki fram ítarlegir framburðir 

ákærða, brotaþola og jafnvel vitna. 

Einnig á fyrrgreind lagagrein eingöngu við um meiri háttar líkamsárás en ekki 

ofbeldi sem telst vera minni háttar en meiri hluti mála flokkast sem minni háttar 

líkamsárásir (Guðbjörg S. Bergsdóttir og Rannveig Þórarinsdóttir, 2010).  

Heldur er ekki hægt að fullyrða að rannsóknin nái til allra ofbeldisatvika sem orðið 

hafa á þessu tímabili og ættu að falla undir fyrrnefnda lagagrein þar sem algengt er að 

ofbeldi í parsamböndum fari leynt og sé ekki tilkynnt og því síður að það fari fyrir dómstóla 

(Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnaldsdóttir, 2010). 

3.4 Framkvæmd 

Til að fá upplýsingar um dómana var notast við leitarvélina á Fons Juris. Fons Juris er 

gagnasafn sem aðgengilegt er á netinu. Það gagnasafn inniheldur alla dóma Hæstaréttar, 

Landsréttar, Félagsdóms og héraðsdómstóla sem hafa verið birtir rafrænt. Leitað var eftir 

lagagreininni 218. grein b. liður almennra hegningarlaga. 

Áður en vinnsla úr gögnunum hófst var í samráði við leiðbeinanda Freydísi Jónu 

Freysteinsdóttur hannað sérstakt skráningareyðublað, þar sem skráðar voru þær 

upplýsingar sem vinna átti með í rannsókninni. Einnig voru unnar skráningarleiðbeiningar, 

til að tryggja að hver breyta á skráningareyðublaðinu væri skilgreind eða útskýrð, svo ekki 

færi á milli mála hvað væri átt við í hverju atriði fyrir sig á skráningareyðublaðinu. 

Þegar skráningareyðublaðið hafði verið hannað var það prófað á þremur dómum 

sem vinna átti með og var það síðan aðlagað undir handleiðslu leiðbeinanda í samræmi 

við það sem kom fram í prófuninni og úrbætur gerðar.  
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Þegar allar upplýsingar úr þeim 50 málum sem áttu við höfðu verið skráðar á 

skráningareyðublað voru þær slegnar inn í tölfræðiforritið, SPSS 22.0, þar sem unnið var 

með upplýsingarnar. Breytan dómstólar var skráð sem flokkabreyta og niðurstöður birtar 

í samræmi við það. Gerðar voru krosstöflur fyrir dómstóla og kyn ákærða og þolanda til 

að hægt væri að sjá fjölda og hlutfall sem ákært var fyrir. Passað var upp á að ekki kæmu 

fram endurtekningar á sömu einstaklingum vegna mála sem voru tekin fyrir í Hæstarétti 

og Landsrétti. Tekið er fram hvort einungis er um að ræða dóma er féllu í héraði eða hvort 

dómar úr Hæstarétti og Landsrétti eru teknir með. Breyturnar sem fólu í sér hvort ákærði 

hafi beitt andlegu ofbeldi, líkamlegu ofbeldi og kynferðisofbeldi voru skráðar sem 

tvíflokka breytur þar sem talan 1 var sett inn fyrir „já“ og talan 2 fyrir „nei“ þar sem fleiri 

en ein tegund ofbeldis kom fram í sumum málum. Einnig voru birtingarmyndir ofbeldis 

skráðar sem tvíflokka breytur á sama hátt það er 1 fyrir „já“ og 2 fyrir „nei“ þar sem ákærði 

hafði beitt margskonar ofbeldi innan sama flokks, svo sem kýlt með krepptum hnefa og 

hrint eða um var að ræða nauðgun og tilraun til nauðgunar í sama máli. Breyturnar 

„annað“ voru skráðar sem strengjabreytur (e. string) og lýsingar skrifaðar inn eftir því sem 

við átti. Gerðar voru tíðnitöflur fyrir tegundir ofbeldis; a) líkamlegt, b) andlegt, c) 

kynferðislegt, d) stafrænt og e) ofbeldi gagnvart börnum. Ber að hafa í huga að 

skilgreiningar rannsakanda á hvort ákveðin athöfn fæli í sér ofbeldi var skilgreind út frá 

skilgreiningu Samtaka um kvennaathvarf (e.d. b), ofbeldishring Duluth líkansins (Pence og 

Paymar, 1993) og Skilgreiningar- og flokkunarkerfi í barnavernd (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2012). Þessar skilgreiningar eru ekki í fullu samræmi við hvernig íslensk 

lög skilgreina þessi atriði.  

Í dómunum er það sem dæmi ekki skilgreint sem kynferðisbrot gagnvart barni að 

gerandi frói sér ítrekað í viðurvist þess, það er skilgreint sem blygðunarsemisbrot. 

Rannsakandi skilgreinir það sem kynferðislegt ofbeldi gegn barni þar sem í Skilgreininga-

og flokkunarkerfi í barnavernd flokkast það sem kynferðisofbeldi ef kynferðisleg athöfn 

er viljandi viðhöfð í návist barns (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). Einnig flokkast það 

ekki í lögunum sem ofbeldisbrot gegn barni að hrinda móður með barnið í fanginu heldur 

sem ógnandi hegðun en rannsakandi skilgreininir slíkt sem ofbeldi gegn barni. 
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3.5 Siðferðisleg álitaefni 

Þegar unnið er að rannsóknum, sérstaklega þeim rannsóknum sem skoða fólk og 

mannlegt eðli er mikilvægt að huga að siðferðilegum álitsmálum. Nauðsynlegt er að 

rannsakandinn hafi í huga sína eigin afstöðu til viðfangsefnisins (Yegidis, 2018). 

Í þessari rannsókn er unnið með mjög viðkvæmt málefni og var því mikilvægt að 

rannsakandi gætti vel að siðferðislegum skyldum sínum við vinnslu rannsóknar. Gögnin 

sem unnið var úr voru fyrirliggjandi gögn sem ekki var safnað í rannsóknarskyni og þar af 

leiðandi lá ekki fyrir upplýst samþykki þátttakenda sem almennt er skilyrði þegar unnar 

eru rannsóknir við Félagsvísindadeild Háskóla Íslands (Háskóli Íslands, e.d.). 

Haft var samband við Persónuvernd fyrir vinnslu rannsóknarinnar og fengust þær 

upplýsingar að ekki væri nauðsynlegt að sækja um leyfi hjá þeim fyrir rannsókninni þar 

sem gögnin sem voru skoðuð eru opin fyrir almenning að skoða.  

Rannsakandi þurfti að vera vakandi fyrir eigin hugmyndum um gerendur og 

þolendur í málum er snerta ofbeldi í nánum samböndum. Því lagði rannsakandi sig fram 

við að skoða mismunandi rannsóknir með margskonar áherslum til að fá sem flest 

sjónarhorn fram og fá betri sýn á málaflokkinn.  
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4 Niðurstöður  

Hér á eftir verður fjallað um niðurstöður eins og þær birtast í dómum er varða brota á 

218. greinar. b. liðar almennra hegningarlaga. Sú grein hljóðar svo 

Hver sem endurtekið eða á alvarlegan hátt ógnar lífi, heilsu eða velferð núverandi 

eða fyrrverandi maka síns eða sambúðaraðila, niðja síns eða niðja núverandi eða 

fyrrverandi maka síns eða sambúðaraðila, áa síns, eða annarra sem búa með honum 

á heimili eða eru í hans umsjá, með ofbeldi, hótunum, frelsissviptingu, nauðung eða 

á annan hátt, skal sæta fangelsi allt að 6 árum (Almennhegningarlög nr.19/1940). 

 

Tafla 1. Dómstólar 

 Fjöldi Hlutfall 

Héraðsdómar 42 84% 

Landsréttur 7 14% 

Hæstiréttur 1 2% 

Samtals 50 100,0 

 

Í flestum tilfellum eða í 42 (84%) málanna, kláraðist dómsferlið í héraði. Sjö 

úrskurðum var áfrýjað til Landsréttar og einum úrskurði Landsréttar var áfrýjað til 

Hæstaréttar. Hér á eftir verður fjallað um dóma úr héraðsdómstólum þar sem dómar í 

Landsrétti og Hæstarétti snúa að sömu málum og þar hafa komið fram. Þegar kemur að 

úrskurðum verður einnig fjallað um þá sem féllu í Hæstarétti og í Landsrétti. 

4.1.1 Bakgrunnsupplýsingar 

Niðurstöður er varða bakgrunnsupplýsingar snúa að kyni brotaþola, kyni ákærða og 

tengslum brotaþola og ákærða eins og þeim er lýst í dómum úr héraðsdómi.  

Eins og sjá má í töflu 2 voru karlar í miklum meiri hluta geranda þeirra brota sem 

úrskurðar var um í héraðsdómi, eða í 95,2% tilvika sem fóru fram í héraði. Konur voru 

gerendur í einungis tveimur af þeim 42 málum sem skoðuð voru. Þegar kom að 

brotaþolum voru konur í miklum meiri hluta eða 95,2% og karlar í 4,8%. 
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Tafla 2. Kyn ákærða í héraðsdómi 

 Fjöldi Hlutfall 

Karl 40 95,2% 

Kona 2 4,8% 

Samtals 42 100% 

 

Þar sem einungis var ákært í málum sem snéru að ofbeldi í gagnkynhneigðum 

samböndum voru jafnmargar konur gerendur og karlar eru þolendur og öfugt. Það er í 

tveimur málum var kona ákærð fyrir ofbeldi gegn karli sem hún var eða hafði verið í nánu 

parsambandi við. 

Tafla 3. Tengsl ákærða og brotaþola fyrir héraðsdómi 

 Fjöldi Hlutfall 

Gift/í sambúð. 22 52,4% 

Í parsambandi 4 9,5% 

Sambandslit í ferli 3 7,1% 

Slitið samband/sambúð 13 31,0% 

Samtals 42 100% 

 

Í rúmlega helmingi málanna (52,4%), voru ákærði og brotaþoli gift eða í sambúð 

þegar þau atvik sem ákært var fyrir áttu sér stað. Í tæplega þriðjungi málanna (31%) höfðu 

ákærði og brotaþoli slitið sambandi eða sambúð áður en það atvik sem ákært var fyrir átti 

sér stað. Tæplega 10% voru í parsambandi en ekki kom fram að þau hefðu verið í gift eða 

í sambúð heldur var um kærasta/kærustu að ræða eða unnusta/unnustu. Í þremur málum 

var ákært fyrir brot sem höfðu átt sér stað á meðan ákærði og brotaþoli voru í sambandi 

og einnig fyrir brot sem áttu sér stað eftir að samband þeirra hafði endað. 

4.2 Tegundir ofbeldis  

Niðurstöður um tegundir ofbeldis snúa að því hverskonar ofbeldi ákærði er sagður hafa 

beitt brotaþola eins og það kemur fram í dómnum í héraðsdómi og er byggt á lýsingum 

ákærða, brotaþola og/eða vitna. 
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4.2.1 Andlegt ofbeldi  

Í töflu 4 má sjá í hversu mörgum úrskurðum héraðsdóms andlegu ofbeldi ákærða var lýst 

gegn brotaþola. 

Tafla 4. Andlegt ofbeldi ákærða gegn brotaþola 

 Fjöldi Hlutfall 

Já 16 38,1% 

Nei 26 61,9% 

Samtals 42 100% 

 

Eins og sjá má í töflu 4 var andlegu ofbeldi ákærða gegn brotaþola lýst í 16 tilvikum 

eða 38,1% mála, en í 26 málum kom ekki fram að ákærði hefði beitt brotaþola andlegu 

ofbeldi. Skráning andlegs ofbeldis byggir á lýsingum ákærða, brotaþola og vitna á hegðun 

ákærða en ekki var alltaf ákært fyrir það ofbeldi í málunum. Þar sem í flestum málanna  

voru nær einungis skráðar upplýsingar um það atvik sem ákært var fyrir, sem er sú hegðun 

er tengist því atviki, er ekki hægt að fullyrða að andlegt ofbeldi hafi ekki verið til staðar í 

hinum málunum, einungis að ekki sé fjallað um þá hegðun í dómunum. 

Í þeim málum sem skoðuð voru höfðu einungis karlar verið ákærðir sem höfðu 

beitt andlegu ofbeldi í nánu parsambandi samkvæmt upplýsingum úr dómunum.  

Tafla 5. Birtingarmyndir andlegs ofbeldis 

Birtingarmyndir Tíðni Hlutfall 

Ógnandi hegðun 11 26,2% 

Líflátshótanir 9 21,4% 

Niðurlægjandi 

athugasemndir/uppnefni 

6 14,3% 

Hótanir um líkamlegt 

ofbeldi 

4 9,5% 

Hótanir gagnvart barni 2 4,8% 

Annað 8 19,0% 
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Í töflu 5 má sjá hvaða birtingarmyndir andlegs ofbeldis komu fram í úrskurðunum. 

Í þeim málunumm var algengast að ákærði hefði sýnt ógnandi hegðun(26,2%) líkt og að 

öskra, slá í veggi eða á annan hátt ógna brotaþola með hegðun sinni. Í einu tilviki reyndi 

ákærði að keyra bíl sínum á bíl brotaþola. Í 9 tilfellum ( 21,4%) þar sem andlegt ofbeldi 

kom fram í máli, hafði ákærði hótað brotaþola lífláti. Lýsing í einu máli hljómar svo: 

„Ákærði hefði ítrekað sagt á meðan á ofbeldinu stóð að hann ætlaði að drepa hana“. Í 

fjórum málum hótaði ákærði að beita brotaþola líkamlegu ofbeldi eða að fá aðra til að 

beita brotaþola slíku ofbeldi. Hótanir gagnvart barni komu fram í tveimur málum. Í öðru 

málinu hótaði ákærði að ef brotaþoli tilkynnti ofbeldið sem hann hefði beitt brotaþola 

myndu börn hennar vera tekin af henni af barnaverndaryfirvöldum. Í hinu málinu hótaði 

ákærði að skaða barn brotaþola á eftirfarandi hátt: „Farga ég barninu ykkar, hellið bensíni 

á eldinn, endilega gerðu það [....].Geri þig að grænmeti svo þú getur ekki hugsað um 

börnin tussan þín“. Í sama máli komu fram hótanir ákærða um líkamlegt ofbeldi ásamt 

fleiru.  

Þá kom fram í fimm dómum að ákærði hefði uppnefnt eða komið með 

niðurlægjandi athugasemdir um brotaþola. Dæmi um slíkt var að ákærði sendi brotaþola 

skilaboð þar sem kom fram: „Feita mellan þín [...].Ég stúta þér“. Annars konar andlegt 

ofbeldi kom fram í sex málum. Dæmi um slíka hegðun var að láta flytja lögheimili sitt á 

heimili brotaþola, þrátt fyrir að þau hefðu slitið sambandi, líflátshótanir gagnvart maka 

brotaþola sendar á brotaþola, hótanir um kynferðislegt ofbeldi, hótanir um að kveikja í 

bíl brotaþola og að segjast ætla að fremja sjálfsmorð vegna brotaþola.  

Hafa skal í huga að fleiri en ein birtingarmynd andlegs ofbeldis kom fram í sumum 

málunum og eins og kom fram í dæmum hér að ofan þá getur einnig verið að hver 

birtingarmynd hafi komið mörgum sinnum fram í sama máli. 

Tafla 6. Barn varð vitni að andlegu ofbeldi 

 Fjöldi Hlutfall 

Já 6 37,5% 

Nei 10 62,5% 

Samtals 16 100% 
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Í sex tilfellum af þeim 16 málum sem andlegt ofbeldi kom fram í dómum 

héraðsdóms, hafði barn undir 18 ára aldri orðið vitni að ofbeldi ákærða gegn brotaþola. Í 

einu málinu kom fram eftirfarandi lýsing: „Síðar hafi ákærði komið heim og strax byrjað 

að öskra og ota að henni fingri þar sem hún lá með yngsta barninu uppi í rúmi“. 

Í tíu málum af þeim 16 þar sem andlegu ofbeldi ákærða var lýst hafði barn ekki 

verið viðstatt þegar ofbeldið átti sér stað. Í engu þeirra mála sem barn var viðstatt þegar 

andlegt ofbeldi átti sér stað var ákært fyrir að viðhafa andlegt ofbeldi í viðurvist barns 

samkvæmt barnaverndarlögum eða almennum hegningarlögum. 

4.2.2 Líkamlegt ofbeldi 

Eins og sést í töflu 7 var í allflestum tilfellum um líkamlegt ofbeldi að ræða í málunum sem 

fóru fyrir héraðsdóm . 

Tafla 7. Líkamlegt ofbeldi ákærða gegn brotaþola 

 Fjöldi Hlutfall 

Já 39 92,9% 

Nei 3 7,1% 

Samtals 42 100% 

 

Í yfir 90% mála eða 39 úrskurðum héraðsdómstóla kom fram að ákærði hefði beitt 

brotaþola líkamlegu ofbeldi. Í einungis þremur málum sem dæmt var í, í héraði kom ekki 

fram að ákærði hefði beitt brotaþola líkamlegu ofbeldi. 

Í töflu 8 sjást birtingarmyndir líkamlegs ofbeldis sem ákærðu höfðu beitt í 

dómunum. Þessar birtingarmyndir eru fengnar úr lýsingum ákærða, brotaþola og vitna á 

atburðum. Í sumum málunum hafði ákærði beitt einni birtingamynd líkamlegs ofbeldis 

einu sinni, en í öðrum var um margar birtingarmyndir að ræða og stundum kom hver 

birtingarmynd fram mörgum sinnum í sama máli. Dæmi um slíkt þá var í einum dómi lýst 

því hvernig ákærði hefði ítrekað sparkað í og traðkað á brotaþola: „allavega sjö sinnum“. 

Í þeim dómi sem flestar birtingarmyndir líkamlegs ofbeldis komu fram voru átta 

birtingarmyndir ofbeldis lýst sem ákærði hafði beitt brotaþola. 
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Algengast var að ákærði hefði þreng að öndunarvegi brotaþola eða í 20 málum af 

þeim 38 sem líkamlegt ofbeldi hafði átt sér stað í. Á meðal ákæruliða fyrir slíkt ofbeldi eru 

ákærur fyrir tilraun til manndráps. Í næst flestum tilvikum var því lýst að ákærði hefði 

slegið brotaþola eða í 17 málum og í 16 málum kom fram að brotaþola hefði verið hrint 

af ákærða. Þá var því lýst í 15 málum að ákærði hefði kýlt brotaþola með krepptum hnefa. 

Í 15 málum kom fram að ákærði hefði sparkað í brotaþola og einnig í 15 málum kom fram 

að ákærði hefði rifið í hár brotaþola. Aðrar birtingarmyndir líkamlegs ofbeldis komu 

sjaldnar fram. Má þar nefna að ákærði hefði bitið brotaþola en slíkar lýsingar komu fjórum 

sinnum fram og fjórum sinnum kom einnig fram að ákærði hefði snúið upp á handlegg 

brotaþola. Það að stinga/skera brotaþola kom fram einu sinni og að ákærði hefði stappað 

á brotaþola kom einnig einu sinni fram. 

Tafla 8. Birtingarmyndir líkamlegs ofbeldis 

Birtingarmyndir Fjöldi Hlutfall 

Þrengt að öndunarvegi 20 47,6% 

Slegið 17 40,5% 

Hrint 16 38,0% 

Kýlt með krepptum hnefa 15 35,7% 

Sparkað í 15 35,7% 

Rifið í hár 15 35,7% 

Ýtt í gólf, á vegg eða í jörð 6 14,3% 

Bitið 4 9,5% 

Rifið í föt eða föt rifin af brotaþola 4 9,5% 

Dregin eftir gólfi eða jörðu 4 9,5% 

Haldið niðri 3 7,1% 

Hent í götu eða á farartæki 3 7,1% 

Snúið upp á handlegg 2 4,8% 

Gripið fast í eða klipið  2 4,8% 

Drykk hellt yfir brotaþola 2 4,8% 

Tekið fyrir vit brotaþola 1 2,4% 

Slegið með olbogum 1 2,4% 
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Klórað  1 2,4% 

Brotaþola lyft og skellt í vegg 1 2,4% 

Stappað á brotaþola 1 2,4% 

Gripið með fingrum í munnhol 1 2,4% 

Hrækt á brotaþola 1 2,4% 

Skallað  1 2,4% 

Skorið eða stungið  1 2,4% 

Hent hlut í brotaþola 1 2,4% 

 

Í töflu 9 sést að í tæplega fjórðungi mála hafði barn orðið vitni að líkamlegu ofbeldi 

ákærða gegn brotaþola. 

Tafla 9. Barn vitni að líkamlegu ofbeldi 

 Fjöldi Hlutfall 

Já 10 23,8% 

Nei 32 76,2% 

Samtals 42 100% 

 

Í þeim málum þar sem barn varð vitni að líkamlegu ofbeldi ákærða gegn brotaþola 

var ákært fyrir brot á barnaverndarlögum, sem segir að refsivert sé að sýna barni 

ruddalegt eða ósiðlegt athæfi eða yfirgang. Í máli þar sem barn var vitni að líkamlegu 

ofbeldi kom eftirfarandi fram:   

...sagt frá því að ákærði hefði verið að lemja mömmu hennar. Hún hefði sagst hafa 

hjálpað mömmu sinni að skríða inn um gluggann og einnig að hún hefði síðan séð 

brotaþola liggjandi á gólfinu. Hefði brotaþoli ekki svarað þegar hún hefði reynt að 

kalla á hana. 

Fram kom að í tveimur málum hefði ákærði notast við vopn. Í öðru þeirra notað 

ákærði hníf til að stinga og skera brotaþola og í hinu henti ákærði óþekktum hlut í 

brotaþola. 
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Þær tvær konur sem voru ákærðar fyrir að beita aðila sem þær höfðu verið í nánu 

parsambandi við ofbeldi, voru ákærðar fyrir líkamlegt ofbeldi í þeirra garð. Voru þær 

báðar ákærðar og sakfelldar fyrir alvarlega líkamsárás. Önnur var ákærð fyrir að hafa bitið 

í tungu eiginmanns síns. Kom fram í því máli að ákærða segðist hafa orðið fyrir ofbeldi 

brotaþola í sambandinu og að hún héldi því fram að hún hefði bitið brotaþola í sjálfsvörn. 

Hin konan var ákærð og sakfelld fyrir að skera og stinga með hníf mann sem hún var í 

sambandi með. 

4.2.3 Kynferðisofbeldi 

Í töflu 10 kemur fram að í þremur dómum kom fram að ákærði hefði beitt brotaþola 

kynferðisofbeldi.  

Tafla 10. Kynferðisofbeldi ákærða gegn brotaþola 

 Fjöldi Hlutfall 

Já 3 7,1% 

Nei 39 92,9% 

Samtals 42 100% 

 

Þrátt fyrir að kynferðisofbeldi hafi ekki komið fram í mörgum dómum, komu 

margar birtingarmyndir kynferðisofbeldis fyrir í hverju máli eins og sjá má á töflu 11. Í 

þremur málum kom fram að ákærði hefði nauðgað brotaþola í leggöng og í þremur að 

ákærði hefði neytt brotaþola til munnmaka. Annars konar birtingarmyndir 

kynferðisofbeldis sem komu fram í dómunum var að ákærði hefði neytt brotaþola til að 

horfa á klám, að ákærði hefði gert tilraun til að nauðga brotaþola, ákærði hefði nauðgað 

brotaþola í endaþarm og að ákærði hefði haft sáðlát yfir brotaþola. 

Tafla 11. Birtingarmyndir kynferðisofbeldis 

Birtingarmyndir Fjöldi  Hlutfall 

Nauðgun um leggöng 3 7,1% 

Neytt til munnmaka 3 7,1% 

Haft sáðlát á brotaþola 1 2,4% 
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Nauðgun um endaþarm 1 2,4% 

Tilraun til nauðgunar  1 2,4% 

Brotaþoli neyddur til að horfa á klám 1 2,4% 

 

Í einu máli kom fram að barn hefði orðið vitni að kynferðislegu ofbeldi ákærða 

gegn brotaþola. Allir þeir sem ákærðir voru fyrir kynferðisofbeldi gagnvart aðila í nánu 

sambandi voru karlmenn. 

4.2.4 Stafrænt ofbeldi og eltihrelling (e.stalking) 

Eins og fram kemur í töflu 12 kom stafrænt ofbeldi ákærða gegn brotaþola fram í þremur 

málum sem komu fyrir héraðsdóma. Upplýsingar um stafrænt ofbeldi eru teknar úr 

lýsingum brotaþola, ákærða og vitna um atvikin sem ákært er fyrir. Ekki er hægt að 

fullyrða að stafrænt ofbeldi hafi ekki átt sér stað í hinum málunum, heldur einungis að 

upplýsingar um slíkt hafi ekki komið fram í þeim málum sem skoðuð voru. 

Tafla 12. Stafrænt ofbeldi ákærða gegn brotaþola 

 Fjöldi Hlutfall 

Já 2 4,8% 

Nei 40 95,2% 

Samtals 42 100% 

 

Birtingarmyndir stafræns ofbeldis fólu í sér að ákærði hefði dreift hótunum til 

brotaþola, fjölskyldu brotaþola og lögmanns brotaþola. Í öðru málinu dreifði ákærði 

nektarmyndum sem hann átti af brotaþola í tölvupósti til fjölda aðila. 

Í þremur málum kom fram að ákærði hefði elt (e.stalking) brotaþola. 

Birtingarmyndir þess voru að ákærði hefði mætt óboðinn á vinnustað/skóla, sett upp GPS 

staðsetningartæki í farartæki brotaþola eða elt brotaþola og fylgst með ferðum hans. 
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4.2.5 Frelsissvipting 

Eins og sjá má í töflu 13 kom fram í fjórum málum að ákærði hefði frelsisvipt brotaþola. 

Upplýsingar um frelsissviptingu byggjast á lýsingum brotaþola, ákærða og vitna af 

atburðinum.  

Tafla 13. Frelsissvipting 

 Fjöldi Hlutfall 

Já 4 9,5% 

Nei 38 90,5% 

Samtals 42 100% 

 

Í einu málinu hindraði ákærði að brotaþoli gæti farið frá honum með líkamlegu 

afli, en í hinum þremur málunum hafði ákærði svo mikla ógnarstjórn á þolanda að 

brotaþolinn þorði ekki að yfirgefa svæðið vegna ótta við ákærða. Aðeins í því máli sem 

ákærði notaðist við líkamlegt afl til að hefta för brotaþola var sakfellt fyrir slíkt brot. 

Aðeins karlmenn voru ákærðir fyrir að hafa frelsissvipt aðila í nánu parsambandi.  

4.2.6 Ofbeldi gagnvart barni 

Í töflu 14  kemur fram hvers konar ofbeldi ákærði beitti barn í dómunum.  

Tafla 14. Tegundir ofbeldis gagnvart barni 

 Fjöldi Hlutfall 

Andlegt ofbeldi 1 16,7% 

Líkamlegt ofbeldi 4 66,6% 

Kynferðislegt ofbeldi 1 16,7% 

Samtals 6 100% 

 

Birtingarmyndir líkamlegs ofbeldis gagnvart barni sem komu fram í málunum var 

að ákærði hefði sparkað í barn, ákærði hefði slegið barn, rifið í hár barns, rifið í eyra á 

barni og að ákærði hefði flengt barn með belti. 
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Í einu máli kom fram að ákærði hefði beitt barn kynferðisofbeldi en það fól í sér 

að ákærði hefði vísvitandi haft klámefni í gangi í viðurvist barns. Ákærði hefði einnig 

endurtekið fróað sér á meðan barnið var viðstatt. Ekki var ákært fyrir kynferðisbrot 

gagnvart barninu heldur ákært og sakfellt fyrir að særa blygðunarsemi þess. 

Í einu máli kom fram að ákærði hefði beitt barn andlegu ofbeldi. Í því máli sendi 

ákærði barninu eftirfarandi skilaboð: „Þú verður að segja frá að d… lemji þig eins og þú 

sagðir mér, ef þú segir ekki þá mun ég drepa d“. Ákærði var í því tilviki ekki kærður fyrir 

andlegt ofbeldi gagnvart barninu, heldur fyrir hótanir í garðs umrædds aðila „d“, sem var 

stjúpi barnsins.  

4.2.7 Áfengis og vímuefnaneysla 

Í töflu 15 sést fjöldi þeirra mála þar sem áfengis- og/eða vímuefnaneyslu ákærða var lýst 

í dómnum.  

Tafla 15. Áfengis og vímuefnaneysla ákærða 

 Fjöldi Hlutfall 

Já 12 28,6% 

Nei  30 71,4% 

Samtals 42 100% 

 

Það var í 12 málum sem kom fram að ákærði hefði verið undir áhrifum áfengis 

og/eða vímuefna þegar atvik sem lýst er í dómi áttu sér stað. Algengara var að ákærði 

hefði verið undir áhrifum áfengis eða í ellefu málum og í  þremur málum var annarri 

vímuefnaneyslu ákærða lýst. Í þremur málum var því lýst af öðrum aðilum en ákærða að 

hann ætti við vímuefnavanda að stríða en í einungis einu máli viðurkenndi ákærði sjálfur 

að hann glímdi við slíkan vanda. 

4.2.8 Nálgunarbann 

Eins og sést í töflu 16 var í fjórum málum í héraði farið fram á að ákærði sætti 

nálgunarbanni gagnvart brotaþola. 
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Tafla 16. Farið fram á nálgunarbann 

 Fjöldi Hlutfall 

Já 4 9,5% 

Nei  38 90,5% 

Samtals 42 100% 

 

Í fimm málum af þeim 42 sem fóru fram í héraði kom fram að ákærði hefði áður verið sett 

nálgunarbann gagnvart brotaþola og í fjórum málum var ákært fyrir brot á nálgunarbanni. 

 

Tafla 17. Brot á nálgunarbanni - birtingarmyndir 

Birtingarmyndir Tíðni Hlutfall 

Hringt/sent skilaboð 3 7,1% 

Mætt á dvalarstað 2 4,8% 

Nálgast brotaþola á almannafæri 1 2,4% 

Veitt eftirför 1 2,4% 

Sótt brotaþola í bifreið 1 2,4% 

 

Algengast var að ákærði hefði brotið nálgunarbann með því að hringja eða senda 

skilaboð til brotaþola eða með því að mæta á dvalarstað brotaþola. Dæmi um slíkt voru 

ítrekuð brot ákærða á nálgunarbanni sem koma svo fram í dómi „Fyrir brot gegn 

nálgunarbanni, með því að hafa ítrekað eða í allt að 848 skipti á tímabilinu […] hringt í 

símanúmerið […], sem A hafði til umráða”. Kom fram í einum dómi að þrátt fyrir að 

nálgunarbann væri til að staðar hefði ákærði hitt brotaþola með samþykki hans. Þar hafði 

ákærði meðal annars sótt brotaþola og keyrt til að vera við aðalmeðferð málsins. 

Einungis var krafist nálgunarbanns gagnvart karlmönnum og einnig höfðu einungis 

karlmenn áður verið í nálgunarbanni eða brotið slíkt bann. 
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4.2.9 Úrskurðir 

Hér verður farið yfir hvernig ákærðu svöruðu því sem þeir voru ákærðir fyrir og hvernig 

úrskurðir dómstóla voru í málunum. Í töflu 18 má sjá að í 17 málum játaði ákærði brot sín 

að fullu. Ákærði neitaði sök eða krafðist sýknu í 19 málum af þeim 42 sem úrskurðað var 

um í héraðsdómi. 

Tafla 18. Svör hinna ákærðu í héraðsdómi 

 Fjöldi Hlutfall 

Játar sök 17 40,5% 

Neitar sök 19 45,2% 

Játar sök að hluta 3 7,15% 

Svarar ekki 3 7,15% 

Samtals 42 100% 

 

Í þremur málum játaði ákærði hluta ákæruatriða. Þá játaði ákærði vægari brot en 

ákært var fyrir eða játaði þeim ákæruliðum sem vægari refsing var fyrir en neitaði þeim 

er töldust alvarlegri samkvæmt lögum. Dæmi um slíkt var í einu máli þar sem ákærði játaði 

að hafa brotið nálgunarbann en neitaði því að hafa ítrekað beitt brotaþola 

kynferðisofbeldi. Í þremur málum svaraði ákærði ekki ákærum á hendur sér. Hér má sjá 

dæmi um slíkt:  

Fyrirkall sem hafði að geyma viðvörun samkvæmt 1. mgr. 161. gr. laga um meðferð 

sakamála nr. 88/2008 var birt í Lögbirtingablaði þar sem ákærði fannst ekki. Þrátt 

fyrir það sótti ákærði ekki þing og ekki var kunnugt um að hann væri forfallaður. 

Í þeim málum var dæmt á grundvelli þeirra gagna sem höfðu verið lögð fram og ákærði 

sakfelldur fyrir brotið.Í töflu 19 má sjá úrskurði héraðsdómstóla. Í flestum málanna eða 

22 var sakfellt fyrir alla ákæruliði. Þar á eftir í 13 málum, var ákærði sakfelldur fyrir hluta 

brotanna en sýknaður af öðrum liðum. Ákærði var sýknaður af öllum ákæruliðum í þremur 

úrskurðum.  Dæmi um slíkt var að brot þóttu frekar eiga við 217. grein almennra 

hegningarlaga og þau brot hafa styttri fyrningarfrest heldur en alvarlegri brot sem lúta að 

218. grein og því voru brotin fyrnd. Í einu þeirra þótti frásögn brotaþola mjög ótrúverðug 

og ekki eiga sér stoð í gögnum eða framburði vitna. Í því máli þótti frásögn ákærða hafa 

átt sér stoð í gögnum og framburður vitna stutt hana. Því var ákærð sýknaður. Í fjórum 
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málum var krafa lögreglu um nálgunarbann í málum er varða brot geranda á b. lið 218. 

grein almennra hegningarlaga staðfest í héraðsdómum. 

Tafla 19. Úrskurðir héraðsdómstóla 

 Fjöldi Hlutfall 

Sakfellt fyrir alla ákæruliði 22 52,4% 

Sakfellt/sýknað af hluta ákæruliða 13 31,0% 

Sýknað af öllum ákæruliðum 3 7,1% 

Staðfest krafa um nálgunarbann 4 9,5% 

Hafnað/vísað frá 0 0% 

Samtals 42 100% 

 

Þrátt fyrir að í nokkrum málum hafi verið ákært fyrir tilraun til manndráps var 

aldrei sakfellt fyrir slíkt brot.  

Tafla 20. Úrskurðir Landsréttar 

 Fjöldi Hlutfall 

Staðfestur úrskurður héraðs um sakfellingu 3 42,9% 

Staðfestur úrskurður um nálgunarbann 4 57,1% 

Samtals 7 100% 

 

Í Hæstarétti var vísað frá kæru um úrskurð Landsréttar þar sem einstaklingur hafði 

verið settur í nálgunarbann. Því stóð dómur Landsréttar um nálgunarbann. 

Í engu málanna var úrskurðað um að þyngja skyldi refsingu vegna þess að ákærði 

hefði áður verið refsað fyrir brot á 218. grein b liðar eða refsað fyrir brot tengt vísvitandi 

ofbeldi. Þyngsta refsingin sem ákærði var dæmdur til voru fjögur ár í fangelsi, en af því 

voru tæplega tvö ár sem ákærði þurfti að sitja inni af reynslulausn fyrri dóms. 
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4.2.10 Ástæða sýknu og orðalag í dómum 

Hér verður farið yfir dóma þar sem annað hvort ákærði var sýknaður af öllum ákæruliðum, 

ákærði var sýknaður af hluta ákæruliðar eða að ákærði var sakfelldur þrátt fyrir að 

brotaþoli drægi framburð sinn til baka og þær ástæður sem gefnar eru upp í dómunum 

skoðaðar. Einnig verður skoðað það orðalag sem notast var við í uppgefinni ástæðu 

sýknunar og sakfellingar. 

Dómur s-371/2017 og Lrd.782/2018 

Í máli s-371/2017 þar sem úrskurðar var í héraðsdómi Reykjavíkur var ákært í þremur 

ákæruliðum vegna kynferðisbrota ákærða gegn brotaþola sem áttu sér stað bæði meðan 

á sambandi þeirra stóð og eftir að því lauk. Ákærði var sýknaður af tilraun til nauðgunar 

og er gefið upp í úrskurði dómsins:  

Ákærði og brotaþoli eru ein til frásagnar um það sem gerðist umrætt sinn og stendur 

þar orð gegn orði. Fyrir dómi kvaðst ákærði ekki kannast við þá háttsemi sem honum 

er gefin að sök og neitaði því að hafa reynt að nauðga konu sinni. Þá kannaðist hann 

heldur ekki við umrætt atvik í skýrslu sinni hjá lögreglu. 

Einnig er bent á að brotaþoli hafi ekki tilkynnt strax um verknaðinn í viðtölum við 

sálfræðing eða á neyðarmóttöku Landspítalans í kjölfar annarra kynferðisbrota.  

Samkvæmt framanrituðu þykir slíkur vafi leika á um atvik samkvæmt þessum 

ákærulið, bæði um meintan verknað og ásetning ákærða, að ekki verður hjá því 

komist að sýkna hann af þeirri háttsemi sem hann er þar ákærður fyrir. 

Ákærði var einnig sýknaður um að hafa nauðgað brotaþola samkvæmt öðrum 

ákærulið. Kemur fram í dómnum að frásögn brotaþola sé trúverðug og hafi verið stöðugur 

bæði hjá lögreglu og fyrir dómi. Þykir framburður ákærða að brotaþoli hefði samþykkt 

kynmök ótrúverðugur sérstaklega í ljósi fyrri framkomu ákærða og þess að brotaþoli hafði 

á þessum tíma flúið heimilið. Brotaþoli lýsir því að ákærði hafi haldið henni fast um 

handleggina á meðan nauðguninni stóð og voru marblettir á handleggjum hennar. 

Ástæður sýknu eru eftirfarandi: 

Sannað er að ákærði og brotaþoli höfðu samfarir umrætt sinn, en þau greinir á um 

hvort það hafi verið með samþykki brotaþola. Ákærði fullyrðir að kynmökin hafi farið 

fram með samþykki brotaþola, en í skýrslu hans hjá lögreglu er eftir honum haft að 

brotaþoli hafi gefið „svona óljóst svar, en hún var ekki á móti því.“ Fyrir dómi kvaðst 

brotaþoli hafa sagt skýrt við ákærða að hún vildi ekki kynmök umrætt sinn, en ákærði 

hafi haft svo mikla stjórn yfir henni að hún taldi það skyldu sína að verða við ósk hans. 
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Af þessum orðum brotaþola verður ekki annað ráðið en að brotaþoli hafi látið til 

leiðast og fallist á kynmökin þótt henni hafi verið það óljúft. Alltént verður að teljast 

ósannað að ákærði hafi haft ásetning til þess að þvinga brotaþola til kynmaka með 

þeim verknaðaraðferðum sem lýst er í þessum ákærulið. 

Ákærði var sakfelldur fyrir að nauðgun samkvæmt þriðja ákærulið. Hann er þó 

sýknaður af þeirri sakargift að hafa frelsissvipt brotaþola. Samkvæmt brotaþola hafði 

ákærði neitað henni um að fá að yfirgefa staðinn. Að auki lýsir brotaþoli sem var kona því 

að vegna þess hve hrædd hún hafi verið um að ákærði myndi beita hana líkamlegu ofbeldi, 

hafi hún ekki þorað að flýja. Í dómnum er litið svo á að henni hafi ekki verið haldið fanginni 

á þann hátt að henni hafi ekki gefist kostur á að koma sér úr aðstæðunum. Henni hafi 

þvert í móti gefist fjölmörg tækifæri til þess. 

Málið fór til Landsréttar og var ákærði sakfelldur fyrir að hafa nauðgað brotaþola. 

Var vísað til vitnisburðar brotaþola, vitnis, skýrslu læknis frá neyðarmóttöku 

Landspítalans og þeirri staðreynd að brotaþoli hefði flúið heimilið vegna ofbeldis áður en 

atburðinn átti sér stað. Ákærði var einnig sakfelldur fyrir blygðunarsemisbrot og að hafa 

sýnt barni ruddalegt og ósiðlegt athæfi vegna eftirfarandi háttsemi:  „Samkvæmt ákærulið 

5 er ákærða gefið að sök að hafa ítrekað á tímabilinu […] horft á klámmyndir og fróað sér 

í viðurvist sonar síns, B, sem þá var […] ára gamall”. Ákærði hlaut þriggja ára fangelsisdóm.  

Dómur s-149/2017 

Ákært er fyrir nauðgun, ofbeldi og frelsissviptingu. Ákærði er sýknaður af því að hafa 

nauðgað brotaþola. Er litið til staðfastrar neitunar ákærða á því að kynlífið hafi verið án 

samþykkis. Einnig er litið til þess að áverkar hefðu ekki fundist sem bentu til nauðgunar 

eða harkalegs kynlífs. Kemur fram að þegar skýrslur voru teknar af brotaþola bæði á 

staðnum og á neyðarmóttöku Landspítalans hafi ekki allt skilist vegna 

tungumálaörðugleika og því að túlkurinn sem notast var við var ekki alltaf viss í sinni sök. 

Vísað er til þess að ekki megi refsa fyrir gáleysisbrot fyrir þá grein almennra hegningarlaga 

sem fjallar um kynferðisbrot. Metur dómurinn það svo að ákærði hafi ekki gert sér grein 

fyrir því að brotaþoli hafi verið ósamþykkur kynmökum og því ekki hægt að refsa ákærða 

fyrir nauðgun. Einnig bætir dómurinn við: 

Algengt er að aðilar séu sammála um að kynmök hafi farið fram en ósammála um 

hvort svo hafi verið með samþykki þolanda. Karlmaðurinn segir þá að samþykki 

konunnar til makanna hafi verið fyrir hendi, en konan segir að þau hafi farið fram 
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gegn vilja hennar. Í slíkum tilvikum veltur niðurstaðan á mati á trúverðugleika 

framburðar aðilanna, samanborið við önnur sönnunargögn í málinu. 

Kemur fram í dómnum að brotaþoli hafi beðið ákærða að hætta og lagt til að þau 

myndu stunda kynlíf seinna. Í dómnum kemur fram að það verði ekki annað ráðið nema 

að brotaþoli hafi tekið þátt í samförum og munnmökum.  Dómurinn segir að ekki séu nein 

efni til að draga framburð brotaþola í efa og segir : „þannig ekki útilokað að framburður 

ákærða og brotaþola sé réttur.“   

Ákærði er sakfelldur fyrir brot í nánu sambandi, það að hafa á alvarlegan hátt 

ógnað lífi, heilsu og velferð brotaþola, með hótunum, ofbeldi og frelsissviptingu. Liggur 

þar fyrir játun ákærða, vitnisburður brotaþola, skýrslur lækna og skýrslur vitna sem meðal 

annars heyrðu brotaþola öskra á hjálp meðan ákærði beitti hana ofbeldi. 

Ákærði var dæmdur til 12 mánaða fangelsisvistar í héraðsdómi þar af voru níu 

mánuðir skilorðsbundnir. 

Dómur S-48/2018 

Ákært var fyrir tilraun til manndráps og stórfellt brot í nánu sambandi. Kemur fram að 

ákærði hafi þrengt að öndunarvegi fyrrum sambýliskonu sinnar þar til hún missti 

meðvitund og komu fram punktablæðingar á andliti og roða á hálsi vegna þessa. Ákærði 

var sýknaður af tilraun til manndráps. Ástæður þess voru þær að læknir sagði að takið hafi 

verið hættulegt en ekki lífshættulegt. Erfitt væri fyrir þann sem beitti slíku taki, að átta sig 

á hvar mörkin liggja á milli þess að einstaklingur missi meðvitund og láti lífið vegna slíks. 

Talið var að vegna þess að brotaþoli hafi komist aftur til meðvitundar af sjálfsdáðum hafi 

brotaþoli ekki verið í lífshættu. 

Segir í dómnum að þrátt fyrir að vitnisburður lögreglumanna og vitnisburður 

brotaþola sýni að brotaþoli hafi upplifað sig í lífshættu, þá sýni læknisfræðileg gögn að 

hún hafi ekki verið það. Að auki neitar ákærði að hafa ætlað að deyða brotaþola. 

Má þá benda á að sami læknir sem skoðaði brotaþola segir einnig eftirfarandi 

„verður að flokka aflmikla kyrkingu með höndum eins og í þessu tilviki, sem að minnsta 

kosti mögulega lífshættulega“. Ákærði var dæmdur til tíu mánaða fangelsisvistar. 
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Dómur S-534/2018 

Ákært er fyrir ofbeldi gagnvart fyrrum sambýliskonu og barnsmóður. Vitni sá ákærða taka 

konuna hálstaki. Samkvæmt lækni komu eymsli brotaþola heim og saman við að hún hefði 

verið tekin kverkataki og gripið hefði verið í handleggi hennar en ekki hefði sést áverki 

eða mar. Ekki væri nauðsynlegt að það sæjust áverkar til að saga brotaþola stæðist. 

Ákærði viðurkenndi að hafa veist að brotaþola: „Hann hafi ekki tekið um háls brotaþola 

og ekki snúið hana niður í jörðina. Hann hafi tekið um axlir hennar og lagt hana varlega 

niður á jörðina“. Ákærði hafði árið áður verið úrskurðaður í nálgunarbann gagnvart 

brotaþola. Í dómsorðum kom eftirfarandi fram um fyrrgreint atvik: 

því standa orð brotaþola gegn orðum ákærða um atvikið. Ákærði hefur viðurkennt 

að hafa tekið um axlir brotaþola og lagt hana í jörðina. Verður hann sakfelldur fyrir 

þá háttsemi, en ekki er sannað að hann hafi tekið um háls hennar og snúið hana 

niður. 

Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 217. grein almennra hegningarlaga sem fjallar 

um minniháttar líkamsárásir. Hegðun hans þótti ekki ekki eiga við 218. grein b lið sömu 

laga þar sem um einstakan atburð var að ræða sem ekki þótti ógna lífi, heilsu eða velferð 

brotaþola. Ákærði var dæmdur til 30 daga skilorðsbundinnar refsingar.  

Ákærði sakfelldur þrátt fyrir að brotaþoli hafi breytt framburði 

Í þremur málum var ákærði sakfelldur þrátt fyrir að brotaþoli hafi dregið framburð sinn til 

baka eða breytt honum.  

Í dómi s-11/2018 var ákært fyrir að karlmaður hafi ógnað lífi, heilsu og velferð 

sambýliskonu sinnar með því að ráðast á hana, sparka í hana og stappa ítrekað á andliti 

hennar og líkama þar sem hún lá á jörðinni. Í fyrstu hafi brotaþoli viljað þiggja aðstoð frá 

velferðarsviði sveitarfélagsins til að fara frá ákærða en síðar fallið frá því. Skýrsla frá lækni 

lýsir því að áverkar konunnar væru mögulega eftir stapp með fæti. Fram kemur í 

framburði ákærða  „ólíklegt að brotaþoli væri með honum ef hann hefði verið henni 

vondur“. Brotaþoli sagði hjá lögreglu ekkert kannast við atvikið en framburður hennar var 

ekki metinn trúverðugur.  

Hins vegar þótti framburður vitnis, rannsóknargögn, læknisvottorð og ljósmyndir 

af brotaþola sem teknar voru sama dag og atvikið varð, næg sönnun þess að brotaþoli 

hefði orðið fyrir ofbeldi. Segir í dómnum um mat á framburði brotaþola: 
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líta til þess að brotaþoli hefur búið hjá ákærða frá því hún kom til landsins, hún er 

tuttugu árum yngri en hann og honum algerlega háð um lífsviðurværi, auk þess sem 

verulegur og sjáanlegur munur er á líkamsburðum þeirra. Brotaþoli hefur ekki 

íslenska kennitölu, hefur ekki haft hér atvinnu, né átt rétt á bótum sér til framfærslu 

hér á landi. 

Taldi dómurinn að mikill aðstöðumunur væri á ákærða og brotaþola og óvarlegt 

væri að grundvalla úrskurðinn á framburði brotaþola vegna þessa. Var ákærði dæmdur til 

sex mánaða óskilorðsbundinnar refsingar. 

Í máli S-52/2017 var karlmaður ákærður fyrir að hafa á alvarlegan hátt ógnað lífi, 

heilsu og velferð sambýliskonu sinnar og barnsmóður með grófu ofbeldi og tilraun til 

manndráps. Brotaþoli gaf skýrslu hjá lögreglu stuttu eftir atvikið þar sem hún lýsti ofbeldi 

ákærða gegn sér og hvernig hún hafi upplifað að hún hefði verið í lífshættu.  Þegar hún 

mætti aftur til skýrslutöku síðar kvaðst hún vilja breyta framburði sínum. Sagði hún að 

ákærði hefði ekki beitt hana ofbeldi heldur hefðu þau slegist en sagðist ekki kannast við 

það að ákærði hefði slegið hana, kýlt og reynt að kyrkja hana. Ákærði hélt því fram frá 

upphafi að ekki hefði verið um heimilisofbeldi að ræða heldur hefðu þau slegist í kjölfar 

þess að þau hefðu talað um meint framhjáhald brotaþola. Meðal vitna var félagsráðgjafi 

sveitarfélagsins sem kom á heimilið eftir útkall. Kvað félagsráðgjafinn brotaþola hafa sagt 

sér á leiðinni á spítala að þetta væri ekki í fyrsta skipti sem ákærði legði hendur á sig.  

Ákærði var sýknaður af ákæru um tilraun til manndráps vegna skýrslu læknis um 

að ekki hefðu orðið bráðir lífshættulegir áverkar af árásinni. Kyrkingartak gæti verið 

lífshættulegt en það hefði ekki verið það í þetta sinn. Við slíkt tak sé erfitt fyrir gerandann 

að vita hversu miklu afli hann sé að beita. Tak með meðalákefð í langan tíma geti valdið 

sama skaða og ofsafengið tak í stuttan tíma.  Ákærði var  sakfelldur fyrir alvarlega 

líkamsárás og fékk  12 mánaða fangelsisdóm .

  



70 

  



71 

5 Umræða 

Hér á eftir koma umræður um niðurstöður í tengslum við fyrri rannsóknir og kenningar, auk 

þess sem rannsóknarspurningum verður svarað. 

5.1 Kyn og tengsl geranda og þolanda 

Í þessari rannsókn var lang stærsti hluti gerenda sem ákærðir voru fyrir að beita aðila 

sem þeir voru í nánu parsambandi með ofbeldi, karlmenn og brotaþoli kona. Slíkt kemur heim 

og saman við fyrri rannsóknir á slíku ofbeldi (Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnaldsdóttir, 

2010; European Union: European Agency for Fundamental Rights, 2014; Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2018; Hildigunnur Ólafsdóttir, o.fl., 1981). Þó gæti verið að hlutfallslega færri 

karlar hafi leitað réttar síns, því rannsóknir hafa sýnt að karlar veigra sér við oft að koma fram 

vegna feðraveldishugmyndirinnar um að karlar séu sterkir og séu því ekki beittir ofbeldi 

(Shuler, 2010).  

Þrátt fyrir að stærstur hluti þess ofbeldis í þeim málum sem fóru fyrir héraðsdómstóla 

hafi verið til komið hjá einstaklingum sem voru í giftir, í sambúð eða í parsamabandi þá voru 

einnig mörg mál er tengdust ofbeldi sem ákærði hafði framið eftir að sambandinu lauk. Það er 

í samræmi við innlendar og erlendar rannsóknir sem sýna að ofbeldi getur haldið áfram eftir 

að sambandi lýkur (Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnaldsdóttir, 2010; European Union: 

European Agency for Fundamental Rights, 2014). Í þessari rannsókn voru mál innihaldsgreind 

sem fólu í sér ákæru fyrir ofbeldi af hendi fyrrverandi maka eða ofbeldi sem átti sér stað á 

meðan á samband stóð. Í rúmlega 38% tilfella var ákært fyrir brot sem áttu sér stað eftir að 

ákærði og brotaþoli höfðu slitið sambandi, sem er töluvert hærra hlutfall en í hinum 

rannsóknunum. Það ber þó að hafa í huga að það ofbeldi sem skoðað var í þessari rannsókn 

var flokkað sem alvarlegt eða endurtekið ofbeldi samkvæmt íslenskri löggjöf. Vekur það upp 

spurningar hvort algengara sé að grófara ofbeldi haldi áfram í kjölfar sambandsslita eða að 

slíku ofbeldi sé frekar beitt eftir að sambandi líkur. Það er að fyrrverandi maki beiti síður 

vægara ofbeldi eða að þeir sem beiti vægara ofbeldi í samböndum séu ólíklegri til að beita því 

eftir að sambandi lýkur.  

5.2 Birtingarmyndir ofbeldis 

Samkvæmt þessari rannsókn var algengasta tegund ofbeldis sem beitt var í nánum 

parsamböndum líkamlegt ofbeldi, en það er ekki samræmi við aðrar rannsóknir á því hvers 
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konar ofbeldi sé helst beitt í nánum parsamböndum (Black, o.fl., 2011; Drífa Jónasdóttir, 

2018). Það kemur ekki á óvart þar sem sú lagagrein sem viðkom dómum felur í sér að um 

líkamlegt ofbeldi sé að ræða. Því er ekki hægt að draga þá ályktun að líkamlegt ofbeldi sé 

algengasta tegund ofbeldis í parsamböndum þrátt fyrir að það sé birtingarmyndin hjá 

dómstólum landsins heldur að það sé sú tegund ofbeldis sem oftast er ákært fyrir sem brot á 

218. grein b liðar almennra hegningarlaga. 

Ákærðu beittu ýmiskonar hegðun sem algengt er að gerendur ofbeldis í nánum 

samböndum beiti til að ná eða viðhalda stjórn á maka sínum (Pence og Paymar, 1993). Dæmi 

voru um að þeir hótuðu að skaða börn brotaþola eða að þau yrðu tekin af brotaþola ef 

brotaþoli léti vita af ofbeldinu. Þeir gerðu lítið úr ofbeldinu, afneituðu því eða sögðu að ástæða 

þess að ofbeldið hefði átt sér stað væri vegna gjörða brotaþola. Einnig voru dæmi um að 

ákærðu væru með hótanir við brotaþola sjálfa, maka brotaþola, og jafnvel að þeir hótuðu að 

svipta sig lífi vegna brotaþola.  

Í þessari rannsókn voru þær birtingarmyndir ofbeldis sem oftast komu fram ekki í fullu 

samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna er varðar líkamlegt ofbeldi. Hér var heldur algengara 

að ívið grófara ofbeldi kæmi fram í málunum en rannsóknir benda til (Black, o.fl., 2011; Drífa 

Jónasdóttir, 2018; European Union: European Agency for Fundamental Rights, 2014). Eins og 

kom fram hér að ofan, þá er líklegt að það sé vegna eiginleika lagagreinarinnar sem gögnin í 

þessari rannsókn byggði á, sem snýr að alvarlegu líkamsárásum.  

Eitt af því áhugaverðasta í niðurstöðum þessarar rannsóknar, er að í svo stórum hluti 

málanna hafi viðkomið ofbeldi lýst sér með því að ákærði þrengdi að öndunarvegi brotaþola. 

Þessi birtingarmynd ofbeldis hefur komið fram í fyrri rannsóknum (Freydís Jónar 

Freysteinsdóttir, 2018, 2019; Hildigunnur Ólafsdóttir, Sigrún Júlíusdóttir og Þorgerður 

Benediktsdóttir, 1981) er snúa að alvarlegu ofbeldi og kvenmorðum hér á landi. Þessi 

birtingarmynd ofbeldis, að þrengja að hálsi brotaþola er sú birtingarmynd líkamlegs ofbeldis í 

nánum parsamböndum sem hefur oftast leitt til morðs hér á landi (Freydís Jónar 

Freysteinsdóttir, 2018, 2019). 

Þá vekur athygli að ekki neinu máli var sakfellt fyrir tilraun til manndráps. Segir í 

dómum að jafnvel þótt brotaþoli hafi upplifað sig í lífshættu þá sé það í raun rangt þar sem 

læknisfræðileg gögn segi að í þessu tiltekna atviki hafi það ekki átt við. Þetta kemur fram í 

dómunum, þrátt fyrir að það komi einnig fram í læknisfræðilegum gögnum að kyrking sé líkleg 
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til að leiða til dauða. Er í skýrslum lækna vísað í að erfitt sé fyrir geranda að vita hversu miklu 

afli sé beitt við kyrkingu en það þurfi aflmikið tak í ákveðinn tíma til þess að það leiði til dauða. 

Einnig er vísað í að ákærði hafi ekki ætlað að beita ofbeldi sem mundi draga brotaþola til 

dauða. Það vekur því upp spurningar um hvort þau kvenmorð sem fela í sér kyrkingar hér á 

landi séu almennt vegna þekkingarleysis gerenda þegar kemur að kyrkingum. Hvort þau hafi 

yfirleitt verið framin af gáleysi vegna vanþekkingar gerenda á því hversu langan tíma þurfi til 

að deyða eða hversu mikinn ákafa þarf til að kyrkingin leiði til dauða. 

Hér á landi er ekki hægt að neyða gerendur ofbeldis í nánum samböndum til að sækja 

sér meðferð. Þeir verða að gera það af eigin vilja (Heimilisfriður, e.d.). Gerendur ofbeldis eru 

hópur sem erfitt er að ná til (Kristín Anna Hjálmarsdóttir, ofl., 2017) en möguleiki er á því að 

þeir myndu njóta góðs af því að vera skikkaðir í meðferð sem byggir til dæmis á Duluth líkaninu, 

svo ekki sé minnst á mögulegar jákvæðar útkomur fyrir brotaþola.  

5.3 Úrskurðir í ljósi feminískra kenninga 

Líkt og kom fram hér að ofan var refsirammi fyrir ofbeldisbrot í nánum samböndum ekki nýttur 

að fullu í neinu þeirra mála sem úrskurðar var í. Þrátt fyrir að grófu ofbeldi hafi verið beitt og 

þá staðreynd að um náin tengsl hafi verið að ræða milli hins ákærða og brotaþola. Eðlilegt 

hefði verið að ætla að slík brot ættu að leiða til refsiþyngingar (Þingskjal nr.547-401/2015- 

2016). Samkvæmt Duluth líkaninu er ekki réttlætanlegt að ofbeldismenn séu ekki látnir taka 

nægjanlega ábyrgð á gjörðum sínum og upplifi ekki neikvæðar afleiðingar í kjölfar þess  

(Crockett, ofl., 2015; Pence og Paymar, 1993). 

Hvergi var valdaójafnvægi og hræðsla brotaþola við ákærða talin vera næg ástæða fyrir 

því að brotaþoli treysti sér ekki til að yfirgefa vettvang. Þrátt fyrir að slíkt valdaójafnvægi leiði 

samkvæmt feminískum kenningum til þess, að ofbeldi í sambandi haldi áfram (Pence og 

Paymar, 1993). Í kjölfar þess að upplifa slíkt ofbeldi ættu að teljast eðlileg viðbrögð að vera 

hræddur við að það muni halda áfram, ef geranda finnst að stjórn eða valdi sínu sé ógnað.  

Sérstaklega ber að nefna athugasemdir við úrskurði þar sem sagt var að algengt væri 

að karlar gerðu sér ekki grein fyrir því að konur væru mótfallnar kynlífi með þeim. Ef litið er til 

feminískra kenninga (Bograd, 1988) þá er hægt að segja að í þeim dómum sé ofbeldið skilgreint 

út frá viðhorfum og reynsluheimi karla. Í raun gefur það til kynna þá afstöðu að eðlilegt sé að 

karlmenn hafi það viðhorf að þeir hafi rétt á kynlífi með maka. Telst slíkt til þess 
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hugsunarháttar sem viðhafðist fyrr á tímum um viðurkenningu á stjórnun karla innan 

parsambanda (Hasday, 2000).  

Einnig var um að ræða mál þar sem sýknað var fyrir nauðgun, þar sem brotaþoli kvaðst 

hafa skýrt frá því að brotaþoli vildi ekki stunda kynlíf. En ákærði kvað brotaþola ekki hafa verið 

því mótfallinn en segir þó ekki að brotaþoli hafi gefið fullt samþykki samt. Er þá talið að ákærði 

hafi ekki getað gert sér grein fyrir því að brotaþoli hafi verið mótfallinn kynlífi. Ber sérstaklega 

að nefna að brotaþoli hafði flúið heimilið vegna ofbeldis í einu tilviki og bjó ekki þar þegar 

ofbeldið átti sér stað. Hér virðist aftur sem litið sé svo á að karlmaður geti gert ráð fyrir því að 

kona vilji kynlíf með honum. Hann hafi ekki getað gert sér grein fyrir því að konan hafi ekki 

viljað stunda kynlíf með honum.  

Þetta átti þó alls ekki við um alla úrskurði. Úrskurðir þar sem ákveðið var að halda áfram 

og sakfella þrátt fyrir að brotaþoli drægi framburð sinn til baka þykja viðurkenna það vald sem 

gerendur ofbeldis hafa yfir þolendum. Einnig hversu berskjaldaðir þolendur eru þegar kemur 

að ógnun gerenda (Pence og Paymar, 2015) og þeirri stjórn sem gerendur ofbeldis í nánum 

samböndum hafa yfir þolendum (World Health Organization, 2012).  

5.4 Svör við rannsóknarspurningum 

Fyrsta rannsóknarspurningin sneri að því hvernig áhrif nálgunarbanns kæmi fram í málum er 

varða alvarlega líkamsárásir. 

Þegar kom að nálgunarbanni voru niðurstöður þeirra mála þar sem slíkt kom fram í 

samræmi við fyrri úttektir á úrræðinu hér á landi. Það var að ef gerandi ákvað að virða ekki 

nálgunarbannið var lítið gagn í því (Kristín Anna Hjálmarsdóttir, o.fl., 2017) og voru dæmi um 

síendurtekin brot á nálgunarbanni. Einnig kom fram að ákærði liti svo á að það fæli ekki í sér 

að brjóta nálgunarbann að hitta brotaþola ef brotaþoli var því samþykkur og þannig er 

ábyrgðinni á því að halda nálgunarbannið sett á brotaþola. Slíkt er einnig í samræmi við úttekt 

á úrræðinu hér á landi (Kristín Anna Hjálmarsdóttir, o.fl., 2017). Hér er einnig hægt að líta til 

hindrunarkenningarinnar, því afleiðingar þess að brjóta nálgunarbann virðast ekki vera næg 

fyrirstaða fyrir þá gerendur sem hafa einbeittan brotavilja þegar kemur að því að áreita 

þolanda. 

Athuga ber að hér voru ekki skoðuð öll þau mál sem snúa að nálgunarbanni heldur 

einungis þar sem nálgunarbann kom fram sem hluti af völdum málum. 
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Í annarri rannsóknarspurningu var spurt um hverskonar ofbeldi væri verið sakfella fyrir 

þegar kæmi að ákærum fyrir brot á 218. grein b. liðar almennra hegningarlaga. 

Þau ofbeldisbrot sem sakfellt var fyrir brot á 218. grein. b liðar almennra hegningarlaga 

voru alvarleg brot sem ógnuðu lífi, heilsu og velferð brotaþola að miklu leiti. Áhersla virtist 

vera á að brotin þyrftu að vera nægjanlega alvarleg eða síendurtekin til þess að sakfellt væri 

fyrir þessa grein. Þrátt fyrir að ofbeldi milli nákominna sé sérstætt og beri sérstaklega að líta 

til þess við refsiþyngingu, þá varð það að eiga við í þessum málum að að ofbeldið væri mjög 

gróft og hefði alvarlegar afleiðingar til þess að ákveðið væri að sakfella fyrir brot á 218. 

greininni. Eins og komið hefur fram hér að ofan var í nokkrum tilfellum ákært fyrir tilraun til 

manndráps og mjög grófu ofbeldi lýst líkt og að sparka í brotaþola meðan hann lá eða kýla 

brotaþola með krepptum hnefa. 

Þriðja rannsóknarspurning sneri að því hvernig viðhorf dómara komi fram í þeim 

málum er snúa að alvarlegu ofbeldi í nánum parsamböndum. Viðhorf sumra dómara virðist 

hafa verið litað af feðraveldishugmyndinni og því að það ofbeldi sem konur verði fyrir sé alls 

ekki jafn alvarlegt og brotaþolar gefa sjálfir upp. Einnig töldu sumir dómarar að kynferðislegt 

ofbeldi karla gegn konum sem þeir eru eða hafi verið í nánum samböndum með, sé byggt á 

misskilningi. Þetta á þó ekki við um alla dómara. Í sumum tilfellum var hinn ákærði sakfelldur 

þrátt fyrir að framburður brotaþola hafi verið dreginn til baka í alvarlegum málum og er það 

jákvætt. 

Hins vegar þykir lengd refsinga ekki vera í takt við alvarleika brota, sérstaklega þegar 

litið er til þess hversu rúmur refsiramminn er fyrir þau brot sem ákært er fyrir. Samkvæmt 

hindrunarkenningunni og fyrirliggjandi rannsóknum, hefur komið fram að ef þyngri úrræði eru 

notuð við afbrotum séu minni líkur á að einstaklingur haldi þeim áfram (Sechrist og Weil , 

2018). Þrátt fyrir að úrskurðirnir sem skoðaðir voru hafi falið í sér brot sem teljast alvarlegar 

líkamárásir, kom í ljós að í engum tilvikum var viðeigandi refsirammi fullnýttur. Algengt var að 

refsing væri skilorðsbundin eða að dæmt væri til óskilorðsbundinnar refsingar í mun styttri 

tíma en refsiramminn hefur upp á að bjóða, þrátt fyrir að ákært væri fyrir endurtekið og/eða 

alvarlegt ofbeldi. Út frá hindrunarkenningunni er hægt að segja, að sú  tilhneiging dómstóla til 

að nýta einungis refsirammann að litlu leiti leiti, geri það að verkum að refsingin sé ekki  nógu 

neikvæð afleiðing til að hafa áhrif á ákvörðun gerenda um að beita ofbeldi. 
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5.5 Lokaorð 

Helsti veikleiki rannsóknarinnar er þeim mikla mun sem var á hversu ítarlega var greint frá 

ofbeldinu sem ákært var fyrir. Þegar ákærði annað hvort játaði eða var ekki viðstaddur til að 

svara komu einungis fram stuttar lýsingar á því broti sem ákært var fyrir. Þegar ákærði neitaði 

sök eða krafðist sýknu af öllum eða hluta ákæra komu fram ítarlegir framburðir ákærða, 

brotaþola og í mörgum tilfellum einnig framburðir vitna eins og félagsráðgjafa og lækna. Einnig 

eru mismunandi aðilar sem rita málin og eru þau frá  mismunandi dómstigum víðsvegar um 

landið. Þær upplýsingar sem voru notaðar takmörkuðust við það sem skráð var í frumgögnin 

sem eins og áður hefur komið fram voru þau ekki rannsóknargögn til að byrja með. Þeir þætti 

sem nefndir hafa verið eru veikleikar rannsóknarinnar og þarf að hafa þá í huga þegar ályktanir 

eru dregnar af niðurstöðum og þær túlkaðar. 

Það er styrkleiki rannsóknarinnar að gögnin eru skráð af hlutlausum aðili innan 

dómstólakerfsins. Því má ætla að skráningin sé eins greinagóð og nákvæm og hægt er og ættu 

lýsingar á ofbeldi að endurspegla þann raunveruleika kom fram. Það er kostur rannsóknarinnar 

að hér kemur fram nýtt sjónarhorn á ofbeldi í nánum parsamböndum og viðhorf dómstóla til 

slíks, þar sem gögnin hafa ekki verið greind á þennan hátt áður. Því koma fram mikilvægar 

upplýsingar um hvernig dómstólar líta á alvarlegt ofbeldi í nánum parsamböndum og 

hverskonar ofbeldi sé beitt í slíkum tilfellum sem er mikilvæg viðbót við fyrri rannsóknir. 

Mikilvægt væri að gera fleiri og ítarlegri rannsóknir á þeim ofbeldisbrotum í nánum 

parsamböndum sem hafa farið fyrir dómstóla. Best væri að rannsaka ekki einungis alvarlegt 

líkamlegt ofbeldi heldur einnig líkamlegt ofbeldi sem telst vera minniháttar, kynferðislofbeldi, 

andlegt ofbeldi, stafrænt ofbeldi auk fjárhagslegs ofbeldis. Einnig er nauðsynlegt að skoða 

hvernig viðhorf dómara birtist í málum er snerta annarskonar ofbeldi þar sem í þessari 

rannsókn komu fram viðhorf sem endurspegla feðraveldishugmyndir og að lítið sé gert úr 

ofbeldinu. Mikilvægt er einnig að skoða það ofbeldi sem karlar verða fyrir í samböndum og 

skoða hvort og þá af hverju þeir séu tregir til að kæra það ofbeldi sem þeir verða fyrir. Auk 

þess er nauðsynlegt að varpa ljósi á ofbeldi sem á sér stað innan samkynja sambanda en ekkert 

slíkt kom fram í þessari rannsókn. 

Rannsakandi vonar að þessi rannsókn veiti upplýsingar um alvarlegt ofbeldi í nánum 

parsamböndum sem reynast gagnlegar við áframhaldandi rannsóknir.  
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Viðauki 1– Skráningareyðublað 

 

Málsnúmer: _______________ Dagsetning dóms:_____________ 

Dómstóll 

Í hvaða dómstól fer málið fram 

Landsréttur__ Hæstiréttur__ Héraðdómur__  

Ef héraðsdómur, hvaða?__________________________ 

 

Svar ákærða 

Játar sök__  Neitar sök/Krefst sýknu __  Játar sök að hluta__ Svarar ekki__ 

Kyn ákærða 

Karl __ Kona __ Kemur ekki fram __ 

Kyn brotaþola 

Karl __ Kona __ Kemur ekki fram __ 

Tengsl ákærða við brotaþola 

Gift/í sambúð__ Í parsambandi__ Ný búin að kynnast ___  

Sambandsslit í ferli__  Slitið sambandi/sambúð/hjónabandi___ 

Kemur ekki fram__ 

 

Andlegt ofbeldi 

Kemur fram að ákærði hafi beitt andlegu ofbeldi? 

Já __ Nei __ 

Ef já, hvernig lýsti ofbeldið sér? 

Niðurlægjandi athugasemdir/uppnefni __ Hótanir um líkamlegt ofbeldi ___ 

Lífslátshótanir __ Hótanir gagnvart barni __    Ógnandi hegðun___  

Annað, hvað?______________________________________________ 

Var barn vitni að ofbeldinu? 

Já __ Nei __ 

 

Líkamlegt ofbeldi 

Kemur fram að ákærði hafi beitt brotaþola líkamlegu ofbeldi? 

Já __ Nei __ 

Ef já, hvers konar ofbeldi? 

Kýlt með krepptum hnefa__  Slegið__ Sparkað__ Þrengt að öndunarvegi__ 

Hrint__ Rifið í hár__  Annað, hvað?  ________________________ 



85 

Varð barn vitni að ofbeldinu? 

Já __ Nei __ 

Notaðist ákærði við áhald eða vopn?(áhald, barefli, hlutur) 

Já __ Nei __ 

Ef já, hverskonar áhald/vopn? 

Barefli___ Skotvopn___ Hnífur___ Belti__  

Annað, hvað? ______________________ 

 

Kynferðisofbeldi 

Kemur fram að ákærði hafi beitt brotaþola kynferðisofbeldi? 

Já __ Nei __ 

Ef já, hverskonar kynferðisofbeldi? 

Nauðgun__ Tilraun til nauðgunar __ Áreitni__ 

Neytt brotaþola til að horfa á klám __ Neytt þolanda til munnmaka___  

Annað, hvað?_______________________________________________________ 

Var barn vitni að ofbeldinu? 

Já __ Nei __ 

 

Stafrænt ofbeldi 

Kemur fram að ákærði hafi beitt þolanda stafrænu ofbeldi? 

Já __ Nei __ 

Ef já, hverskonar stafrænu ofbeldi? 

Birt nektarmyndir__ Dreift óhróðri á samfélagsmiðlum__   

Annað, hvað?___________________________________ 

 

Eltihrellir 

Kemur fram að ákærði hafi elt þolanda? 

Já __ Nei __ 

Ef já, hvernig? 

Elt/fylgst með ferðum__ Mætt óboðinn á vinnustað/skóla___ 

Mætt óboðinn á dvalarstað___ Sett upp GPS sendi í farartæki þolanda___  

Annað, hvað?_____________________________________ 

 

Frelsissvipting 
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Hefur ákærði frelsissvipt brotaþola? 

Já__ Nei __ 

Ef já, hvernig? 

Með líkamlegu afli__ Með hótunum__ Með ógnarstjórn__ 

Annað, hvað?_______________________________________________ 
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Ofbeldi gagnvart barni 

Kemur fram að ákærði hafi beitt barn líkamlegu ofbeldi? 

Já ___ Nei __ 

Ef já, hvers konar líkamlegu ofbeldi? 

Slegið__ Sparkað__ Hrint__ Hrist__ 

Rifið í hár__ Annað, hvað?__________________________ 

Kemur fram að ákærði hafi beitt barn andlegu ofbeldi? 

Já __ Nei __ 

Ef já, hverskonar andlegu ofbeldi? 

Hótanir/ógnanir____  Ógnandi hegðun___ Sært blygðunarsemi___ 

Kemur fram að ákærði hafi beitt barn kynferðisofbeldi ? 

Já __ Nei __  

Ef já, hverskonar kynferðisofbeldi? 

Fróað sér í viðurvist barns___ Klámefni í návists barns___   

Kynferðislegar athafnir í návist barns___ Þuklað á barni___  

Nauðgun___ Munnmök við barn__   

Annað, hvað?________________________________________________________________ 

 

Áfengi/vímuefni 

Er áfengis eða vímuefnaneyslu ákærða lýst í dómnum þegar atvik átti sér stað?  

Já __ Nei __ 

Ef já, neyslu hverskonar efna? 

Áfengi__ Vímuefni___ 

Ef vímuefni, hvaða efni:______________________________________________ 

Kemur fram að ákærði eigi við vímefnaneysluvanda að stríða? 

Já ___ Nei ___ 

Ef já viðurkennir ákærði að eiga við vímuefnaneysluvanda að stríða? 

Já ___ Nei ___ 

 

Nálgunarbann 

Er farið fram á nálgunarbann? 

Já__ Nei __ 

Hefur ákærði áður verið settur nálgunarbann? 

Já __ Nei __ 
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Hefur ákærði brotið nálgunarbann? 

Já __ Nei __  

Ef já, hvernig? 

Hringt/sent skilaboð__ Mætt á dvalarstað__   

Nálgast brotaþola á almannfæri___ Veitt eftirför__  

Annað, hvað?_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Úrskurður 

Sakfellt fyrir alla ákæruliði __ Sýknað af öllum ákæruliðum__  

Sakfellt/sýknað af hluta ákæruliða__ Vísað frá __ 

Ef sýknaður af einhverjum ákæruliðum , ástæða sýknunar 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ef sakfelldur er sakfellt fyrir brot á 218. gr. b. liðar almennra hegningarlaga? 

Já__ Nei__ 

Ef nei, afhverju ekki? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ef sakfelldur, er þynging dóms vegna brota á 218. gr. c. liðar almennra hegningarlaga: 

Já__ Nei__ 

 

 

 



90 

Viðauki 2– Leiðbeiningar með skráningareyðublaði 

Málsnúmer: Það málsnúmer sem dómurinn hefur samkvæmt frumgögnum. 

Dagsetning dóms: Sú dagsetning sem málið fór fram og skráð er í frumgögnum 

Landsréttur: Þegar kemur fram í frumgögnum að málið hafið farið fram í Landsrétti er merkt 

við „Landsréttur“. 

Hæstiréttur: Þegar kemur fram í frumgögnum að málið hafið farið fram í Hæstaréttir er merkt 

við „Hæstiréttur“. 

Héraðsdómstóll: Þegar kemur fram í frumgögnum að málið hafið farið fram í héraðsdómstóli 

er merkt við „héraðsdómstóll“. 

Ef héraðsdómur, hvaða: Ef kemur fram í frumgögnum að málið hafið farið fram í héraðsdómi 

er skráð hvaða héraðsdómi samkvæmt frumgögnum. 

Svar ákærða 

Játar sök: Ef kemur fram í frumgögnum að ákærði játi sök er merkt við „játar sök“. 

Neitar sök: Ef kemur fram í frumgögnum að ákærði neiti sök eða krefjist sýknu er merkt við 

„neitar sök/krefst sýknu“. 

Játar sök að hluta: Ef kemur fram í frumgögnum að ákærði játi sök varðandi suma ákæruliði 

en ekki alla eða að ákærði játi vægara brot en kært er fyrir er merkt við „játarsök að hluta“. 

Svarar ekki: Ef kemur fram í frumgögnum að ákærði svari ekki ákæru er merkt við „svarar 

ekki“. 

Kyn ákærða 

Karl: Ef kyn ákærða er gefið upp sem karlkyn í frumgögnum er merkt við „karl“. 

Kona: Ef kyn ákærða er gefið upp sem kvenkyn í frumgögnum er merkt við „kona“. 

Kemur ekki fram: Ef kyn ákærða kemur ekki fram í frumgögnum er merkt við „kemur ekki 

fram“.  

Kyn brotaþola 

Karl: Ef kyn brotaþola er gefið upp sem karlkyn í frumgögnum er merkt við „karl“.  

Kona: Ef kyn brotaþola er gefið upp sem kvenkyn í frumgögnum er merkt við „kona“. 

Kemur ekki fram: Ef kyn þolanda kemur ekki fram í frumgögnum er merkt við „kemur ekki 

fram“. 
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Í sambúð/hjónaband: Ef kemur fram í frumgögnum að ákærði og brotaþoli séu í sambúð eða 

hjónabandi er merkt við í sambúð/hjónabandi. Á það við um tengsl ákærða við brotaþola þegar 

þau atvik sem ákært er fyrir áttu sér stað. 

Slitið sambúð/sambandi/hjónbandi: Ef kemur fram í frumgögnum að ákærði og brotaþoli hafi 

slitið parsambandi er merkt við „slitið sambandi/sambúð/hjónabandi“. Á það við um tengsl 

ákærða við brotaþola þegar þau atvik sem ákært er fyrir áttu sér stað. 

Í parsambandi: Ef kemur fram í frumgögnum að ákærði og brotaþoli hafi verið í parsambandi, 

líkt og unnusti/unnusta eða kærasti/kærasta en ekki er tekið fram að aðilar hafi búið saman 

er merkt við „í parsambandi“. . Á það við um tengsl ákærða við brotaþola þegar þau atvik sem 

ákært er fyrir áttu sér stað. 

Samandsslit í ferli: Ef kemur fram í frumgögnum að ákærði og brotaþoli hafi verið í 

sambúð/sambandi/hjónabandi en því hafi lokið á meðan þau atvik sem ákært er fyrir áttu sér 

stað er merkt við „sambandsslit í ferli“.  Á það við um tengsl ákærða við brotaþola þegar þau 

atvik sem ákært er fyrir áttu sér stað. 

Kemur fram að ákærði hafi beitt andlegu ofbeldi: 

Já : Þegar kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi beitt brotaþola andlegu ofbeldi er merkt 

við „já“. 

Nei: Þegar kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi ekki beitt brotaþola andlegu ofbeldi er 

merkt við „nei“. 

Ef já, hverskonar andlegu ofbeldi: 

Niðurlægjandi athugasemdir/uppnefni: Þegar kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi 

uppnefnt eða látið niðurlægjandi athugasemdir falla um þolanda er merkt við „niðurlægjandi 

athugasemdir/uppnefni“. 

Hótanir/Ógnanir um líkamlegt ofbeldi: Þegar kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi hótað 

brotaþola líkamlegu ofbeldi er merkt við „hótanir um líkamlegt ofbeldi“. 

Lífslátshótanir: Þegar kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi hótað brotaþola lífláti er merkt 

við „lífslátshótanir“. 

Hótanir gagnvart barni: Ef það kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi hótað að skaða barn 

brotaþola eða viðhaft hótanir er varða barn brotaþola er merkt við „hótanir gagnvart barni“  

Ógnandi hegðun: Þegar kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi beitt ógnandi hegðun t.d. 

með því að berja/sparka í dauða hluti eins og veggi, hurðir og borð o.s.frv. er merkt við 

„ógnandi hegðun“. 
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Annað, hvað: Þegar kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi beitt annarskonar andlegu 

ofbeldi er það skráð með sömu orðum og það kemur fram í frumgögnum. 

Var barn vitni af ofbeldinu:  

Já: Ef kemur fram í frumgögnum að barn hafi orðið vitni að atvikum þar sem ákærði beitti 

brotaþola andlegu ofbeldi er merkt við „já“. 

Nei: Ef kemur ekki fram í frumgögnum að barn hafi orðið vitni að atvikum þar sem ákærði 

beitti brotaþola andlegu ofbeldi er merkt við „nei“. 

Kemur fram að ákærði hafi beitt líkamlegu ofbeldi: 

Já: Þegar kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi beitt brotaþola líkamlegu ofbeldi er merkt 

við „já“. 

Nei: Þegar ekki kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi beitt brotaþola líkamlegu ofbeldi er 

merkt við „nei“. 

Ef já, hvers konar líkamlegu ofbeldi: 

Kýlt með krepptum hnefa: Þegar kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi kýlt brotaþola með 

krepptum hnefa er merkt við „kýlt með krepptum hnefa“. 

Slegið: Þegar kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi slegið brotaþola er merkt við „slegið“. 

Sparkað: Þegar kemur fram að ákærði hafi sparkað í brotaþola er merkt við „sparkað“. 

Þrengt að öndunarvegi: Þegar kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi þrengt að 

öndunarvegi brotaþola t.d. með því að setja hendur um háls þolanda og herða að er merkt við 

„þrengt að öndurnarvegi“.  

Hrint: Þegar kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi hrint brotaþola er merkt við „hrint“. 

Rifið í hár: Þegar kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi rifið í hár brotaþola er merkt við 

„rifið í hár“.  

Annað, hvað: Ef annars konar líkamlegu ofbeldi ákærða gagnvart brotaþola er lýst í 

frumgögnum er það skráð með þeim orðum sem koma fram í frumgögnum. 

Var barn vitni af ofbeldinu: 

Já: Ef kemur fram í frumgögnum að barn hafi verið vitni af atvikum þar sem ákærði beitti 

brotaþola líkamlegu ofbeldi er merkt við „já“. 

Nei: Ef kemur ekki fram í frumgögnum að barn hafi verið vitni af atvikum þar sem ákærði beitti 

brotaþola líkamlegu ofbeldi er merkt við „nei“. 
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Notaðist ákærði við áhald eða vopn: 

Já: Ef kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi notast við áhald/vopn til að skaða brotaþola 

er merkt við „já“  

Nei: Ef ekki kemur fram að ákærði hafi notast við áhald/vopn til að skaða brotaþola er merkt 

við „nei“. 

Ef já, hverskonar áhald/vopn: 

Barefli: Þegar kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi notast við barefli til að skaða brotaþola 

er merkt við „barefli“. 

Skotvopn: Þegar kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi notast við skotvopn til að skaða 

brotaþola er merkt við „skotvopn“. 

Hnífur: Þegar kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi notast við hníf til að skaða brotaþola 

er merkt við „hníf“. 

Annað, hvað: Þegar kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi notast við annars konar 

vopn/áhald til að skaða brotaþola er það skráð í sömu orðum eins og það kemur í 

frumgögnum. 

Kemur fram á ákærði hafi beitt kynferðisofbeldi:  

Já: Þegar kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi beitt brotaþola kynferðisofbeldi er merkt 

við „já“. 

Nei: Þegar ekki kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi beitt brotaþola kynferðisofbeldi er 

merkt við „nei“. 

Ef já, hverskonar kynferðisofbeldi: 

Nauðgun: Ef kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi nauðgað brotaþola er merkt við 

„nauðgun“. 

Tilraun til nauðgunar: Ef kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi gert tilraun til að nauðga 

brotaþola er merkt við „tilraun til nauðgunar“. 

Áreitni: Ef kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi áreitt brotaþola kynferðislega er merkt 

við „áreitni“. 

Neytt þolanda til að horfa á klám: Ef kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi neitt brotaþola 

til að horfa á klám er merkt við „neytt til brotaþola til að horfa á klám“. 

Neytt þolanda til munnmaka: Ef kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi neytt brotaþola til 

munnmaka er merkt við „neytt til munnmaka“. 
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Annað, hvað: Ef annarskonar kynferðisofbeldi ákærða gegn brotaþola kemur fram í 

frumgögnum er það skráð í sömu orðum og það kemur fram í frumgögnum. 

Var barn vitni af ofbeldinu: 

Já: Ef kemur fram í frumgögnum að barn hafi orðið vitni af kynferðisofbeldi ákærða gegn 

brotaþola er merkt við „já“. 

Nei: Ef kemur fram í frumgögnum að barn hafi orðið vitni að kynferðisofbeldi ákærða gegn 

brotaþola er merkt við „nei“. 

Stafrænt ofbeldi 

Já: Ef kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi beitt brotaþola stafrænu ofbeldi er merkt við 

„já“. 

Nei: Ef ekki kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi beitt brotaþola stafrænu ofbeldi er merkt 

við „nei“. 

Ef já, hverskonar stafrænu ofbeldi 

Birt nektarmyndir: Ef kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi birt nektarmyndir í óþökk 

brotaþola er merkt við „birt nektarmyndir“. 

Dreift óhróðri á samfélagsmiðlum: Ef kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi dreift óhróðri 

á samfélagsmiðlum er merkt við „birt óhróður á samfélagsmiðlum“. .  

Annað, hvað: Ef annarskonar stafrænt ofbeldi kemur fram í frumgögnum er það skráð í þeim 

orðum sem það kemur fram í frumgögnum.  

Eltihrellir:  

Já: Ef fram kemur í frumgögnum að ákærði hafi elt brotaþola er merkt við „já“. 

Nei: Ef fram kemur ekki í frumgögnum að ákærði hafi elt brotaþola er merkt við „nei“. 

Ef já, hvernig: 

Elt/fylgst með ferðum: Ef fram kemur í frumgögnum að ákærði hafi elt brotaþola eða fylgst 

með ferðum brotaþola er merkt við „elt/fylgst með ferðum“. 

Mætt óboðin/n á vinnustað/skóla: Ef kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi mætt óboðinn 

á vinnustað eða í skóla brotaþola er merkt við „mætt óboðin/n á vinnustað/skóla“. 

Mætt óboðinn á dvalarstað: Ef fram kemur í frumgögnum að ákærði hafi mætt á heimili 

brotaþola í óþökk hans er merkt við „mætt óboðin/n á dvalarstað“. 

Sett upp GPS sendi í farartæki þolanda: Ef fram kemur í frumgögnum að ákærði hafi gegn 

vilja/vitund  sett upp GPS sendi í farartæki brotaþola er merkt við „sett upp GPS sendi í 

farartæki brotþola“. 
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Annað, hvað: Ef fram kemur í frumgögnum að ákærði hafi beitt brotaþola annars konar 

stafrænu ofbeldi er það skráð í þeim orðum sem það kemur fram í frumgögnum.  

Frelsissvipting 

Já: Ef það kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi frelsissvipt brotaþola til dæmis með 

líkamlegu afli eða hótunum er merkt „já“. 

Nei: Ef það kemur ekki fram í frumgögnum að ákærði hafi frelsissvipt brotaþola til dæmis með 

líkamlegu afli eða hótunum er merkt „nei“. 

Ef já hvernig: 

Með líkamlegu afli: Ef það kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi frelsissvipt brotaþola til 

með líkamlegu afli er merkt við„með líkamlegu afli“. 

Með hótunum: Ef það kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi frelsissvipt brotaþola til 

dæmis með líkamlegum hótunum er merkt við „hótunum“ . 

Með ógnarstjórn: Ef það kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi frelsissvipt brotaþola til 

dæmis með því að hafa það mikla ógnarstjórn á brotaþola að hann þorði ekki að yfirgefa 

aðstæður af ótta við ákærða er merkt við „með ógnarstjórn“. 

Ofbeldi gagnvart barni 

Kemur fram að ákærði hafi beitt barn líkamlegu ofbeldi: 

Já: Ef það kemur fram í frumgögnum að barn hafi orðið fyrir líkamleguofbeldi af hendi ákærða 

er merkt við „já“. 

Nei: Ef það kemur ekki fram í frumgögnum að barn hafi orðið fyrir beinu ofbeldi af hendi 

ákærða er merkt við „nei“. 

Ef já, hverskonar ofbeldi 

Slegið: Ef það kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi slegið barn er merkt við „slegið“. 

Sparkað: Ef það kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi sparkað í barn er merkt við 

„sparkað“. 

Hrint: Ef það kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi hrint barni er merkt við „hrint“.  

Hrist: Ef það kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi hrist barn er merkt við „hrist“.  

Rifið í hár: Ef það kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi rifið í hár barns er merkt við „rifið 

í hár“.  

Annað, hvað: Ef það kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi beitt barn annarskonar 

líkamlegu ofbeldi er það skráð í sömu orðum og það kemur fram í frumgögnum. 
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Kemur fram að ákærði hafi beitt barn andlegu ofbeldi 

Já: Ef það kemur fram í frumgögnum gerandi hafi beitt barn beinu andlegu ofbeldi er merkt 

við „já“.  

Nei: Ef það kemur ekki fram í frumgögnum að gerandi hafi beitt barn andlegu ofbeldi er merkt 

við „nei“. 

Ef já, hverskonar andlegu ofbeldi:? 

Hótanir/ógnanir: Ef það kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi hótað barni er merkt við 

„hótanir/ógnanir“. 

Ógnandi hegðun: Ef það kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi sýnt barni ógnandi hegðun 

svo sem með því að berja/sparka í dauða hluti eins og veggi, hurðir og borð o.s.frv. er merkt 

við „ógnandi hegðun“.  

Kemur fram að ákærði hafi beitt barn kynferðisofbeldi:  

Já: Ef það kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi beitt barn kynferðisofbeli er merkt við 

„já“.  

Nei: : Ef það kemur ekki fram í frumgögnum að ákærði hafi beitt barn kynferðisofbeli er merkt 

við „nei“. 

Ef já, hverskonar kynferðisofbeldi? 

Fróað sér í viðurvist barns: Ef það kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi fróað sér í viðurvist 

barns er merkt við „fróað sér í viðurvist barns“.  

Klámefni í návist barns: Ef það kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi vísvitandi haft 

klámefni í návist barns er merkt við „klámefni í návist barns“.   

Kynferðislegar athafnir: í návist barns: Ef það kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi 

vísvitandi viðhaft kynferðislegar athafnir annað en sjálfsfróun í návist barns er merkt við 

„kynferðislegar athafnir í návist barns“. 

Þuklað á barni: Ef það kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi þuklað kynfærasvæði barns í 

kringum rass og kynfæri er merkt við „þuklað á barni“. 

Nauðgun: Ef það kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi nauðgað barni er merkt við 

„nauðgun“. 

Munnmök við barn: Ef það kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi haft munnmök við barn 

er merkt við „munnmök við barn“. 

Annað, hvað: Ef það kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi beitt barn annars konar 

kynferðisofbeldi er það skráð með sömu orðum og notuð voru í frumgögnum. 
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Áfengi/vímuefni:  

Er áfengis- eða vímuefnaneyslu ákærða lýst í dómnum þegar atvik átti sér stað: 

Já: Ef það kemur fram í frumgögnum að gerandi hafi verið undir áhrifum áfengis eða vímuefna 

þegar atvik sem lýst er í frumgögnum áttu sér stað er merkt við „já“ 

Nei: Ef það kemur ekki fram í frumgögnum að gerandi hafi verið undir áhrifum áfengis eða 

vímuefna þegar atvik sem lýst er í frumgögnum áttu sér stað er merkt við „nei“. 

Ef já, neyslu hverskonar efna: 

Áfengi: Ef það kemur fram í frumgögnum að gerandi hafi verið undir áhrifum áfengis þegar 

atvik sem lýst er í frumgögnum áttu sér stað er merkt við „áfengi“. 

Vímuefni: Ef það kemur fram í frumgögnum að gerandi hafi verið undir áhrifum vímuefna 

annarra en áfengis þegar atvik sem lýst er í frumgögnum áttu sér stað er merkt við „vímuefni“ 

Ef vímuefni, hvaða efni: Ef ákærði var undir áhrifum vímuefna annarra en áfengis og þau 

vímuefni koma fram í frumgögnum eru nöfn þeirra efna skráð eins og þau koma fram í 

frumgögnum.  

Kemur fram að ákærði eigi við vímuefnaneysluvanda að stríða: 

Já: Ef það kemur fram í frumgögnum að ákærði eigi við vímuefnaneysluvanda að stríða er 

merkt við „já“. 

Nei: Ef það kemur ekki fram í frumgögnum að ákærði eigi við vímuefnaneysluvanda að stríða 

er merkt við „nei“. 

Ef já viðurkennir ákærði að eiga við vímuefnaneysluvanda að stríða: 

Já: Ef það kemur fram í frumgögnum að ákærði viðurkenni að eiga við vímuefnaneysluvanda 

að stríða er merkt við „já“. 

Nei: Ef það kemur fram í frumgögnum að ákærði viðurkenni ekki að eiga við 

vímuefnaneysluvanda að stríða er merkt við „nei“. 

Nálgunarbann:  

Er farið fram á nálgunarbann: 

Já: Ef það kemur fram í frumgögnum að krafist sé nálgunarbanns á ákærða er merkt við „já“. 

Nei: Ef það kemur ekki fram í frumgögnum að óskað sé eftir nálgunarbanni af er merkt við 

„nei“. 

Hefur ákærða áður verið sett nálgunarbann: 

Já: Ef það kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi áður verið settur í nálgunarbann er merkt 

við „já“. 
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Nei: Ef það kemur ekki fram í frumgögnum að ákærða hafi áður verið settur í nálgunarbann er 

merkt við „nei“. 

Hefur ákærði brotið nálgunarbann? 

Já: Ef það kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi brotið nálgunarbann er merkt við „já“. 

Nei: Ef það kemur ekki fram í frumgögnum að ákærði hafi brotið nálgunarbann er merkt við 

„nei“. 

Ef já, hvernig: 

Hringt/sent skilaboð: Ef það kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi brotið nálgunarbann 

með því að hringja í eða senda brotaþola skilaboð er merkt við „hringt/sent skilaboð“. 

Mætt á dvalarstað: Ef það kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi brotið nálgunarbann með 

því að mæta á dvalarstað brotaþola er merkt við „mætt á dvalarstað“. 

Nálgast á almannfæri: Ef það kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi brotið nálgunarbann 

með því að nálgast brotaþola á almannfæri er merkt við „nálgast á almannafæri“. 

Veitt eftirför: Ef það kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi brotið nálgunarbann með því 

að veita brotaþola eftirför er merkt við „veitt eftirför“. 

Annað, hvað: Ef það kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi brotið nálgunarbann á annan 

hátt er það skrá í sömu orðum og slíkt kemur fram í frumgögnum. 

Úrskurður 

Sakfelldur fyrir alla ákæruliði: Ef kemur fram í frumgögnum að ákærði hafi verið sakfelldur af 

öllum ákæruliðum sem er merkt við „sakfellt fyrir alla ákæruliði“. 

Sýknað af öllum ákæruliðum: Ef það kemur fram í frumgögnum að gerandi hafi verið sýknaður 

af öllum ákæruliðum er merkt við „sýknað af öllum ákæruliðum“. 

Vísað frá: Ef það kemur fram í frumgögnum að máli hafi verið vísað frá er merkt við „vísað 

frá“. 

Sakfellt/sýknað af hluta ákæruliða: Ef kemur fram í frumheimildum að ákærði hafi verið 

sýknaður af hluta ákæruliða og sakfelldur af öðrum er merkt við „sakfellt/sýknað af hluta 

ákæruliða“. 

Ef sýknaður af einhverjum ákæruliðum, ástæða sýknunar:  Ef það kemur fram í frumgögnum 

að ákærði hafi verið sýknaður af einhverjum hluta ákæruliða er skráð ástæða þess í sömu 

orðum og þau koma fram í gögnunum. 
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Ef sakfellt fyrir brot á 218. gr. b. liðar almennra hegningarlaga 

Já: Ef það kemur fram í frumgögnum að sakfellt  sé fyrir brot á b .lið 218.gr. almennra 

hegningarlaga er merkt við „já“. 

Nei: Ef það kemur fram í frumgögnum að ekki sé sakfellt fyrir brot á b .lið 218.gr. almennra 

hegningarlaga er merkt við „nei“. 

 Ef sakfelldur, er þynging dóms vegna brota á 218. gr. c. liðar almennra hegningarlaga: 

Já: Ef það kemur fram í frumgögnum að dómur sé þyngdur vegna broti á c.lið 218.gr. almennra 

hegningarlaga er merkt við „já“. 

Nei: Ef það kemur ekki fram í frumgögnum að dómur sé þyngdur vegna broti á c.lið 218.gr. 

almennra hegningarlaga er merkt við „nei“. 

 

  

 


