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Útdráttur 

Ritgerð þessi ber heitið: „Áhrif tilraunaverkefnis Lögreglustjórans á Suðurnesjum „Að halda 

glugganum opnum“ á verkferla lögreglu og setningu ákvæðis 218. gr. b almennra hegningarlaga 

nr. 19/1940“. Heimilisofbeldi hefur verið falið vandamál í gegnum tíðina og erfitt getur verið 

að takast á við það sökum þess hversu falið það er. Árið 2011 voru samþykkt lög um 

nálgunarbann og brottvísun af heimili nr. 85/2011 með því markmiði að sporna við 

heimilisofbeldi. Fyrirmyndin, þar sem ofbeldismaðurinn er fjarlægður af heimilinu í stað þess 

að þolandi þurfi að leita annað, á rætur sínar að rekja til Austurríkis og er nefnd austurríska 

leiðin. Tilraunaverkefni Lögreglustjórans á Suðurnesjum „Að halda glugganum opnum“ byggir 

á lögum um nálgunarbann og brottvísun af heimili. Með tilkomu verkefnisins var farið að nýta 

þau úrræði laga um nálgunarbann og brottvísun af heimili nr. 85/2011 til muna og samstarf 

lögreglu hafið við félagsmála- og barnaverndaryfirvöld. Markmið ritgerðarinnar er að sýna 

fram á hversu brautryðjandi verkefnið var, áhrif þess á verklagsreglur lögreglu og setning nýs 

heimilisofbeldisákvæðis 218. gr. b almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Í kjölfar 

tilraunaverkefnisins og fullgildingu Istanbúlsamningsins var heimilisofbeldisákvæði 218. gr. b 

almennra hegningarlaga nr. 19/1940 sett í lög. Markmiðið er að fjalla um lögfestingu 

ákvæðisins, forsendur þess og almennt um ákvæðið sjálft. Fjallað er um dómaframkvæmd fyrir 

og eftir lögfestingu ákvæðisins og framkvæmdin borin saman. Farið er yfir sérstök ákvæði 

heimilisofbeldis á Norðurlöndum og borið saman við íslenska framkvæmd. Gerðar eru tillögur 

að breytingum.  
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Abstract 

This thesis states what were the effects of the Police Chief's pilot project on the Suðurnes 

"Keeping the window open" on the police work process and the adoption of Article 218. b of 

the Penal Code no. 19/1940. Domestic violence has been a problem over the years and can be 

difficult to cope with because of its hidden nature. In 2011, the Act on Prohibition of Approval 

and Expulsion of Homes no. 85/2011 with the aim of countering domestic violence. The model, 

in which the abuser is removed from the home instead of the victim having to look for another 

home, has its roots in Austria and is called the Austrian Route. The police officer's pilot project 

in the Suðurnes region "Keeping the window open" is based on the law of prohibition of 

approach and expulsion from home. With the introduction of the project, these resources were 

used to a great extent, and cooperation was started with the social authorities and child 

protection services. The aim of the thesis is to demonstrate how pioneering the project was, its 

impact on police procedures and the introduction of a new domestic violence clause in Article 

218. b of the Penal Code no. 19/1940. Following the pilot project and the ratification of the 

Istanbul Convention, domestic violence provisions were Article 218. b of the Penal Code no. 

Act 19/1940. The aim is to discuss the legalization of the provision, its premises and in general 

the provision itself. Judicial proceedings are discussed before and after the legal provision of 

the provision and the execution is compared. Special provisions on domestic violence in the 

Nordic countries are reviewed and compared with the Icelandic practice. Proposed changes are 

made. 
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Inngangur 

Notkunin á hugtökunum „heimilisofbeldi“ eða „ofbeldi í nánum samböndum“ er frjálsleg en 

bæði hugtökin þýða það sama. Heimilisofbeldi á sér stað milli einstaklinga í nánu sambandi, 

þ.e. að gerandi og þolandi tengjast nánum böndum og sökum þess verður ofbeldið 

sársaukafyllra. Gerandi og þolandi þurfa hvorki að búa saman né vera giftir til að ofbeldið 

flokkist undir heimilisofbeldi.1 Heimilisofbeldi hefur margskonar birtingarmyndir og í flestum 

tilfellum er um endurtekið ofbeldi að ræða. Afleiðingar heimilisofbeldis geta verið mjög 

alvarlegar, bæði líkamlegar og andlegar og í verstu tilfellunum eru þær banvænar. Erfitt er að 

uppræta heimilisofbeldi þar sem oftast á það sér stað bak við luktar dyr, sem einkamál 

einstaklinga í nánu sambandi.2 

Ritgerðin skiptist niður í átta kafla, í fyrsta kafla er farið yfir hugtakið heimilisofbeldi og 

afleiðingar þess. Einnig er fjallað um birtingarmyndir heimilisofbeldis. Listinn er ekki tæmandi 

þar sem heimilisofbeldi getur verið af margvíslegum toga og oft er um fleiri en eina 

birtingarmynd að ræða þegar kemur að ofbeldissamböndum. Aðeins er fjallað um nokkrar 

birtingarmyndir sem þolendur heimilisofbeldis hafa upplifað. 

Í öðrum kafla er fjallað um sögulega þróun baráttunnar gegn heimilisofbeldi. Fjallað verður 

um austurrísku leiðina, en uppruni þess verkefnis á rætur sínar að rekja til Austurríkis. 

Verkefnið veitti lögreglu heimild til að fjarlægja geranda ofbeldisins af heimilinu og styrkja 

réttarstöðu þolandans. Verkefninu er gert skil og fjallað verður um þær breytingar sem gerðar 

voru í Austurríki í kjölfarið. Einnig er fjallað um íslenskan rétt og um þær lagalegu breytingar 

sem áttu sér stað eftir að lög um nálgunarbann og brottvísun af heimili nr. 85/2011 voru 

samþykkt. Eftir að Austurríki leiddi verkefnið í lög, lögfestu önnur norræn lönd austurrísku 

leiðina. Í kjölfar þess voru lög um nálgunarbann og brottvísun af heimili nr. 85/2011 samþykkt 

hér á landi. Fjallað er um lög um nálgunarbann og brottvísun af heimili, hverjar heimildirnar 

eru og hvernig lögreglan notast við úrræði þeirra. Einnig er farið yfir hugtökin „nálgunarbann“ 

og „brottvísun af heimili.“ 

Í þriðja kafla er fjallað um tilraunaverkefni Lögreglustjórans á Suðurnesjum „að halda 

glugganum opnum“. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum varð fyrir valinu þar sem hjá honum hefur 

aðgerðaráætlun verið sérstaklega mótuð til að taka á málum er varða heimilisofbeldi. Einnig 

 
1 Kvennaathvarf, „Skilgreiningar á heimilisofbeldi“ <https://www.kvennaathvarf.is/ur-moppum/> skoðað 2. 
september 2019. 
2 Sama heimild. 
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hefur lögreglan á Suðurnesjum unnið með félagsmálayfirvöldum og barnaverndarnefndum með 

góðum árangri. Fannst höfundi tilraunaverkefnið „Að halda glugganum opnum“ vera 

brautryðjandi og hvatning fyrir önnur samfélög að taka upp álíka verkefni. Einnig var horft til 

verkefnisins þegar kom að breytingum á almennum hegningarlögum nr. 19/1940. Reifaðir eru 

tveir dómar sem sýna fram á verkferla lögreglu og beitingu laga um nálgunarbann og brottvísun 

af heimili. 

Í fjórða kafla er fjallað stuttlega um ákvæði 217. gr. og ákvæði 218. gr. almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940. Heimilisofbeldisbrot voru að mestu heimfærð undir þau ákvæði  

fyrir setningu ákvæðis 218. gr. b laga nr. 19/1940. Einnig verður fjallað um ákvæði 3. mgr. 70. 

gr. sömu laga sem tekur til tengsla aðila í nánu sambandi fyrir setningu 

heimilisofbeldisákvæðisins, að náin tengsl eru refsiþyngingarástæða þar sem þau eru talin auka 

grófleika ofbeldisins. Farið er stuttlega yfir barnaverndarlagaákvæði 98. gr. og 99. gr. laga nr. 

80/2002 þegar ekki er hægt að heimfæra heimilisofbeldi gagnvart börnum undir ákvæði 218. 

gr. b laga nr. 19/1940 hgl.  

Í fimmta kafla er fjallað um dómaframkvæmd fyrir og eftir lagasetningu ákvæðis 218. gr. 

b laga nr. 19/1940. Dómaframkvæmd og úttekt á dómum verður skoðuð; hvernig ofbeldisbrot 

voru heimfærð undir þau lagaákvæði almennra hegningarlaga nr. 19/1940 sem áttu við hverju 

sinni, fyrir lagasetningu ákvæðis 218. gr. b laga nr. 19/1940  og hvernig heimilisofbeldi er 

heimfært undir ákvæði 218. gr. b laga nr. 19/1940 eftir lagasetningu. 

Í sjötta kafli er fjallað um þau úrræði sem í boði eru fyrir þolendur heimilisofbeldis og 

verður einnig fjallað um hvernig aðstoð gerendur geta fengið. Farið verður stuttlega yfir 

aðgerðaráætlun stjórnvalda hvað varðar vitundarvakningu um heimilisofbeldi og úrræði sem 

stjórnvöld leggja til. 

Í sjöunda kafla er fjallað um samanburð við Norðurlöndin og um þau sérákvæði um ofbeldi 

í nánum samböndum ef þau ákvæði eru til staðar.  

Í áttunda kafla gerir höfundur efninu skil og setur fram hugleiðingar hvað varðar efnið. 

  



3 
 

1 Hugtakið heimilisofbeldi 

Hugtakið heimilisofbeldi er ekki skilgreint í almennum hegningarlögum nr. 19/1940.3 

Skilgreiningu á heimilisofbeldi er að finna í 3. gr. samnings Evrópuráðsins um forvarnir og 

baráttu gegn ofbeldi á konum á heimilum eða svokallaður Istanbúlsamningur. Ísland er aðili að 

samninginum og var hann fullgiltur hér þann 26. apríl 2018.4 Hljóðar ákvæðið svo:  

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

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

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

hefur deilt húsnæði með þolanda.“5 

Maki getur verið núverandi eða fyrrverandi eiginmaður eða eiginkona, kærasti eða kærasta 

og þurfa gerandi og þolandi ekki endilega að deila heimili. Sérstaða heimilisofbeldis felst í að 

gerandi og þolandi tengjast nánum böndum. Um er að ræða ofbeldi sem einstaklingur verður 

fyrir af hálfu aðila sem er honum nákominn, þeir eru skyldir eða tengdir, t.a.m. maki, barn, 

foreldri, barnsfaðir/móðir, systkini eða forráðamaður. Einnig þarf heimilisofbeldi ekki að vera 

bundið við heimili geranda eða þolanda, „heimili“ getur verið af margvíslegum toga. Nánu 

tengslin gera  þolanda erfiðara um vik að slíta tengslum við gerandann. Í hverju tilfelli fyrir sig 

er oft um að ræða fleiri en eina tegund ofbeldis.6 Þegar talað er um heimilisofbeldi kann fólk 

að sjá fyrir sér karlmann brjóta á konu, en í heimilisofbeldismálum er ofbeldið margþættara en 

einungis beinar barsmíðar. Þess konar ofbeldi er því sérstakt og ólíkt öðrum 

ofbeldisverknuðum.7  

1.1 Afleiðingar heimilisofbeldis 

Afleiðing heimilisofbeldis getur í versta falli valdið dauða þolanda. Augljósustu afleiðingarnar 

eru sjáanlegir áverkar á líkama. Þær afleiðingar sem hins vegar eru ekki jafn augljósar eru t.a.m. 

bakverkir, kynsjúkdómar, meðgönguerfiðleikar, kvillar í miðtaugakerfi og hjarta eða 

blóðrásarsjúkdómar.8 Þegar um andlegt ofbeldi er að ræða eru afleiðingarnar tilfinningalegar 

 
3 Hér eftir hgl.  
4 Jafnréttisstofa, „Istanbúlsamningurinn“ (Jafnréttisstofa) <https://www.jafnretti.is/is/samfelag-og-
vinnumarkadur/kynbundid-ofbeldi/istanbulsamningurinn> skoðað 24. október 2019. 
5 Stjórnarráðið, „Samningur Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi á konum og heimilisofbeldi“, 
<https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=0f41ca88-7e72-11e7-941c-005056bc530c> skoðað 24. 
október 2019. 
6 Kvennaathvarf, „Skilgreiningar á heimilisofbeldi“ <https://www.kvennaathvarf.is/ur-moppum/> skoðað 2. 
september 2019. 
7 Ingólfur V. Gíslason, Ofbeldi í nánum samböndum: orsakir, afleiðingar, úrræði. (Reykjavík: Félags- og 
tryggingamálaráðuneytið 2008) 35-36. 
8 Alþt. 1996-1997, B-deild, þskj. 612 – 340. mál. 
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og sálfræðilegar fyrir þolendur, en þau einkenni birtast líka hjá fórnarlömbum líkamlegs 

ofbeldis. Þolendur heimilisofbeldis geta einnig upplifað þunglyndi, kvíða, svefntruflanir og 

þjáðst af áfallastreituröskun. 9 Afleiðingar ofbeldis kunna að koma fram löngu síðar hjá þolanda 

og þarf hann stundum mikla aðstoð til að vinna úr þeim. Stigvaxandi spennustig á heimili þar 

sem ofbeldi fer fram orsakar vanlíðan, óöryggi, svefntruflanir, skapgerðarbreytingar og 

ýmislegt fleira. Það fylgir því mikill kvíði að vera með virkt streitukerfi í lengri tíma og getur 

það veikt mótstöðuafl þolanda sem og opnað farveg fyrir sjúkdóma af ýmsum toga. Mikil 

skömm fylgir því að lifa í stöðugum ótta og þegar þolandinn reynir að hylma yfir vandamálin 

gerir það illt verra. Fái gerandinn að starfa óáreittur styrkir það hann fremur en veikir.10 Talið 

er að enginn þolandi komist óskaddaður frá heimilisofbeldi og oft þarf þolandi ekki að hafa 

búið við margar birtingarmyndir ofbeldis heldur þarf hann aðeins að hafa upplifa eina eða tvær 

til að bíða skaða af.11  

1.2 Birtingarmynd heimilisofbeldis 

Áður en lengra er haldið finnst höfundi vert að fara yfir nokkrar birtingarmyndir ofbeldis. Hér 

verður einungis stiklað á stóru hvað varðar birtingarmyndirnar og afleiðingar þeirra. 

Samantektin er alls ekki tæmandi og einungis hugsuð til að gefa hugmynd um þær tegundir 

ofbeldis sem varða ákvæði almennra hegningarlaga nr. 19/1940. 

1.2.1 Andlegt ofbeldi 

Að skilgreina andlegt ofbeldi er mun erfiðara en skilgreining á líkamlegu ofbeldi. Andlegt 

ofbeldi er í formi orðaskipta eða líkamstjáningar. Í slíkum tilfellum reynir gerandi að niðurlægja 

og/eða ná völdum yfir þolanda.12 Atferli geranda getur falist í niðurlægjandi athugasemdum, 

öfgafullri afbrýðisemi, stöðugri gagnrýni, svívirðingum, hrópum og öskrum, hótunum, 

ógnunum, með því að skemma eigur eða að fara með börn þolanda af heimilinu. Einnig kann 

gerandi að þvinga þolanda til ákveðinna athafna, einangra hann t.d. með því að neita honum um 

að heimsækja fjölskyldu og vandamenn. Gerandi kann að halda uppi eftirliti með þolanda, 

hringja stöðugt og fylgjast með hvar þolandi er staddur hverju sinni, skoða tölvupósta eða 

fylgjast með vefsíðuheimsóknum. Einnig fellur undir andlegt ofbeldi ásakanir í garð þolanda, 

og að telja honum trú að hann sé haldinn geðveiki. Gerandi afneitar ofbeldinu og gerir lítið úr 

 
9 Alþt. 1996-1997, B-deild, þskj. 612 – 340. mál.  
10 Teitur Guðmundsson, „Afleiðingar heimilisofbeldis“ Vísir (2. maí 2019) 
<https://www.visir.is/g/2019190509876> skoðað 16. nóvember 2019. 
11 Ingólfur V. Gíslason, Ofbeldi í nánum samböndum: orsakir, afleiðingar, úrræði. (Reykjavík: Félags- og 
tryggingamálaráðuneytið 2008) 84-85.  
12 Kvennaathvarf, „Skilgreiningar á heimilisofbeldi“ <https://www.kvennaathvarf.is/ur-moppum/> skoðað 2. 
september 2019. 
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upplifun þolanda.13 Þeir þolendur sem verða fyrir líkamlegu ofbeldi hafa nánast alltaf einnig 

orðið fyrir andlegu ofbeldi enda er andlegt ofbeldi óhjákvæmilegur fylgifiskur líkamlegs 

ofbeldis.14 

1.2.2 Líkamlegt ofbeldi 

Þegar er fjallað um heimilisofbeldi er líkamlegt ofbeldi sennilega það fyrsta sem kemur upp í 

huga fólks. Líkamlegt ofbeldi er þegar líkamlegu afli er beitt gegn þolanda, hvort sem 

líkamlegur skaði hlýst af eður ei. Líkamlegt ofbeldi telst einnig þegar haldið er aftur af 

líkamlegum þörfum þolanda. Algengt er að líkamlegt ofbeldi komi í kjölfar andlegs ofbeldis 

sem hefur staðið yfir í einhvern tíma.15 Oftast eru áverkar af völdum líkamlegs ofbeldis í nánum 

samböndum á þeim svæðum líkamans sem auðvelt er að hylja. Má þar nefna bak, brjóst, kvið 

eða útlimi. Einnig er þekkt að gerandi vísvitandi lætur áverkana sjást til að þolandi fari síður út 

meðal almennings.16  

1.2.3 Fjárhagslegt ofbeldi 

Efnahagsleg stjórnun eða þvingun í nánu sambandi telst fjárhagslegt ofbeldi og er gjarnan hluti 

andlegs ofbeldis. Gerandi takmarkar aðgang þolanda að fjármagni en það felur í sér endurtekna 

valdbeitingu af hendi geranda. Gerandi kann að banna þolanda að afla sér tekna, neita þolanda 

um möguleika á að fara út á vinnumarkað eða hefta aðgang að námi, neita þolanda um pening 

eða gerandinn skammtar þolanda fjármagn. Einnig flokkast það undir fjárhagslegt ofbeldi að 

neita að greiða reikninga í nánu sambandi, skrá allar skuldir á þolanda og hóta að skuldakröfur 

falli á þolanda yfirgefi þolandi sambandið.17 

1.2.4 Kynferðislegt ofbeldi 

Kynferðisofbeldi getur átt sér stað í nánum samböndum. Felst ofbeldið í því að þvinga þolanda 

til kynlífs, að taka þátt í kynferðisathöfnum er særa blygðunarkennd þolanda, vanvirðingu í 

kynlífi eða þvinganir að horfa á klámfengið efni. Kynferðisofbeldi getur gengið það langt að 

gerandi þvingar þolanda til vændis.18 Líklegt er að þolendur kynferðisofbeldis sýni einkenni 

áfallastreituröskunar, kvíða og þunglyndis. Einnig eru þeir þolendur líklegri til að finna fyrir 

 
13 Ingólfur V. Gíslason, Ofbeldi í nánum samböndum: orsakir, afleiðingar, úrræði. (Reykjavík: Félags- og 
tryggingamálaráðuneytið 2008) 18. 
14 Kvennaathvarf, „Skilgreiningar á heimilisofbeldi“ <https://www.kvennaathvarf.is/ur-moppum/> skoðað 2. 
september 2019. 
15 Sama heimild. 
16 Ingólfur V. Gíslason, Ofbeldi í nánum samböndum: orsakir, afleiðingar, úrræði. (Reykjavík : Félags- og 
tryggingamálaráðuneytið 2008) 17. 
17 Sama heimild. 21. 
18 Sama heimild. 20. 
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skömm, sektarkennd, reiði, ótta og/eða einangrun. Þolendur kynferðisofbeldis hafa brotnari 

sjálfsmynd en þeir sem hafa ekki verið beittir kynferðisofbeldi.19 

1.2.5 Umsáturseinelti 

Sá sem framkvæmir umsátureinelti (e. stalking) kallast eltihrellir.20 Eltihrellir er einstaklingur 

sem ofsækir annan einstakling. Ofsóknirnar geta verið röð aðgerða sem vekja ótta hjá þolanda 

og að hann upplifi sig í hættu. Ofsóknirnar eru alvarlegar, oft ofbeldisfullar og geta stigmagnast 

með tímanum. Eltihrellir getur verið einstaklingur sem er annaðhvort þolanda kunnugur eða 

ekki. Flestir eltihrellar hafa átt í einhverskonar samskiptum við þolanda sem þeir fara svo að 

ofsækja.21 Eltihrellir hræðir þolanda vísvitandi, skaðar hann eða jafnvel myrðir. Gerandinn 

notar hræðsluáróður og veldur þolanda miklu tilfinningalegu álagi. Stundum hrellir gerandinn 

einnig fjölskyldumeðlimi þolandans. Yfirleitt hefur þolandi eltihrellis orðið fyrir annarri tegund 

ofbeldis í þeirra sambandi (ef þeir þekktust)  áður en hann hóf eftirför og njósnir með þolanda.22  

1.2.6 Stafrænt ofbeldi 

Stafrænt ofbeldi er þegar ofbeldi er beitt með notkun tækni, til dæmis með skilaboðum í gegnum 

samfélagsmiðla, í síma eða tölvupósti. Þolendur teljast þeir sem hafa orðið fyrir því að myndum 

eða myndböndum af þeim hefur verið deilt t.d. á internetinu en þá upplifa þeir ótta við að 

myndirnar birtist þar á ný. Stafrænt ofbeldi felur meðal annars í sér áreiti, fjárkúgun, hótanir, 

auðkennisþjófnað og dreifingu á persónulegum gögnum. Ofbeldi og hótanir sem eiga sér stað 

á internetinu getur aftrað þolendum að nota netið.  

Stafrænt ofbeldi í nánum samböndum getur lýst sér á þann hátt að gerandi skráir sig inn á 

samfélagsmiðla í nafni þolanda og hefur afskipti af því hver megi hafa samskipti við þolanda. 

Gerandi þrýstir á þolanda að senda sér skilaboð af kynferðislegum toga, þrýstir á þolanda að 

senda nektar- og kynlífsmyndir eða myndbönd af sér, og einnig telst stafrænt ofbeldi að senda 

þolanda nektar- eða kynlífsmyndir eða myndbönd af sér gegn vilja hans. Gerandi skoðar síma 

þolanda reglulega og fer einnig fram á að hafa lykilorð hans til að geta skráð sig inn á 

samfélagsmiðla eða bankareikninga þolanda. Gerandi sendir einnig skilaboð eða hringir 

stanslaust í þolanda í gegnum síma eða samfélagsmiðla. Hann hótar að birta opinberlega nektar- 

 
19 Kvennaathvarf, „Skilgreiningar á heimilisofbeldi“ <https://www.kvennaathvarf.is/ur-moppum/> skoðað 2. 
september 2019. 
20 Alþt.2016-2017, B-deild, 462. mál, 73. Fundur. Löggjöf gegn umsátureinelti. Dómsmálaráðherra Sigríður Á. 
Andersen. 
21 Stígamót, „Ofsóknir <https://www.stigamot.is/is/fraedsluefni/kynferdislegt-ofbeldi/umsatur-og-ofsoknir> 
skoðað 3. september 2019. 
22 National coalition against domestic violence, „Ask Congress to close the „Stalker Loophole“ now“ 
<https://ncadv.org/blog/posts/ask-congress-to-close-the-stalker-loophole-now> skoðað 3. september 2019. 
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eða kynlífsmyndir eða nektar- og kynlífsmyndbönd af þolanda eða að senda það efni til 

ættingja, vina eða vinnufélaga.23 

Áhrif stafræns ofbeldi á þolanda kann að verða til þess að hann fer að breyta daglegum 

venjum og draga sig til hlés í félagslegum samskiptum. Í mörgum tilfellum hefur ofbeldið 

fjárhagslegar afleiðingar fyrir þolendur, beinar eða óbeinar. Óbeinn fjárhagslegur kostnaður 

telst m.a. sá að þolandi hætti í starfi eða námi vegna andlegra vandamála sem stafræna ofbeldið 

olli. Beinn kostnaður felst m.a. í lögfræðikostnaði, kostnaði vegna sálfræðimeðferðar, o.s.frv.24 

Rannsóknir hafa sýnt að þolendur stafræns ofbeldis finnst þeim ekki eiga neitt einkalíf eftir að 

hafa orðið fyrir ofbeldinu. Þeir eru líklegri til að einangra sig, skammast sín fyrir stöðuna sem 

þeir eru komnir í, þeim kann að finnast að ofbeldið hafi verið þeim að kenna og upplifa sig 

hjálparlausa.25 

  

 
23 Kvennaathvarf, „Skilgreiningar á heimilisofbeldi“ <https://www.kvennaathvarf.is/ur-moppum/> skoðað 3. 
september 2019. 
24 Kvenréttindafélag, „Hvað er stafrænt ofbeldi“ <http://kvenrettindafelag.is/wp-
content/uploads/2017/09/IS_Stafr%C3%A6nt-ofbeldi-Web.pdf> skoðað 3. september 2019. 
25 Kvennaathvarf, „Skilgreiningar á heimilisofbeldi“ <https://www.kvennaathvarf.is/ur-moppum/> skoðað 3. 
september 2019. 
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2 Að styrkja réttarstöðu þolendur ofbeldis, söguleg þróun 

2.1 Austurríska leiðin 

Hin svokallaða austurríska leið kveður á um að gefa lögreglustjóra heimild til að fjarlægja 

ofbeldismenn af heimilum sínum til þess eins að styrkja réttarstöðu þolenda ofbeldis. 

Lagafrumvarp í anda austurríska leiðarinnar var lagt fram á Alþingi fyrst árið 2003. 

Flutningsmenn frumvarpsins gáfust ekki upp þegar frumvarpið var fellt og var nýtt frumvarp í 

anda austurrísku leiðarinnar lagt fram árið 2011. Frumvarpið fékk efnislega umfjöllun og var 

lögfest í júní sama ár.26 

Eins og nafnið gefur til kynna á austurríska leiðin rætur að rekja til Austurríkis. Árið 1993 

var haldin ráðstefna í Austurríki sem bar heitið „Konur og lögin.“ Markmið ráðstefnunnar var 

að finna leið til að móta lagaákvæði sem myndi styrkja stöðu þolenda heimilisofbeldis og einnig 

til að gerandinn fengi þá viðeigandi aðstoð til að ráða bót á hegðun sinni og jafnvel fá möguleika 

á einhverskonar meðferð. Ráðstefnan „Konur og lögin“ markaði upphafið að hinni austurískri 

leið. Vegna ráðstefnunnar var komið á fót sérstökum vinnuhóp sem hafði það markmið að 

endurskoða þau úrræði sem voru nú þegar í boði fyrir þolendur. Fljótlega kom í ljós að lögin í 

landinu væru alls ekki til þess fallin að vernda þolendur heimilisofbeldis og úr því yrði að 

bæta.27 Það var ekki fyrr en árið 1997 sem lögin voru samþykkt í Austurríki. Miklar umræður 

sköpuðust vegna laganna og rökrætt var hvort að þau brytu gegn friðhelgi heimilis og rétti 

heimiliseiganda. Stjórnarskrárnefnd Austurríkis samþykkti lögin á grundvelli 

mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna, en þar er getið um rétt einstaklinga til að njóta 

öryggis á eigin heimili.28  

Eitt af aðaleinkennum laganna nr. 759/1996 er að koma í veg fyrir heimilisofbeldi.29 Í 

ákvæði §382 lið a-d kemur fram að ef gerandi beitir eða hótar að beita fjölskyldumeðlim ofbeldi 

inn á sameiginlegu heimili hefur lögreglan heimild til að fjarlægja gerandann af heimilinu eða 

nærliggjandi umhverfi þess. Lögreglan getur bannað gerandanum að koma inn á eða nálægt 

heimilinu í ákveðinn tíma þó svo gerandinn sé skráður eigandi heimilisins. Þeirri heimild má 

lögreglan beita ef líklegt er að gerandi ógni öryggi sambýlisfólks síns, nánar tiltekið að 

gerandinn sé þeim hættulegur í atlögu, ógni lífi þeirra og heilsu. Lögreglan getur notað þessa 

heimild þó þolandi ofbeldisins sé því mótfallinn. Brottvísunar- og heimsóknarbann gerandans 

 
26 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 1225 – 706. mál. 
27 Haller, B., Pelikan, C. og Smutny, P, „The Austrian protection against domestic violence act“ (Crime and policy 
2006) 34-46. 
28 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 38 – 38. mál. 
29 Bundesgesetz zum Schutz vor Gewalt in der Familie, BGBl. nr. 759/1996. 
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gildir í tíu daga og fylgist lögreglan með því að eftir því sé farið fyrstu þrjá dagana. Gerandinn 

þarf að afhenda lögreglu lyklana að heimili sínu og ef gerandinn þarf að nálgast eigur sínar á 

heimilinu þarf hann að tilkynna þolandanum það fyrst. Gisti gerandinn á heimilinu meðan 

brottvísunar- og heimsóknarbann er í gildi og neiti hann að yfirgefa heimilið er lögreglu heimilt 

að handtaka gerandann. Ef þolandinn heimilar gerandanum að koma aftur inn á heimilið áður 

en tíu daga brottvísunar- og heimsóknarbann rennur út getur það einnig varðað sektum. 

Gerandinn fær upplýsingar um þá gististaði sem hann getur gist á utan heimilis síns. Gerandinn 

getur fengið styrk frá félagsþjónustunni fyrir húsnæði ef hann hefur ekki fjármagn fyrir 

húsaskjóli. Einnig er honum veittar upplýsingar um þau úrræði sem honum stendur til boða til 

að vinna bug á ofbeldishneigð sinni, sem og að sækja viðeigandi meðferðarúrræði sem felst í 

vikulegum hópmeðferðartímum í umsjá tveggja sérfræðinga í átta mánuði. Dómstólar eða 

barnaverndaryfirvöld hafa stundum skyldað gerendur í slíkt meðferðarúrræði.30 

Komi til þess að þolandi óski eftir tímabundnu nálgunarbanni fyrir austurrískum 

fjölskyldudómstól, getur hann óskað eftir framlengingu á brottvísunar- og heimsóknarbanni. 

Þolandi getur farið fram á tímabundið nálgunarbann innan tíu daga frá því að ákvörðun um 

brottvísunar- og heimsóknarbann tók gildi. Slík beiðni þarf að fara fyrir fjölskyldudómstól og í 

kjölfar þess framlengist brottvísunar- og heimsóknarbann um 20 daga eftir að beiðni er lögð inn 

hjá fjölskyldudómstól. Dómara ber þá að úrskurða um tímabundið nálgunarbann innan þessara 

20 daga. Skilyrði fyrir nálgunarbanni er að gerandinn á eða býr á sameiginlegu heimili þeirra 

og að líkamlegt og/eða andlegt ofbeldi eða hótanir hafi átt sér stað í garð þolandans. 

Nálgunarbann gildir í mesta lagi í þrjá mánuði. Þolandi getur aðeins farið fram á framlengingu 

ef þolandi hefur sótt um skilnað frá gerandanum. Gildir sú framlenging þar til lögskilnaður 

hefur verið frágenginn. Með nálgunarbanni er einnig heimilt að banna geranda að koma inn á 

vinnusvæði þolanda eða skólasvæði viðkomandi barna sem í hlut eiga. Einnig er hægt að fara 

fram á að banna geranda að hafa annars konar samband við þolanda, t.d. með því að hringja eða 

senda tölvupósta. Brjóti gerandi gegn nálgunarbanninu getur þolandinn farið fram á að 

gerandinn verði sektaður. Einnig geta barnaverndaryfirvöld sótt um tímabundið nálgunarbann 

fyrir þau börn sem eru í hættu á heimili sínu vegna heimilisofbeldis.31  

Lögin kveða einnig á um aðstoð fyrir þolendur ofbeldisins. Í hverju héraði í Austurríki er 

svokölluð „inngripamiðstöð“ (e. intervention center). Markmið hennar er að huga að umönnun 

 
30 Birgitt Haller, „The Austrian Legislation against Domestic Violence“ 
<http://www.ikf.ac.at/english/austrian_legislation_against_domestic_violence.pdf> skoðað 10. september 2019. 
1-3 
31 Sama heimild. 
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þolanda ofbeldisins og vera í samstarfi við aðrar stofnanir sem einnig sjá um slíka umönnun. 

Þegar lögreglan gefur út brottvísunar- og heimsóknarbann ber henni að tilkynna það til 

viðeigandi „inngripsmiðstöðvar“ og gefa starfsmönnum hennar upplýsingar um viðkomandi 

þolanda. Í kjölfarið hafa starfsmenn samband við þolandann og bjóða fram aðstoð sína. Þolandi 

ræður hvort hann þiggur þá aðstoð.32  

Norðmenn og Svíar hafa tekið upp í sína löggjöf sambærileg ákvæði líkt og þau austurrísku. 

Norðmenn settu upp áætlun sem sérstaklega var ætluð að berjast gegn ofbeldi gegn konum árin 

2002-2003. Markmið áætlunarinnar var að styrkja alla þá þætti er snéru að 

heimilisofbeldismálum, þ.e.a.s. lögreglu, starfsmenn í heilbrigðisþjónustu, athvörf, í 

barnaverndarráðum, í félagsþjónustunni, o.s.frv. Með því væru starfsmenn styrktir til að verða 

hæfari til að meðhöndla ofbeldismál. Tilgangurinn var að styrkja þau úrræði sem voru þegar 

fyrir hendi og að koma á fót meðferð fyrir gerendur heimilisofbeldis, aðstoða þau börn sem 

voru að alast upp við heimilisofbeldi og styrkja konur sem beittar voru heimilisofbeldi og 

tilheyrðu minnihlutahópi, þ.e. konur með erlendan bakgrunn eða ættu við fötlun að stríða svo 

eitthvað sé nefnt.33  

2.2 Íslenskur réttur og austurríska leiðin 

Heimili manna er efnismikill þáttur í einkalífi fólks og njóta heimili sérstakrar friðhelgi skv. 

71. gr. laga nr. 33/1944 Stjórnarskrár Íslands34 sem kveður á um að allir skuli njóta friðhelgi 

einkalífs, heimilis og fjölskyldu. Með einkalífi er átt við persónuleg málefni einstaklings. Aðilar 

eiga rétt á að einkahagir og lífshættir þeirra, þ.e. samskipti, tilfinningalíf og tilfinningasambönd 

við annað fólk séu látin óáreitt. Réttindum þessum er veitt sérstök refsivernd, sbr. XXV. kafla 

í lögum nr. 19/1940 hgl. Er það því refsivert að ráðast inn á heimili manns og rjúfa þannig 

friðhelgi þess og raska heimilislífi að öðru leyti.35 

Stjórnarskráin tryggir rétt fjölskyldna að vera saman, að foreldrar fái að búa saman og fara 

með sameiginlega forsjá barna sinna, annast uppeldi þeirra án íhlutunar frá stjórnvöldum eða 

öðrum. Hætta er á að réttindi þessi séu brotin sökum rannsóknarheimilda, takmarka má friðhelgi 

einkalífs ef réttindi annarra vegur þyngra. Þarf ótvíræð lagaheimild að liggja fyrir vegna slíkrar 

 
32 Birgitt Haller, „The Austrian Legislation against Domestic Violence“ 
<http://www.ikf.ac.at/english/austrian_legislation_against_domestic_violence.pdf> skoðað 10. september 2019. 
1-3. 
33 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 10 – 10. mál. 
34 Hér eftir STJSKR. 
35 Stjórnlaganefnd, „Skýrsla stjórnlaganefndar um skýringar við stjórnarskrá lýðveldisins Ísland nr. 33/1944“ 
(Forsætisráðuneyti) 190-192 <https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-
media/media/stjornarskra/Skyrsla_stjornlaganefndar_seinna_bindi_skyringar.pdf> skoðað 12. september 2019. 
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skerðingar. Helsta ástæða fyrir skerðingu á friðhelgi einkalífs og heimilis er þegar 

lögreglurannsókn í refsimálum veitir heimild til að gera leit á líkama manns eða heimili hans. 

Einnig kemur fram í 2. mgr. 71. gr. STJSKR að með sérstakri lagaheimild má víkja frá friðhelgi 

einkalífs, heimilis og fjölskyldu ef brýn nauðsyn er vegna réttinda annarra.36 

Einnig vega réttindi barns inn á heimili þyngra en friðhelgi 71. gr. STJSKR ef því er hætta 

búin á vegna ofbeldis eða vanrækslu.37 Skv. 37.gr. barnaverndarlaga nr. 80/200238 kemur fram 

að barnaverndarvernd getur fyrir dómi krafist þess að ofbeldismanni verði meinuð dvöl á 

heimili telji hún hagsmuni og öryggi barns sé betur borgið með slíkum hætti.39 

Sé geranda ofbeldis í nánu sambandi bannað að heimsækja heimili sitt, sem vel getur verið 

hans eign, er takmörkunin aðeins bundin afnota hans af eigninni um ákveðinn tíma. Er það gert 

vegna þeirra sem þar búa. Hér búa að baki öryggisjónarmið er snúa að því að vernda líf, heilsu 

og heimilisfrið annarra.40 

Upphaf austurrísku leiðarinnar á Íslandi má rekja til ársins 2003 þegar frumvarp um 

nálgunarbann var lagt fram til að breyta þágildandi lögum um meðferð opinberra mála nr. 

19/1991.41 Þá fyrst var kveðið á um nálgunarbann í íslenskum lögum. Var það gert til að 

bregðast við þeirri umræðu sem átt hafði sér stað í samfélaginu um heimilisofbeldi og hvernig 

best væri að vinna bug á því meini. Í frumvarpinu kom fram að nauðsynlegt væri að vernda 

þolendur heimilisofbeldis og talið var að nálgunarbann myndi bæta réttarstöðu þeirra sem og 

annarra þolanda ofbeldis og ofsókna, enda væri markmiðið að nálgunarbann myndi vernda þann 

sem væri þolandi ofbeldis og myndi fyrirbyggja frekara ofbeldi gagnvart þolandanum. 

Tilgangurinn með frumvarpinu var einnig að gera tilraun til að aðlaga lög nr. 19/1991 að 

austurrísku leiðinni. Fyrirmynd frumvarpsins voru löggjafir frá Noregi og Svíþjóð sem þar 

höfðu nýlega tekið gildi, en löggjafir þeirra voru byggðar á austurrísku leiðinni.42  

Endurskoðun á lögum um meðferð opinberra mála nr. 19/1991 árið 2008 leiddi til að þau 

lög voru felld úr gildi með lögum nr. 88/2008 lög um meðferð sakamála.43 Þegar lög sml tóku 

við af lögum 19/991 var álitið að nálgunarbann ætti ekki heima í lögum um meðferð sakamála, 

 
36 Stjórnlaganefnd, „Skýrsla stjórnlaganefndar um skýringar við stjórnarskrá lýðveldisins Ísland nr. 33/1944“ 
(Forsætisráðuneyti) 190-192 <https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-
media/media/stjornarskra/Skyrsla_stjornlaganefndar_seinna_bindi_skyringar.pdf> skoðað 12. september 2019. 
37 Sama heimild. 
38 Hér eftir bvl. 
39 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 1225 – 706. mál. 
40 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 10 – 10. mál. 
41 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 1314 – 559. mál. 
42 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 10 – 10. mál. 
43 Hér eftir sml. 
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enda hefði það þvingunarúrræði ekki sama tilgang og þvingunarúrræði sem tengdust 

rannsóknum eða meðferðum sakamála í tilteknum afbrotum. Sökum þess var lagt fram 

frumvarp til laga um nálgunarbann sem varð að lögum nr. 122/2008. Helstu breytingar sem 

gerðar voru á 1. mgr. 2. gr. voru þær að sá sem fer fram á nálgunarbann getur kært ákvörðun 

lögreglu ef ekki þykir tilefni til nálgunarbanns. Þá nýtur sá heimildar sem nálgunarbannið 

beinist að, að kæra þá ákvörðun lögreglu. Um þetta efni gilda sömu reglur og um kæru 

ákvörðunar lögreglu um að fella niður rannsókn máls.44 Helsti munurinn á íslensku lögunum 

og þeim austurrísku var sá að ekki var hægt að fara fram á nálgunarbann nema þolandinn hafi 

farið fram á slíka vernd, en samkvæmt austurrísku leiðinni tekur lögreglan ákvörðun um hvort 

vísa skuli ofbeldismanni af heimilinu og að honum sé meinaður aðgangur þangað í tiltekinn 

tíma.45 Lög nr. 122/2008 voru felld úr gildi með lögum nr. 85/2011 þann 23. júní. 2011.  

2.3 Lög nr. 85/2011 um nálgunarbann og brottvísun af heimili 

Þegar lög nr. 85/2011 um nálgunarbann og brottvísun af heimili voru samþykkt þann 23. júní 

2011 var talið að mikill áfangi hafi náðst í baráttunni gegn heimilisofbeldi á Íslandi. Leitast var 

við að styrkja réttarstöðu þolanda, þannig að hann gæti verið áfram á heimili sínu en gerandi 

fjarlægður. Mikil réttarbót varð fyrir þolendur heimilisofbeldis og barna þeirra sem einnig búa 

við heimilisofbeldi með setningu laganna, úrræðum þess, vernd og tækifæri fyrir þolendur til 

að tryggja þeim stöðugleika og öryggi. Skilgreiningu á nálgunarbanni er að finna í 1. gr. laga 

nr. 85/2011 um nálgunarbann og brottvísun af heimili. Með hugtakinu er átt við þau atvik þar 

sem aðila er bannað að koma á tiltekið svæði, veita eftirför, heimsækja eða setja sig í samband 

við þann aðila sem er með nálgunarbannsheimild gagnvart umræddum aðila. Hér er átt við 

samskipti gegnum síma-, bréfa- eða rafpóstsamskipti en í nútíma samfélagi eru samskiptahættir 

ekki tæmandi taldir og geta þeir tekið breytingum með fyllingu tímans.46 Með hugtakinu 

„brottvísun af heimili“ er átt við atvik þegar aðila er vísað af brott af heimili sínu eða af 

dvalarstað. Honum er bannað að koma á þann stað í tiltekinn tíma. Ekki er skilyrði að aðilinn 

sé með skráð lögheimili á brottvísunarstað.47  

Í lögum er að finna heimild sem heimilar lögreglustjóra að beita nálgunarbanni og vísa 

geranda af heimili ef ógn stafar af honum gagnvart þeim sem þar búa, sbr. 3. mgr. 3. gr. laganna. 

Þótti rétt að kveða skýrlega á um slíka heimild lögreglustjóra í lögunum, þar sem upp gætu 

komið atvik þar sem þolandi sjálfur treysti sér ekki til að biðja um brottvísun af heimili sökum 

 
44 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 334 – 294. mál. 
45 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 10 – 10. mál. 
46 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 1225 – 706. mál. 
47 Sama heimild. 
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hræðslu við geranda. Með heimild þessari er lögreglustjóra falið að meta aðstæður og meta 

hvort hætta stafi af þeim aðila sem kvörtunin beinist gegn dvelji hann áfram á heimilinu. Slíkt 

hið sama á við um nálgunarbann. Lögreglustjóri þarf þó að bera ákvörðun sína undir héraðsdóm 

innan þriggja sólarhringa frá birtingu ákvörðunarinnar. Sama gildir um meðferð máls hjá 

lögreglu eins og fyrir dómi. Tilnefna skal þeim sem sætir nálgunarbanni eða brottvísun af 

heimili verjanda og þolanda réttargæslumann. Ef skilyrði eru ekki lengur fyrir hendi ber 

lögreglustjóra að fella nálgunarbann eða brottvísun af heimili úr gildi. Lögreglustjóra ber einnig 

að fara eftir meðalhófsreglu þ.e. að ekki skuli beita nálgunarbanni eða brottvísun af heimili ef 

vægari valmöguleiki með sama árangri sé fyrir hendi, sbr. 6. gr. laganna.48  

Beiting úrræðis líkt og nálgunarbanni og brottvísun af heimili er vandmeðfarin, en í málum 

sem þessum vegast annarsvegar á hagsmunir gerandans sem sæta þarf brottvísun af heimili sínu 

og hinsvegar hagsmunir þolanda sem brottvísuninni er ætlað að vernda. Með því að vísa 

geranda af heimili sínu er horft til þess að vernda heilsu og líf þeirra sem þar búa og þykir það 

vega þyngra en hagsmunir gerandans þó hann þurfi tímabundið að yfirgefa heimili sitt. 

Sjónarmiðið byggist á því að vernda þolandann fyrir ofbeldi á sínu eigin heimili og að það sé 

ekki einkamál viðkomandi aðila heldur varði það allt samfélagið. Yfirvöldum ber eftir fremsta 

megni að aðstoða þá sem verða fyrir heimilisofbeldi.49 

Í 4. gr. laganna koma fram þau skilyrði sem þurfa að vera fyrir hendi svo nálgunarbanni 

verði beitt. Skilyrðin sem uppfylla þarf eru þau að fyrir hendi þarf að vera rökstuddur grunur 

um að gerandi muni fremja refsivert brot eða raska friði þolandans. Þá kemur einnig til álita að 

meta hvort þolanda stafi hætta af geranda. Uppfylla þarf aðeins eitt af ofangreindum skilyrðum 

til að nálgunarbanni verði beitt. Við mat á hvort gerandi muni fremja refsivert brot eða með 

öðrum hætti raska friði þolanda verður að líta til fyrri háttsemi gerandans og samskiptum hans 

við þolanda. Koma þar til álita fyrri afbrot, hótanir, ögranir ásamt öðrum samskiptum við 

þolanda sem veitt geta rökstuddan grun um hvað kunni að vera í vændum. En að sama skapi 

verður að gera þá kröfu að nálgunarbanni sé ekki beitt ef þolandi upplifi smávægilegan ama frá 

geranda.50 Hvað varðar framkvæmd 4. gr. laganna kemur fram í dómi Hrd. 22. janúar 2015 í 

máli nr. 62/2015 þar sem felldur var úr gildi úrskurður héraðsdóms Reykjavíkur 20. janúar 

2015 varðandi staðfestingu á ákvörðun Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu um að 

varnaraðili skyldi sæta nálgunarbanni, þar sem talið var að skilyrðum 4. gr. laganna hafi ekki 

 
48 Lög nr. 85/2011 um nálgunarbann og brottvísun af heimili; Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 1225 – 706. mál. 
49 Sama heimild. 
50 Lög nr. 85/2011 um nálgunarbann og brottvísun af heimili; Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 1225 – 706. mál. 
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verið fullnægt. Rökstuddur grunur lögreglustjórans byggði á að varnaraðili hafði beitt fyrrum 

sambúðarkonu sína ofbeldi eitt skipti sumarið árið 2014 og að hafa sent kynlífsmynd og 

nektarmyndband til vinkonu fyrrum sambúðarkonu sinnar og vinnufélaga hennar. Þónokkur 

tími hafi liðið frá því að atvikið átti sér stað og samkvæmt gögnum málsins benti ekkert til að 

varnaraðilinn hafi brotið aftur á fyrrum sambúðarkonu sinni og að ekki væri hætta á að hann 

myndi brjóta gegn henni aftur með þeim hætti. Ekki var talið að hægt væri að heimfæra seinni 

tilvikið undir lögin þó tilvikið væri gróft rof á friðhelgi einkalífs fyrrum sambúðarkonu hans. 

Nálgunarbann veitti henni ekki vernd gagnvart slíkri háttsemi. Samkvæmt þessu var skilyrðum 

4. gr. laga nr. 85/2011 ekki fullnægt og var því nálgunarbann fellt úr gildi. 51 Samkvæmt 

dóminum var ekki fyrir hendi rökstuddur grunur, gögn málsins bentu einnig til að varnaraðili 

myndi ekki raska friði þolanda aftur og ekki stafaði hætta af honum.  

Í 5. gr. laganna er getið um skilyrðin sem fyrir hendi þurfa að vera svo beita megi brottvísun 

af heimili. Skilyrðin eru að aðeins annaðhvort þeirra þarf að vera uppfyllt svo að brottvísun 

verði beitt. Skilyrðin eru að rökstuddur grunur sé til staðar um að gerandinn hafi framið refsivert 

brot skv. ákvæðum almennra hegningarlaga, að afbrotið geti varðað allt að sex mánaða fangelsi 

og að þolandi sé honum nákominn. Þegar metið er hvort beita eigi nálgunarbanni gegn geranda 

sem brotið hefur á þolanda sem er honum nákominn, getur það haft sérstaka þýðingu ef hann 

hefur áður brotið gegn þolanda sem var honum nákominn. Brottvísun af heimili er talin vera 

mjög íþyngjandi þvingunarúrræði og þegar ákvörðun er tekin um að beita henni verður að gera 

þá kröfu að sterkar vísbendingar séu fyrir hendi um að gerandinn muni brjóta gegn ákvæðum 

hegningarlaganna.52 Hvað varðar 5. gr. laganna í dómaframkvæmd má líta til dóm Landsréttar 

29. maí 2019 í máli nr. 377/2019 en þar var ekki talið að rökstuddur grunur hafi legið fyrir að 

varnaraðili hafi beitt syni sína ofbeldi eða hafi hótað því. Var rökstuddur grunur um að 

varnaraðilinn hafi beitt eiginkonu sína ofbeldi en tæpir tveir mánuðir voru liðnir frá því atviki. 

Að því virtu var ekki talið að skilyrðum 4., 5., og 6. gr. laga nr. 85/2011 væru fullnægt til að 

varnaraðila yrði gert að sæta nálgunarbanni og brottvísun af heimili. Með því var ákvörðun 

Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu felld úr gildi.53 

Heimilt er að beita brottvísun af heimili samhliða nálgunarbanni ef nauðsyn þykir til að 

tryggja hagsmuni þolanda. Í sumum tilfellum er ekki hægt að tryggja öryggi þolanda nema að 

 
51 Hæstiréttur 13. maí 2015 í máli nr. 65/2015. 
52 Lög nr. 85/2011 um nálgunarbann og brottvísun af heimili; Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 1225 – 706. mál. 
53 Landsréttur 29. maí 2019 í máli nr. 377/2019. 



15 
 

beita jafnframt nálgunarbanni þ.e.a.s. að gerandi megi ekki setja sig í samband við þolanda, 

fylgja honum eftir og eftir atvikum meina honum aðgang að vinnustað þolanda.54 

Lögreglu er heimilt að handtaka geranda í þágu meðferðar og ákvörðunar um nálgunarbann 

eða brottvísun af heimili, sbr. 3. mgr. 5. gr. laganna. Er þetta sérstaklega mikilvæg heimild þar 

sem lögreglan getur farið inn á heimili og handtekið geranda og fjarlægt af vettvangi þar sem 

ofbeldi hefur átt sér stað eða kann að vera yfirvofandi. Er með því unnt að koma í veg fyrir 

frekari afbrot af hans hálfu. Í 18. gr. laganna kemur fram að ákvæði laga um meðferð sakamála 

gildir um málsmeðferð, þ.e.a.s. að um heimildir til handtöku sem getið er á um í sakamálalögum 

er ekki heimilt að halda geranda í haldi lögreglu lengur en 24 klukkustundir án þess að leiða 

hann fyrir dómara. Í 3. og 4. mgr. 7. gr. laga nr. 85/2011 er að finna þau tímamörk sem sett eru 

um nálgunarbann og brottvísun af heimili. Heimilt er að beita nálgunarbanni allt að einu ári í 

senn en ógerlegt er að framlengja bannið nema að til komi ný ákvörðun frá lögreglustjóra sem 

jafnframt þarf að leggja fram til héraðsdóms til staðfestingar. Ef skilyrðin sem lágu til 

grundvallar eru ekki lengur fyrir hendi verður nálgunarbannið ekki framlengt. Brottvísun af 

heimili er mjög viðurhlutamikið og íþyngjandi úrræði fyrir gerandann og þykir ekki rétt að það 

úrræði vari í langan tíma án endurskoðunar. Er það í samræmi við það sem almennt gerist og 

gildir í sakamálum hér á landi þar sem íþyngjandi úrræðum er ekki beitt um lengri tíma en fjórar 

vikur í senn.55 

Lögreglustjóri skal, ef ekki eru fyrir hendi skilyrði til að samþykkja ákvörðun um 

nálgunarbann eða brottvísun af heimili, hafa og birta rökstudda ákvörðun þess efnis, sbr. 1. mgr. 

10. gr. laganna. Slíka ákvörðun er hægt að kæra til ríkissaksóknara innan mánaðar frá því að 

ákvörðunin var birt. Ríkissaksóknara ber að taka afstöðu til kærunnar innan viku frá því 

málsgögn berast frá lögreglustjóra. Lögreglu ber að tilkynna til félagsmálayfirvalda, sbr. 16. og 

17. gr. laganna, um þann aðila sem gert er að yfirgefa heimili sitt og að tilkynna til 

barnaverndarvernd ef barn eða börn eru á því heimili sem um ræðir, þar sem nálgunarbanni eða 

brottvísun af heimili hefur verið beitt.56 

  

 
54 Lög nr. 85/2011 um nálgunarbann og brottvísun af heimili; Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 1225 – 706. mál. 
55 Sama heimild. 
56Lög nr. 85/2011 um nálgunarbann og brottvísun af heimili; Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 1225 – 706. mál. 
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3 Tilraunaverkefni lögreglustjórans á Suðurnesjum „Að halda glugganum opnum“ 

Verkefnið „Að halda glugganum opnum“ var tilraunaverkefni um heimilisofbeldi 

lögreglustjórans á Suðurnesjum til eins árs í samstarfi við félagsþjónustur á Suðurnesjum. Var 

markmiðið að efla og bæta rannsóknir í heimilisofbeldismálum, að efla fyrstu viðbrögð 

lögreglu, fækka ítrekunarbrotum, að koma á fót markvissari aðstoð fyrir þolendur og gerendur, 

að hagnýta betur þau úrræði sem koma fram í lögum um nálgunarbann og brottvísun af heimili 

nr. 85/2011 og einnig að ná fleiri sakfellingum í heimilisofbeldismálum.57 

3.1 Upphaf verkefnisins 

Í úttekt sem var framkvæmd árið 2011 varðandi heimilisofbeldismál hjá lögreglustjóranum á 

Suðurnesjum kom í ljós að skráningu var verulega ábótavant og höfðu fá heimilisofbeldismál 

fengið framgöngu í refsivörslukerfinu. Þá voru rannsóknir og skráningar í slíkum málum ekki 

í samræmi við verklagsreglur Ríkislögreglustjórans sem út voru gefnar árið 2005. Úrræðin sem 

fyrir hendi voru í lögum nr. 85/2011 voru lítið sem ekkert notuð og stuðning skorti fyrir 

þolendur og gerendur í málaflokkinum. Var það mat embættis lögreglustjórans á Suðurnesjum 

eftir úttektina að þessi málaflokkur væri ekki litinn nógu alvarlegum augum í samfélaginu og 

þörf væri á viðhorfsbreytingu hvað varðaði heimilisofbeldi.58  

Höfundur setti sig í samband við Öldu Hrönn Jóhannsdóttur sem er yfirlögfræðingur hjá 

embætti Lögreglustjórans á Suðurnesjum. Alda Hrönn var ein af þeim sem kom 

tilraunaverkefninu „Að halda glugganum opnum“ af stað. Alda Hrönn hóf störf hjá embættinu 

árið 2007 þegar starfsmenn og aðrir sem höfðu aðkomu að heimilisofbeldismálum fóru að skoða 

ástæðu þess að embættið næði svona fáum sakfellingum í heimilisofbeldismálum. Fyrir árið 

2008 voru gömlu lögin um meðferð opinberra mála nr. 19/1991 enn í gildi og neyddist þá 

þolandi til að leggja fram kæru út af minniháttar líkamsmeiðingum. Í dag fer málið áfram ef 

almannahagsmunir krefjast þess. Ef þolandi ofbeldis leggur ekki fram kæru þá er lögð fram 

kæra af lögreglu ef lögregla metur svo að almannahagsmunir krefjist þess. Almennahagsmunir 

varða heimilisofbeldi, það var hugmyndin sem embættið vann út frá. Heimilisofbeldi er 

samfélagslegt vandamál og getur málefnið ekki talist einkamál fólks eða hulið hjúpi friðhelgi 

 
57 Stjórnarráðið, „Tillaga til nýsköpunarverðlauna í opinberri þjónustu og stjórnsýslu 2013“ 
<https://www.stjornarradid.is/library/03-Verkefni/Rekstur-og-eignir-
rikisins/Nyskopun/2014_A%C3%B0%20halda%20glugganum%20opnum.pdf> skoðað 15. september 2019. 
58 Stjórnarráðið, „Suðurnesjavaktin Áfangskýrsla. Desember 2013“ (Velferðarráðuneyti) 
<https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-media/media/Rit_2013/Afangaskyrsla-
Sudurnesjavaktarinnar-2013.pdf> skoðað 15. september 2019. 25. 
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einkalífs fólks. Umræðan í samfélaginu var sú að heimilisofbeldismál teldust einkalíf fólks og 

varðaði ekki lögreglu.59 

Í kjölfarið fór embættið yfir verklagsreglur. Verklagsreglur voru í gildi en ekki var farið 

eftir þeim. Lögreglan skráði ekki málin rétt inn í kerfin. Samkvæmt þeim verklagsreglum átti 

lögreglan að fullrannsaka heimilisofbeldismál en það var samt ekki gert. Á þessum tíma voru 

lög um meðferð opinberra mála nr. 19/1991 felld úr gildi með tilkomu laga um meðferð 

sakamála nr. 88/2008 og í kjölfarið var sett upp verklag til að tryggja faglegri vinnubrögð við 

meðferð heimilisofbeldismála. Var farið yfir hvernig hægt væri að fylgja málunum betur eftir, 

hvernig væri hægt að fullrannsaka málið á fyrstum stigum með því markmiði að gefa ekki 

aðilum málsins svigrúm til að draga framburð sinn til baka og tala ekki við lögreglu, því aðilar 

sem bjuggu við ógnarástand drógu oft framburð sinn til baka. Lögreglan gat ekki treyst á aðila 

máls sem mættu ekki fyrir dóm og/eða drægju framburð sinn til baka. Rannsakendur fóru því 

að afla allra sönnunargagna miklu fyrr í rannsóknarferlinu, helst á vettvangi. Það var kveikjan 

að nýjum verklagsreglum.60 

Velferðarvaktin var stofnuð að frumkvæði stjórnvalda snemma árs 2009 til að fylgjast með 

afleiðingum efnahagshrunsins á heimilin í landinu. Hún er óháður greiningar- og álitsgjafi sem 

leggur fram tillögur til stjórnvalda og hagsmunasamtaka og fylgir þeim eftir.61 Á þessum tíma 

árið 2013, var Suðurnesjasvæðið ennþá undir eftirliti Velferðarvaktarinnar vegna 

bankahrunsins sem átti sér stað, þar sem Suðurnesjasvæðið var láglaunasvæði. Atvinnuleysi 

hafi aukist þar sem vinna við Flugstöð Leifs Eiríkssonar hafði dregist verulega saman en 

flugstöðin var helsta uppspretta atvinnustarfsemi á Suðurnesjum. Lögreglan við embættið fór 

að fullnægja öllum skilyrðum verklagsreglna og upp úr því var óskað eftir samstafi við 

félagsþjónustur á svæðinu og vildi sú félagsþjónustan fara með embættinu í tilraunaverkefnið.62  

Verkefnið hófst þann 1. febrúar árið 2013 í samvinnu við félagsþjónustur Reykjanesbæjar 

og nágrannabæjanna Grindavíkur, Sandgerðis, Garðs og Voga. Lögreglustjóri mat svo að 

 
59 Alda Hrönn Jóhannsdóttir, yfirlögfræðingur hjá Lögreglustjóra Suðurnesja, viðtal við höfund (Reykjanesbær 5. 
nóvember 2019). 
60 Sama heimild. 
61 Stjórnarráði, „Velferðarvaktin“, <https://www.stjornarradid.is/verkefni/felags-og-
fjolskyldumal/velferdarvaktin/> skoðað 9. desember 2019. 
62 Alda Hrönn Jóhannsdóttir, yfirlögfræðingur hjá Lögreglustjóra Suðurnesja, viðtal við höfund (Reykjanesbær 5. 
nóvember 2019). 
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markvissari nálgunar væri þörf á þessum málaflokki þar sem samstarfi þessara aðila væri mjög 

ábótavant.63 

3.2 Verklag 

Lögreglan taldi að taka þyrfti málin föstum tökum strax í upphafi. Slíkt væri nauðsynlegt til að 

málin fengju frekari framgang innan réttarvörslukerfisins. Við upphaf máls væri oft eina 

tækifærið sem lögreglan eða félagsþjónustan fengi til að hafa áhrif á framgang málsins. Með 

vettvangsrannsókn strax í upphafi væri hægt að afla mikilvægra gagna t.d. með ljósmyndum á 

vettvangi og framburðir fengnir hjá þolanda og vitnum. Mikilvægt væri að þolandi kæmist í 

læknisrannsókn.64 Samþykki þyrfti að fá frá þolanda til að kalla til starfsmenn 

Barnaverndarnefndar ef börn væru á heimilinu, jafnvel þó þau væru ekki á vettvangi í upphafi 

máls. Ef starfsmaður félagsþjónustu væri á vettvangi gæti hann veitt þolanda og börnum meiri 

stuðning í upphafi. Starfsmenn gætu orðið vitni í málinu til að styðja við framhald þess. Var 

það mat embættisins og félagsþjónustu að ferlið yki líkur á samstarfi við þolanda og að meiri 

líkur væru á að þolandi myndi leita sér læknisaðstoðar.65 Þolanda og geranda eru kynnt úrræðin 

um brottvísun af heimili og nálgunarbann skv. lögum nr. 85/2011 og þá er gerandinn einnig 

hvattur til að sækja þau úrræði sem standa honum til boða til að láta af ofbeldishegðun. 

Eftirfylgni málsins fer fram með heimsókn á heimilið innan við viku frá tilkynntum atburði. Þá 

fer rannsóknarlögreglumaður og starfsmaður félagsþjónustu inn á heimilið. Með slíkri 

heimsókn er hægt að fylgjast með hvort að látið hafi verið af meintu ofbeldi. Eftir slíka 

heimsókn er skýrsla gerð um heimsóknina hjá lögreglu, lögreglan getur jafnframt tekið afstöðu 

til hvort þörf sé að beita brottvísun af heimili eða nálgunarbanni vegna hættu sem stafi af 

geranda. Áhættugreining hjá embætti lögreglustjóra leggur mat á hversu miklar líkur eru á 

ítrekuðu ofbeldi, eða hversu miklar líkur er á mjög alvarlegu ofbeldi. Lögreglustjóri styðst við 

slíka greiningu þegar kemur að því að taka ákvörðun um nálgunarbann eða brottvísun af 

heimili.66 

 
63 Stjórnarráðið, „Suðurnesjavaktin Áfangskýrsla. Desember 2013“ (Velferðarráðuneyti) 
<https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-media/media/Rit_2013/Afangaskyrsla-
Sudurnesjavaktarinnar-2013.pdf> skoðað 15. september 2019. 25. 
64 Sama heimild. 
65 Stjórnarráðið, „Tillaga til nýsköpunarverðlauna í opinberri þjónustu og stjórnsýslu 2013“ 
<https://www.stjornarradid.is/library/03-Verkefni/Rekstur-og-eignir-
rikisins/Nyskopun/2014_A%C3%B0%20halda%20glugganum%20opnum.pdf> skoðað 15. september 2019. 
66 Stjórnarráðið, „Suðurnesjavaktin Áfangskýrsla. Desember 2013“ (Velferðarráðuneyti) 
<https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-media/media/Rit_2013/Afangaskyrsla-
Sudurnesjavaktarinnar-2013.pdf> skoðað 15. september 2019. 26. 
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Alda Hrönn greindi frá því að með tilkomu nýju verklagsreglnanna hafði lögreglan 

áhyggjur af því að aðilar máls upplifðu ofbeldi af hálfu lögreglu, en svo var ekki. Heldur varð 

vitundarvakning og aðilum máls var létt að lögreglan tæki stjórnina.67 

3.3 Áhrif verkefnisins 

Tilraunaverkefnið varði í eitt ár. Mat embættisins var að verkefnið hafi gengið mjög vel. 

Verkefnið hafði mikið forvarnargildi, einnig hvað varðaði aðstoð fyrir börn sem höfðu orðið 

vitni að ofbeldismálum inni á heimilum sínum. Var það kjörorð embættisins í gegnum verkefnið 

að heimilisofbeldi væri ekki einkamál fólks, það væri þjóðfélagslegt mein sem bæri að uppræta 

þar sem slíkt mein hefði víðtæk áhrif á þolanda og geranda, bæði tilfinningalega og 

fjárhagslega.68 

Í kjölfar bættra verklagsreglna fór embættið að bera kennsl á atriði sem ekki virkuðu í 

refsivörslukerfinu, t.a.m. voru sett lög um nálgunarbann og brottvísun af heimili nr. 85/2011, 

en embættið virtist ekki vita af þeim. Engin kynning hafði farið fram á þeim lögum. Einnig 

kunnu þeir sem störfuðu innan lögreglunnar ekki að fara með þau lög. Þegar farið var að vinna 

með þau kom í ljós að þá gæti lögráðamaður brotaþola, félagsþjónusta sem kom fram fyrir hönd 

brotaþola eða lögregla skv. 2., og 3. mgr. 3. gr. laga nr. 85/2011, ákveðið nálgunarbann, ef talið 

var að fyrir hendi væri ákvæðin hætta og að ákveðinn rökstuðningur væri uppfylltur. Ef gerandi 

bryti gegn nálgunarbanninu þurfti þolandi að leggja sjálfur fram kæru. Þannig gleymdist að 

breyta almennum hegningarlögum þegar lög um nálgunarbann og brottvísun af heimili voru 

sett. Embættið benti á þetta og var send beiðni til Alþingis og var lögunum breytt árið 2011 ár. 

Í kjölfarið fór embættið einnig að kynna sér áhættumat, þ.e. viðurkennda áhættumatstækni fyrir 

ofbeldi í nánum samböndum, en áhættumat er notað í slíkum málum sem koma á borð lögreglu. 

Fjallað er nánar um B-SAFER áhættumatið í ofbeldismálum í kafla 4.3.2. Yfirstjórn 

embættisins fór til Bretlands til að kynna sér vinnubrögð þeirra en Bretland telst framarlega í 

þeirri áhættumatsþróun. Áhættumatstæki kom til Íslands en fram að því höfðu embættin notast 

við sitt eigið sem virkaði á þann hátt að ef vissir þættir voru til staðar í málinu var nálgunarbanni 

beitt, farið verður nánar yfir B-SAFER áhættumatið í kafla 3.3.2.69 

 
67 Alda Hrönn Jóhannsdóttir, yfirlögfræðingur hjá Lögreglustjóra Suðurnesja, viðtal við höfund (Reykjanesbær 5. 
nóvember 2019). 
68 Stjórnarráðið, „Suðurnesjavaktin Áfangskýrsla. Desember 2013“ (Velferðarráðuneyti) 
<https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-media/media/Rit_2013/Afangaskyrsla-
Sudurnesjavaktarinnar-2013.pdf> skoðað 15. september 2019. 26. 
69 Alda Hrönn Jóhannsdóttir, yfirlögfræðingur hjá Lögreglustjóra Suðurnesja, viðtal við höfund (Reykjanesbær 5. 
nóvember 2019). 
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Á tímabilinu 1. janúar 2013 til 6. nóvember 2013 voru teknar 14 ákvarðanir um 

nálgunarbann og brottvísun af heimili hjá embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum en á öllu 

landinu voru málin samtals 21. Miðað við aðra landshluta virtist sem tíðni heimilisofbeldismála 

væri mun hærri á Suðurnesjum en annarstaðar á landinu. Var það rakið að hluta til til góðrar og 

réttrar skráningar hjá embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum. Árið 2012 voru um 60% mála 

kærð til lögreglu en árið 2013 var fjöldinn kominn í 70%. Virtist því sem verkefnið hafi skilað 

þeim árangri sem til var ætlast.70 Embættið byggði mál sín á því að um væri að ræða almenna 

hagsmuni þar sem málin væru dæmi um langvarandi ofbeldi.71 Var það mat embættisins að sá 

árangur sem náðist með verkefninu myndi gera það að verkum að fleiri mál fengju framgang 

innan refsivörslukerfisins. Það væri bein afleiðing af breyttum og bættum vinnubrögðum í 

þessum málaflokki.72 Í viðtali við Skúla Jónsson aðstoðaryfirlögregluþjón hjá 

lögreglustjóranum á Suðurnesjum á visir.is í febrúar 2014, kom fram að mat embættisins eftir 

tilraunaverkefnið „Að halda glugganum opnum“ væri að gera þyrfti lagabreytingu á almennum 

hegningarlögum þar sem heimilisofbeldi stæði þar sem sjálfstætt brot. Þolendur ættu ekki að 

þurfa að búa við að þurfa að leggja fram kæru á hendur ástvini vegna heimilisofbeldis heldur 

ætti það að vera í höndum stjórnvalds að taka ákvörðun um slíkt.73 

3.3.1 Frumvarp með tillögu um breytingu á lögum nr. 19/1940 

Mál er vörðuðu heimilisofbeldi féllu undir líkamsmeiðingarkafla hgl., þ.e.a.s. 217. og 218. gr. 

laganna, húsbrot, ofsóknir og hótanir, sbr. 231., 232. og 233. gr. laganna, nauðgun, sbr. 194. 

gr., en einnig ýmis önnur nauðungar- og frelsissviptingarbrot, sbr. 195., 225. og 226. gr. 

laganna. Í skýrslu dómsmálaráðherra frá maí 1998 um meðferð heimilisofbeldismála hjá 

lögreglu, sem var lagt fram á 122. löggjafarþingi 1997-1998, sbr. þskj. 1383 – 712 mál, kom 

fram að íslensk refsilög geymdu ekki sérákvæði um heimilisofbeldi. Fram kom að rétt væri að 

einskorða ekki heimilisofbeldishugtakið aðeins við líkamlegt ofbeldi í þrengri merkingu 

refsiréttar heldur skilgreina það svo rúmt að hugtakið tæki einnig til nauðungar, 

frelsissviptingar, ofsókna og hótana. Í skýrslunni var ekki tekin afstaða til þess hvort lögfesta 

 
70 Stjórnarráðið, „Tillaga til nýsköpunarverðlauna í opinberri þjónustu og stjórnsýslu 2013“ 
<https://www.stjornarradid.is/library/03-Verkefni/Rekstur-og-eignir-
rikisins/Nyskopun/2014_A%C3%B0%20halda%20glugganum%20opnum.pdf> skoðað 15. september 2019. 
71 Alda Hrönn Jóhannsdóttir, yfirlögfræðingur hjá Lögreglustjóra Suðurnesja, viðtal við höfund (Reykjanesbær 5. 
nóvember 2019). 
72 Stjórnarráðið, „Tillaga til nýsköpunarverðlauna í opinberri þjónustu og stjórnsýslu 2013“ 
<https://www.stjornarradid.is/library/03-Verkefni/Rekstur-og-eignir-
rikisins/Nyskopun/2014_A%C3%B0%20halda%20glugganum%20opnum.pdf> skoðað 19. september 2019. 
73 Jón Júlíus Karlsson, „Vilja að heimilisofbeldisbrot falli undir almenn hegningarlög“ Vísir (13. febrúar 2014)  
<https://www.visir.is./g/2014140219380/vilja-ad-heimilisofbeldi-falli-undir-almenn-hegningarlog> skoðað 21. 
september 2019. 
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ætti sérstakt ákvæði sem tæki til heimilisofbeldis eða hvort leggja ætti mat á hvort að þágildandi 

ákvæði refsilaga veittu nægilega refsivernd.74  

Árið 2004 fór dómsmálaráðherra fram á að refsiréttarnefnd skilaði álitsgerð um hvort setja 

ætti í almenn hegningarlög ákvæði þess efnis að heimilisofbeldi yrði lýst sem sérstökum 

refsinæmum verknaði eða hvort áfram skyldi stuðst við almennu líkamsmeiðingarákvæðin 217. 

gr. og 218. gr. laganna. Refsiréttarnefnd skilaði af sér álitsgerð í ágústmánuði ársins 2005 og í 

kjölfarið fór dómsmálaráðherra fram á að nefndin skyldi semja frumvarp til breytinga á 

almennum hegningarlögum byggðum á tillögum nefndarinnar. Frumvarpið var lagt fyrir 

Alþingi á 132. löggjafarþingi 2005-2006, þskj. 419, 365. mál, og samþykkt sem lög nr. 27/2006. 

Bætt var við 3. mgr. 70. gr. hgl. þar sem taka þarf til greina ef brot hafi beinst að karli, konu 

eða barni sem eru nákomin geranda því það brot er til refsiþyngingar og sökum þess þyki tengsl 

þeirra auka á grófleika verknaðarins. Við mat á því hvort náin tengsl hafi aukið grófleika 

verknaðarins yrðu háð hverju atviki hverju sinni. Einkum yrði þá að horft til þess hvort um 

langvarandi eða endurtekin brot væri að ræða. Refsiþynging á grundvelli ákvæðisins yrði að 

vera háð mati hverju sinni. Einnig lagði nefndin til að ákvæði 191. gr. hgl. yrði fellt á brott og 

í stað þess kæmi ákvæði 233. gr. b hgl., sem tæki við af 191. gr. hgl. og væri markmið ákvæðis 

233. gr. b hgl. að gera refsivernd gegn stórfelldum ærumeiðingum innan fjölskyldna, þ.e. að sá 

sem móðgi eða smáni maka sinn eða fyrrverandi maka, barn sitt eða annan mann sem er 

nákominn þeim sem framkvæmir verknaðinn og að verknaðurinn geti talist stórfelld 

ærumeiðing, skal sæta fangelsi allt að tveimur árum. Eftir þá breytingu sem var gerð á 

almennum hegningarlögum með lögum nr. 27/2006 voru ákvæðum 3. mgr. 70. gr. og 233. gr. 

b laganna ætlað að sporna við heimilisofbeldi eða ofbeldi í nánum samböndum.75 

Samningur Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi gegn konum og 

heimilisofbeldi er í daglegu tali nefndur Istanbúlsamningurinn. Istanbúlsamningurinn er 

alþjóðasamningur sem Ísland hefur samþykkt, hann var samþykktur á vettvangi Evrópuráðsins 

þann 11. maí 2011 og undirritaður af íslenskum stjórnvöldum sama dag. Er samningurinn fyrsti 

bindandi samningur sem tekur á baráttunni gegn ofbeldi gegn konum. Samningurinn kveður á 

um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi gegn konum og heimilisofbeldi, skyldur opinberra aðila 

til að aðstoða og vernda konur sem verða fyrir ofbeldi, fræða stjórnvöld, almenning og fagaðila, 

að sinna forvörnum gegn ofbeldi og bjóða ofbeldismönnum úrræði og meðferð.76  

 
74 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 547 – 401. mál. 
75 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 547 – 401. mál. 
76 Jafnréttisstofa,. „Istanbúlsamningurinn“ (Jafnréttisstofa) <https://www.jafnretti.is/is/samfelag-og-
vinnumarkadur/kynbundid-ofbeldi/istanbulsamningurinn> skoðað 20. september 2019. 
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Í september 2015 lagði Ólöf Nordal, fyrrverandi innanríkisráðherra, fram frumvarp um 

breytingu á almennum hegningarlögum nr. 19/1940, frumvarp með tillögu um breytingu á 

almennum hegningarlögum nr. 19/1940. Lagt var til að breyta lögunum svo að hægt væri að 

fullgilda samning Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi gegn konum og 

heimilisofbeldi. Fram kom að með breytingunum yrði sérstakt ákvæði um heimilisofbeldi og 

að það yrði gert að sérstöku broti. Tilgangur samnings Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu 

gegn ofbeldi gegn konum og heimilisofbeldis var að reyna að vernda konur gegn öllum 

birtingarmyndum ofbeldis, koma í veg fyrir ofbeldið, sækja gerendur til saka og uppræta ofbeldi 

gegn konum og heimilisofbeldi. Einnig átti að stuðla að jafnrétti milli karla og kvenna.77 

Embættið beitti sér fyrir breytingum á almennum hengingarlögum vegna nýtilkominna laga 

nr. 85/2011 og eftir reynslu og árangur af tilraunaverkefninu „Að halda glugganum opnum.“ Í 

nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940 með 

síðari breytingum (Samningur Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi gegn konum 

og heimilisofbeldi) kom fram álit frá Ólafi Helga Kjartanssyni frá lögreglustjóraembættinu á 

Suðurnesjum ásamt fleiri embættum á landinu. Lagt var til í frumvarpinu, ásamt fleiru, að bætt 

yrði við XXIII. kafla almennra hegningarlaga sérstöku ákvæði um ofbeldi í nánum samböndum 

og heimilisofbeldi og að sú tegund ofbeldis væri þar með gerð að sérstöku broti. Kemur fram í 

4. gr. frumvarpsins að lagt sé til að við hgl. bættist nýtt ákvæði, 218. gr. b hgl., þar sem það 

kæmi sérstaklega fram að ofbeldi í nánum samböndum yrði lýst refsivert. Í athugasemd við 

greinina var tekið fram hverjir ættu að njóta réttarverndar samkvæmt ákvæðinu. Ekki ætti að 

túlka hugtakið „sambúðarmaki“ þröngt og að það væri ekki nauðsynlegt að sambúðarmakar 

væru skráðir í sambúð hjá yfirvöldum svo ákvæðið kæmi til álita þegar á reyndi. Einnig ætti 

réttarvernd ákvæðisins að ná til annarra sem búa með geranda á heimili eða eru í hans umsjá.78  

Litið var til dóms Hrd. 29. apríl 2015 í máli nr. 312/2015 þegar rætt var um hvort ákvæðið 

ætti að ná til aðila sem væru í parasambandi sem hafði varað í nokkurn tíma, en í dómsmálinu 

var 17 ára drengur ákærður fyrir að hafa birt fimm nektarmyndir á samfélagsmiðli sínum af 

fyrrum kærustu sinni sem var á þeim tíma 17 ára. Myndirnar sýndu nærmynd af bakhluta og 

kynfærum konu, en þeim fylgdi fullt nafn brotaþola og fyrirsögn: „Takk fyrir að halda framhjá 

mér sæta.“ Drengurinn var ákærður fyrir brot á 209. gr. hgl.. Því breytti engu að brotaþoli hafi 

sent hinum ákærða myndirnar á sínum tíma en myndirnar voru sendar til drengsins í góðri trú. 

Að ákærði hafi birt myndirnar á sínum samfélagsmiðli hafi hlutrænt falið í sér brot gegn 

 
77 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 547 – 401. mál. 
78 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj, 987 – 401 mál. 
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blygðunarkennd stúlkunnar. Breytti engu um reiði hins ákærða þar sem stúlkan átti að hafa 

haldið framhjá honum, heldur leit Hæstiréttur til eðlis verknaðarins þ.e. að niðurlægja og hefna 

sín á stúlkunni.79 

Fannst nefndinni rétt að horfa til tengsla og meta rof á trúnaðarsambandi og trausti milli 

þolanda og geranda við beitingu ákvæðisins. Þar sem möguleiki er á að alltaf geta komið upp 

afmörkuð tilvik þar sem dómstólar þurfa í einhverjum tilfellum að meta hvort að tengsl aðila 

séu svo náin að þau teljist falla undir þau sjónarmið sem búa að baki ákvæðinu.80 

Í 34. gr. Istanbúlsamningsins er ákvæði sem kveður á um umsáturseinelti. Ekki er að finna 

umsáturseineltisákvæði í hgl. Í athugasemdum með frumvarpinu, kemur fram að í lögum nr. 

85/2011 um nálgunarbann og brottvísun af heimili er að finna slíkt umsáturseineltisákvæði og 

skv. 1. mgr. 232. gr. hgl. getur brot á nálgunarbanni varðað sektum eða fangelsi allt að einu ári 

og allt að tveimur árum ef brotið er stórfellt eða ítrekað brot er á nálgunarbanni. Einnig var bent 

á ýmis önnur ákvæði hgl. sem geta tekið til slíkra brota, nánar tiltekið ákvæði 233. gr. hgl. 

Sökum þessa var talið að ákvæði 34. gr. Istanbúlsamningsins kallaði ekki á breytingar á 

íslenskri löggjöf þar sem ákvæði 232., og 233. gr. hgl. innihalda slík skilyrði.81  

Ábendingar komu fram við meðferð frumvarpsins hvort taka þyrfti afstöðu til þess hvort 

lögreglustjórinn ætti að fara með ákæruvald vegna brota á nýju ákvæði 218. gr. b hgl. eða hvort 

ákæruvaldið ætti að vera í höndum héraðssaksóknara. Fannst nefndinni eðlilegt að 

lögreglustjóri færi með ákæruvald í málum sem þessum.82 

3.3.2 Verklagsreglur um meðferð og skráningu heimilisofbeldismála  

Í kjölfarið á tilraunaverkefninu voru bornar undir ríkissaksóknara, innanríkisráðuneytið og 

lögreglustjóra, sem fóru með lögreglustjórn í desember 2014, breytingar á verklagsreglum 

lögreglu um meðferð og skráningu heimilisofbeldismála til samþykktar. Umræddar reglur voru 

gefnar út 16. október 2005. Við endurskoðun á reglunum hafi verkefnið „Að halda glugganum 

opnum“ og nýting á þeim úrræðum sem sett voru fram í lögum nr. 85/2011 um nálgunarbann 

og brottvísun af heimili, haft það mikil áhrif að breytingar voru gerðar á verklagsreglum handa 

lögreglu sem samþykktar voru 2. desember 2014 og tóku gildi 1. janúar 2015.83 Notast var við 

 
79 Hæstiréttur 14. apríl 2016 í mál nr. 285/2016. 
80 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj, 987 – 401 mál. 
81 Sama heimild. 
82 Sama heimild.  
83 Lögreglan, „Ríkislögreglustjóri setur verklagsreglur fyrir lögregluna í landinu um heimilisofbeldi“ (Reykjavík 
22. desember 2014) <https://www.logreglan.is/rikislogreglustjori-setur-verklagsreglur-fyrir-logregluna-i-landinu-
um-heimisofbeldismal/> skoðað 22. september 2019. 
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við áhættumatið B-SAFER (e. Brief-Spousal Assault Form for the Evaluation of Risk) er 

sérhæfð og viðurkennd áhættumatstækni fyrir ofbeldi í nánum samböndum, en það áhættumat 

er notað í slíkum málum sem koma á borð lögreglu.84 B-SAFER áhættumatið er mat sem fyllt 

er út af lögregluþjóni sem ber ábyrgð á málinu ásamt almennri skýrslugerð málsins, sbr. 10. gr. 

verklagsreglnanna. Áhættumatið er hluti af öryggisvernd þolandans þegar taka skal ákvörðun 

um nálgunarbann eða brottvísun af heimili. Með notkun áhættumatsins er hægt að meta 

áhættuna um hvort ofbeldi sé viðvarandi á heimilinu. Nýjar verklagsreglur voru gefnar út 13. 

desember 2018 og féllu þá verklagsreglurnar frá 2. desember 2014 úr gildi. 85 

Í 2. gr. er farið vel yfir skyldleika og tengsl þolanda og geranda þannig að það falli undir 

verkefnaflokkinn heimilisofbeldi, en þegar átt er við skylda aðila er átt við núverandi eða 

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

sambandi), börn, systkini, foreldra eða forráðamenn. Þá geti ofbeldið einnig beinst gegn þriðja 

aðila í þeim tilgangi að ógna eða hóta þolanda, t.d. nýjum maka, vini eða fjölskyldumeðlimi. 

Beinist rannsókn málsins að ákvæðum þeim sem getið er um í 3. gr. skal færa málið undir 

verkefnaflokkinn „heimilisofbeldi.“ 

Samkvæmt 4. gr. verklagsreglnanna er heimilisofbeldi ekki bundið við heimili geranda eða 

þolanda, heldur getur það átt sér stað hvar sem er. Í 5. gr. er farið yfir málaskrá lögreglu, hver 

skilyrðin eru þegar mál er skráð undir heimilisofbeldi og vísað í ákvæðin sem koma fram í 3. 

gr. Þar kemur skýrt fram að verkefnaflokkurinn heimilisofbeldi stendur aldrei einn og sér, skal 

hann alltaf tengdur ákvæðum barnaverndarlaga eða almennra hegningarlaga. Ef grunur er um 

brot gegn ákvæði 218. gr. b hgl. þ.e. að endurtekið eða á alvarlegan hátt sé ógnað lífi, heilsu 

eða velferð fjölskyldumeðlims, skal það skráð samhliða verkefnaflokknum „heimilisofbeldi.“ 

Með ákvæði 218. gr. b hgl. geta einnig staðið aðrir brotaflokkar, sem dæmi má nefna ákvæði 

194. gr. hgl sem varðar nauðgun og hin almennu líkamsmeiðingarákvæði 217., og 218. gr. hgl. 

sem taka til smávægilegrar til alvarlegrar líkamsárásar. Einnig ákvæði 232. gr. hgl. sem kveður 

á um brot á nálgunarbanni eða brottvísun af heimili, getur varðað sektum eða fangelsi allt að 

einu ári. Ítrekað brot eða stórfellt getur varðað fangelsi allt að tveimur árum.  

 
84 Justice.gc.ca, „The development of the brief spousal assault form from the evaluation of risk (B-SAFER): a tool 
from criminal justice professionals“ (Department of Justice Canada 2004) <https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-
lf/famil/rr05_fv1-rr05_vf1/rr05_fv1.pdf> skoðað 21. september 2019. 9. 
85 Lögreglan, „Verklagsreglur um meðferð og skráningu heimilisofbeldismála“ (Ríkislögreglustjóri 13. 
september 2018) <https://www.logreglan.is/wp-content/uploads/2019/06/Verklagsreglur-um-heimilisofbeldi-
13.09.2018.pdf> skoðað 21. september 2019. 
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Í 6. og 7. gr. er farið yfir almenn atriði fyrir lögreglu um hvernig skuli bera sig að á 

vettvangi heimilisofbeldis, eins og kom fram í tilraunaverkefninu „Að halda glugganum 

opnum.“ Í 6. gr. kemur fram að lögregluþjónar skulu afla allra upplýsinga um hugsanlegt afbrot, 

kanna bakgrunn geranda í LÖKE (rafræn skrá í dagbók lögreglu) og fá sem fyrst fram hvað 

gerðist hjá þolanda. Kalla skal til starfsmann barnaverndar á vettvang séu börn á staðnum. 

Einnig ef börn búa ekki á heimilinu skal fá munnlegt samþykki frá þolanda til að ná í starfsmann 

félagsþjónustu. Ákvæði 7. gr. fer betur yfir söfnun upplýsinga á vettvangi, þ.e. að taka 

ljósmyndir af vettvangi, af áverkum á þolanda ef einhverjir eru, skrá framburð þolanda, kynna 

geranda og þolanda réttindi sín samkvæmt lögum og kynna þá þjónustu sem í boði er en 

leiðbeiningar um það ferli kemur betur fram í 8. gr. og leiðbeiningar fyrir geranda kemur betur 

fram í 9. gr. sömu reglnanna.  

Áhættumatið er í 10. gr. eins og hefur komið fram hér að ofan, heimild lögreglustjóra til 

að beita nálgunarbanni og brottvísun af heimili er að finna í 11. gr. en nánari skýring og beiting 

þeirra laga er að finna í kafla 4.1. hér að ofan. Heimild til eftirfylgni er að finna í 12. gr. 

verklagsreglnanna, eftirfylgnin er byggð á B-SAFER áhættumatinu, sbr. 10. gr. Þá fer sá 

lögregluþjónn sem ábyrgur er fyrir málinu annað hvort á heimilið þolanda eða hringir. 

Eftirfylgni felur í sér að athuga hvort eitthvað bendi til að heimilisofbeldið sé enn við lýði. 

Eftirfylgnin er einnig unnin í samvinnu við félagsþjónustu eða barnavernd þegar við á. 

Eftirfylgni á að fara fram sem fyrst, helst innan tíu daga frá því ofbeldið átti sér stað. Einnig 

skal lögreglan athuga hvort hætta sé á að ofbeldi sé yfirvofandi eða ítrekað.  

Afturköllun á kæru er að finna í 13. gr. verklagsreglana, óski þolandi að afturkalla kæru 

gengur lögreglan úr skugga um að þolandinn hafi ekki verið beittur þrýstingi að falla frá kæru 

og þarf þolandinn að gefa um það skýrslu hvers vegna hann vilji falla frá kæru og skýrslan sem 

þolandi hafi gefið áður, þegar ofbeldið átti sé stað, sé rétt. Ef þolandi neitar að gefa skýrslu um 

ástæðu þess hann vilji falla frá kæru skal lögregluþjónninn sem við hann ræðir gera skýrslu um 

þann fund. Einnig er þolanda gerð gein fyrir að lögreglan geti - þrátt fyrir breyttan framburð 

hans - haldið áfram með málið ef grunur er um refsivert afbrot gerandans. Í Hrd. 29. apríl 2015 

í máli nr. 302/2015 var kærður úrskurður héraðsdóms Reykjavíkur til Hæstaréttar þar sem 

héraðsdómur hafði fellt úr gildi ákvörðun lögreglustjórans um að beita geranda nálgunarbanni 

í sex mánuði. Héraðsdómur Reykjavíkur hafði fellt ákvörðun lögreglustjórans úr gildi sökum 

þess að þolandi hafi fallið frá kröfu sinni um nálgunarbann við meðferð málsins hjá dómara en 

hafði áður óskað eftir nálgunarbanni gegn geranda við meðferð málsins hjá lögreglu. 

Hæstiréttur taldi að það væri villandi bókun í málaskrá lögreglu við bókun málsins og yrði ekki 
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ráðið hvort þolandi hefði í raun fallið frá kröfunni eða ekki. Einnig þar sem málið var byggt á 

beiðni þolanda, ekki lögreglu, sbr. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 85/2011. Sökum þess var ekki lagður 

dómur á málið þar sem nálgunarbann væri íþyngjandi úrræði og óhjákvæmilegt væri því annað 

en að ómerkja hinn kærða úrskurð héraðsdóms Reykjavíkur og vísa málinu, til löglegrar 

meðferða, aftur heim í hérað.86 Þar sem þolandi óskaði eftir að falla frá nálgunarbanni þarf að 

fara fram skýrslutaka til að komast að raunverulegri ákvörðun hans um að falla frá 

nálgunarbanni. Í þessu tilfelli var það ekki gert og var málið byggt á því að þolandi óskaði eftir 

nálgunarbanni, ekki lögregla.  

Í kjölfar tilraunaverkefnisins var Alda Hrönn ásamt fleiri aðilum embættisins send til 

Reykjavíkur til að taka þátt í innleiðingu nýrra verklagsreglna. Áður en til þess kom hafði 

félagsþjónusta og Barnaverndarnefnd Reykjavíkur farið á Suðurnesin til að kynna sér bættar 

verklagsreglur og sýndu vilja til að taka þær upp hjá sér. Einnig vildu önnur bæjarfélög taka 

upp samskonar verklagsreglur. Hér má nefna Selfossleiðina gegn heimilisofbeldi en það 

verkefni hefur verið í gangi síðan árið 2014. Sú leið hefur verið notuð og þróuð hjá 

Lögreglustjóranum á Suðurlandi og felst í því að samkomulag milli lögreglu og geranda er 

notað í þeim atvikum þar sem lögreglan telur að friðhelgi þolanda megi vernda með vægara 

úrræði heldur en að beita nálgunarbanni eða brottvísun af heimili. Þá er geranda gefinn kostur 

á að undirrita yfirlýsingu við lok skýrslutöku, þegar sakarefnið hefur verið borið undir hann og 

honum gefinn kostur til að taka afstöðu varðandi málefnið. Yfirlýsingin kveður á um hið sama 

og kemur fram í nálgunarbanni og brottvísun af heimili en er vægara úrræði. Lögreglan setur 

yfirlýsinguna upp á svipaðan hátt eins og kveðið er á um í lögunum um nálgunarbann og 

brottvísun af heimili kveða á um. Með yfirlýsingunni er möguleiki fyrir geranda að láta af 

tiltekinni hegðun. Hefur það komið í ljós að oft dugir yfirlýsing af þessu tagi svo að gerandi láti 

af sinni hegðun og einnig flýtir það afgreiðslu mála. Dómstólar hafa einnig staðfest lagalegt 

gildi yfirlýsingarinnar með því að vísa til hennar í dómsúrlausnum sínum, sbr. Lrd. nr. 265/2019 

en hann er reifaður í kafla 4.1. Þar hafði aðili undirritað yfirlýsingu og stóð svo ekki við efni 

hennar. Var það mat dómsins að lögreglan hafði reynt vægari úrræði án árangurs og var þá tekin 

ákvörðun um að gerandinn skyldi sæta nálgunarbanni eða brottvísun af heimili. Slík yfirlýsing 

er ekki notuð af öllum embættum landsins, en þá treysta þau embætti á rökstuðning sem lagður 

er fram við ákæru.87  

 
86 Hæstiréttur 29. apríl 2015, mál nr. 302/2015. 
87 Alda Hrönn Jóhannsdóttir, yfirlögfræðingur hjá Lögreglustjóra Suðurnesja, viðtal við höfund (Reykjanesbær 5. 
nóvember 2019). 
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Alda Hrönn segir að embættið hafi einnig byggt mál á lögum nr. 80/2002 bvl ef barn átti í 

hlut og atvikið átti ekki við þau skilyrði um alvarlegt og endurtekið ofbeldi sem kemur fram í 

ákvæði 218. gr. b hgl. Alda segir að þau börn sem búa við ofbeldi, burtséð frá því hvort þau sjái 

ofbeldið sjálft og afleiðingar þess, eru hluti þessa ofbeldishring, þessu svokallaða blómatímabili 

eða hlutlausa tímabili og svo fer spennan að myndast og magnast, þetta verður vítahringur.88 

Alda Hrönn segir að fólk þurfi aðstoð til að rjúfa þennan ofbeldishring. Börn sem upplifa jafnvel 

aldrei ofbeldið sjálft en upplifa spennuna og þetta óeðlilega ástand á heimilinu verða fyrir sömu 

áhrifum eins og börn sem búa á stríðshrjáðum svæðum.89  

Þær stúlkur sem búa í slíkum aðstæðum eru líklegri til að verða þolendur heimilisofbeldis 

og þeir drengir sem búa við sambærilegar aðstæður eru líklegir til að verða gerendur 

heimilisofbeldis.90 Alda segir: „Það eitt og sér réttlætir að lögreglan grípi inn í. Bæði gerandi 

og þolandi eru tilbúin að vera sammála um í svona aðstæðum að „börnin sáu þetta ekki“ eða 

„börnin voru sofandi.“ Það er þó ekki rétt því lífeðlisfræðileg starfsemi líkama barna segir að 

þau fari í þannig ástand að það er eins og það sé slökkt á þeim, en þau upplifa aðstæðurnar 

samt.“91  

Það velur enginn að vera í ofbeldissambandi ef hann hefur val. Aðilar máls yfirgefa 

sjaldnast ofbeldissamband nema með aðstoð. Alda segir lögregluna hafa séð það í störfum 

sínum að mikil áhætta var fyrir þolanda að yfirgefa ofbeldissamband því þá var mesta hættan á 

að þolandinn yrði fyrir alvarlegu ofbeldi. Þolendur þurfi því vernd. Í málalýsingum koma oft 

fram hjá þolendum að þeir voru teknir hálstaki, með því var gerandinn að segja að hann hafi 

vald yfir manneskjunni, hann hafi líf hennar í höndum sér og að hann geti lokið því hvenær sem 

er. Ofbeldið gerist allstaðar, á öllum stigum þjóðfélagsins, það fer ekki í manngreiningarálit. 92 

Alda Hrönn segir að ofbeldið sé kynbundið ofbeldi, alveg sama hvernig litið er á það. Alda 

hefur á tilfinningunni að þolendur séu um 80% konur og af hinum 20% eru margir drengir. 

Kynferðisbrot gegn börnum er oft túlkað sem heimilisofbeldi, oftast er það brot gegn nánum 

 
88 Barnaheill, „Ofbeldi“ <https://www.barnaheill.is/is/starfid-okkar/verndum-born/ofbeldi-einelti-vanraeksla> 
skoðað 22. nóvember 2019. 
89 Alda Hrönn Jóhannsdóttir, yfirlögfræðingur hjá Lögreglustjóra Suðurnesja, viðtal við höfund (Reykjanesbær 5. 
nóvember 2019).  
90 Edleson, J.L, „Children´s witnessing of adult domestic violence“ (Journal & interersonal violence 1999). 80-98. 
91 Alda Hrönn Jóhannsdóttir, yfirlögfræðingur hjá Lögreglustjóra Suðurnesja, viðtal við höfund (Reykjanesbær 5. 
nóvember 2019). 
92 Sama heimild. 
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aðila. Hlutfallið fór hækkandi vegna vitundarvakningar og tilkomu þekkingar á alvarleika 

heimilisofbeldis . Einnig að lögreglan á Suðurnesjum ætlaði ekki að líða heimilisofbeldi.93 

Aðspurð hvað betur mætti fara sagðist Alda Hrönn vilja sjá lögregluna eða ákæruvaldið fá 

heimild til að fresta útgáfu ákæru skilorðsbundið gegn því að viðkomandi myndi leita sér 

aðstoðar, eða að dómarar myndu fresta ákvörðun refsingar skilorðsbundið, s.s. notast við 

sérúrræði sem koma fram í 3. mgr. 57. gr. hgl. Hún segir: „Það kostar hinsvegar fjármagn frá 

ríkinu, við værum þá virkilega að taka á rót vandans. Sagan er alltaf að endurtaka sig, aðilar 

fara úr einu ofbeldissambandi í annað því ekki er tekið á vandanum.“94  

3.4 Rökstuðningur í dómum fyrir nálgunarbanni eða brottvísun af heimili 

Reifaðir eru tveir dómar er varða lög nr. 85/2011, Hæstaréttardóm frá árinu 2016 og 

Landsréttardóm frá árinu 2019. Í Hrd. 285/2016 er aðili beittur brottvísun af heimili og 

nálgunarbanni. Brottvísun af heimili er meiri íþyngjandi úrræði heldur en nálgunarbann þar sem 

aðila er vísað af heimili sínu vegna hótana og ofbeldis. Í Lrd. nr. 265/2019 er aðili beittur 

nálgunarbanni gagnvart fyrrum kærustu til að vernda friðhelgi hennar. Í Landsrétti 17. apríl 

2019 í máli nr. 265/2019 var staðfestur úrskurður héraðsdóms Reykjaness þann 17. apríl 2019 

þar sem beitt var nálgunarbanni gegn manni á grundvelli laga nr. 85/2011 um nálgunarbann og 

brottvísun af heimili. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu hafði farið fram á að 

Héraðsdómur Reykjaness staðfesti ákvörðun sína sem var birt 5. apríl 2019 um að beita skyldi 

nálgunarbanni gegn X gagnvart A til 25. júlí 2019. Fram kom að X mætti ekki koma á eða í 

námunda við heimili A, á svæði sem afmarkast við 50 metra radíus umhverfis húsið, mælt frá 

miðju þess. X mátti ekki veita A eftirför, nálgast hana á almannafæri eða setja sig í samband 

við hana með öðrum hætti á þeim tíma sem kom fram í nálgunarbanninu. Þann 9. apríl 2019 fór 

X fram á að ákvörðun lögreglustjóra um nálgunarbann gagnvart honum yrði borin undir 

dómstól, sbr. 2. mgr. 12. gr. laga nr. 85/2011.  

Í greinargerð með ákvörðun lögreglustjóra um nálgunarbann gagnvart X, kom fram að A 

hafi farið fram á nálgunarbann gagnvart X þann 3. apríl 2019 vegna ítrekaðs áreitis í sinn garð 

af hálfu X. A hafði áður farið fram á nálgunarbann gagnvart X sem var staðfest 14. september 

2018 til 16. janúar 2019. Í málaskrá lögreglu voru lýsingar varðaði meint ofbeldi og áreiti 

gagnvart A af hendi X. A lýsti í skýrslutökum hjá lögreglu að í sambandi þeirra hafi X í sífellu 

sakað hana um framhjáhald og að hann myndi skjóta þann einstakling sem hún myndi hefja 

 
93 Alda Hrönn Jóhannsdóttir, yfirlögfræðingur hjá Lögreglustjóra Suðurnesja, viðtal við höfund (Reykjanesbær 5. 
nóvember 2019). 
94 Sama heimild. 
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samband við. Hún fékk ekki að fara á salernið nema að hafa hurðina opna þannig að hann gæti 

fylgst með henni. A greindi einnig frá því að eitt skipti hafði X losað bílbeltið hennar þegar þau 

voru að aka um, hemlað svo harkalega að A kastaðist til og frá í sæti sínu. Einnig hafi X haldið 

A fastri og meinað henni að yfirgefa húsnæði sitt, síðar byrjað að slá hana utan undir og magnast 

upp í að gefa henni hnéspark í læri og klórað hana. X hafi beitt sig sjálfan ofbeldi þegar þau 

rifust, einnig hótað að fremja sjálfsmorð. Eftir að A sleit sambandi þeirra hafi X sýnt henni 

ógnandi hegðun og langvarandi hótanir, hann hafi áreitt hana með símtölum, með því að senda 

henni skilaboð og mæta á vinnustað hennar. Á þessum tíma ritaði X undir yfirlýsingu hjá 

lögreglu þess efnis að hann myndi ekki koma á eða vera við dvalarstað A, veita henni eftirför 

eða vera með öðru móti í sambandi við hana. X fór ekki eftir þeirri yfirlýsingu og hélt áfram að 

áreita A, sökum þess hafði lögreglustjórinn rökstuddan grun um að X hafi framið refsiverð brot 

gagnvart A þar sem hann var að raska friði hennar, einnig taldi lögreglustjórinn að verulegar 

líkur væru á að X myndi halda áreiti sínu áfram yrði ekki brugðist við háttsemi hans, þar sem 

hann var áður búinn að undirrita yfirlýsingu þess efnis að láta A í friði en gat ekki staðið við 

hana. Sökum þess féllst lögreglan á beiðni A þann 14. september 2018 til 16. janúar 2019 að X 

yrði gert að sæta nálgunarbanni gagnvart A, sbr. 1. gr. laga um nálgunarbann og brottvísun af 

heimili nr. 85/2011. X braut það nálgunarbann þar sem hann var að fylgjast með A og hann 

reyndi að fá nágranna hennar til að njósna um hana fyrir sig. Að mati lögreglu var ekki talið 

sennilegt að friðhelgi A yrði vernduð með öðrum og vægari hætti.  

Sökum alls framangreinds taldi lögreglustjórinn að skilyrði 4. gr. laganna væru uppfyllt og 

féllst því á beiðni A um nálgunarbann þann 4. apríl 2019, þar sem rökstuddur grunur lægi fyrir 

að X hafi brotið gegn A og ítrekað raskað friði hennar þrátt fyrir að hún kærði sig alls ekki um 

að vera í sambandi við hann, sbr. 4. gr. og 1. mgr. 5. gr. laga nr. 85/2011. Einnig þar sem hann 

hafi áður lýst því yfir að hann ætlaði ekki að vera í samskiptum við hana og að heimilt væri að 

líta til þess hvort sakborningur hafi áður þurft að sæta nálgunarbanni eða brottvísun af heimili, 

sbr. 2.mgr. 6. gr. laganna. Af öllu framangreindu var ráðið að hætta væri á að X myndi gera 

slíkt aftur myndi hann njóta fulls athafnafrelsis og friðhelgi A yrði ekki vernduð með öðrum og 

vægari hætti eins og aðstæður væru. Þar með var ákvörðun Lögreglustjórans á 

höfuðborgarsvæðinu og úrskurður héraðsdóms Reykjaness staðfestur í Landsrétti að X skyldi 

sæta nálgunarbanni til og með 25. júlí 2019.95 

Eins og kemur fram í reifuninni er litið á nálgunarbann sem íþyngjandi þvingunarúrræði. 

Reynd eru vægari úrræði áður en til þess kemur, þ.e. að ræða við geranda í skýrslutöku vegna 

 
95 Landsréttur 17. apríl 2019 í mál nr. 265/2019. 
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kæru og að honum standi til boða að skrifa undir yfirlýsingu um að virða friðhelgi þolandans. Í 

dómi Hæstaréttar 18. apríl 2016 í máli nr. 285/2016 er til umfjöllunar brottvísun af heimili og 

nálgunarbann. Hæstiréttur staðfesti úrskurð héraðsdóms Reykjavíkur sem staðfesti ákvörðun 

lögreglustjóra frá 4. apríl 2016 þess efnis að X skyldi sæta brottvísun af heimili og nálgunarbann 

gagnvart eiginkonu sinni (hér eftir A), í fjórar vikur. Lagt var bann á að X mætti ekki koma á 

eða nálægt lögheimili sínu og A og dætranna B og C í Reykjavík. Það svæði afmarkaðist við 

50 metra radíus umhverfis heimilið, mælt frá miðju hússins. X mætti einnig ekki veita A, B og 

C eftirför, nálgast þær á almannafæri eða setja sig í samband við þær með öðrum hætti. 

Í greinargerð frá lögreglu byrjaði ferlið hjá lögreglu þann 6. mars 2016 en þá hafi lögreglu 

borist tilkynning frá A um hótanir og áreiti sem hún og dætur hennar urðu fyrir af hálfu 

eiginmanns hennar. Þegar lögreglan kom á vettvang, sagði A frá því að X væri búinn að beita 

hana andlegu og kynferðislegu ofbeldi í mörg ár. Við skýrslutöku kom fram hjá þeim A, B og 

C að X hafi hótað að ef A sinnti honum ekki kynferðislega myndi hann nota í staðinn dætur 

hennar, B og C til hins sama. Hann hafi jafnframt hótað að vísa þeim á dyr af sama tilefni. B 

og C greindu einnig frá því að stundum reyndi X að sjá þær naktar. Einnig kom fram að X hefði 

beitt A og C líkamlegu ofbeldi. Samkvæmt málaskrá lögreglu frá árunum 2012 til 2015 höfðu 

mæðgurnar ítrekað óskað eftir aðstoð á heimilið vegna framferðis X, en bókað var þann 23. júní 

2012 að A hefði óskað eftir aðstoð lögreglu vegna heimiliserja. Bókað var að A hafi þá sagt að 

X hafi lagt á hana hendur fyrir einhverju síðan. Þann 11. nóvember 2013 hafi dóttirin B komið 

á lögreglustöðina og sýnt lögreglu smáskilaboð sem hún hafi fengið frá X, smáskilaboðin voru 

um móður hennar og X. Fundið var út að smáskilaboðin komu úr tölvupóstfangi X. Þann 1. 

september 2014 kom B á lögreglustöð til að tilkynna um ósiðleg smáskilaboð frá X til sín, 

bókað var að skilaboðin væru send úr síma X, fram kom í einu þeirra „þú sefur bara hjá manni 

mömmu þinnar ef þú getur ekki borgað leiguna.“ Þann 20. september hafði A kallað tvívegis 

eftir aðstoð á heimilið vegna hótana og ofbeldis X. Hún kvað að X hafa ráðist á sig og hótað 

sér. Hún tók fram að hann hafi sagst ætla að sænga hjá dótturinni C ef hún sinnti honum ekki 

kynferðislega. Þann 23. september óskaði dóttirin B eftir aðstoð lögreglu við að nálgast 

nauðsynlegan hlut af heimili sínu, en hún óttaðist ofbeldi af hálfu stjúpföður og þorði ekki inn. 

Þann 18. október 2015 hafði dóttirin B óskað eftir aðstoð lögreglu þar sem X stóð í hótunum 

við hana um að vísa henni á dyr. Einnig kom fram í bókun að B hafi sagt frá kynferðislegu áreiti 

af hendi X, sem hann hafi einnig sent til systur hennar C, í óviðeigandi skilaboðum. Hún sagði 

að þær hafi einnig margoft heyrt X hóta móður þeirra um að ef hún sinnti honum ekki 

kynferðislega myndi hann ná vilja sínum fram með því að sænga hjá dætrum hennar. Þann 18. 
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mars 2016 gaf A skýrslu hjá lögreglu vegna málsins, þar lýsti A langvarandi ofbeldi X á 

heimilinu, bæði líkamlegu og kynferðislegu, auk hótana. Hún lýsti því ítarlega hvernig hann 

hafði ítrekað neytt hana til að framkvæma kynferðislegar athafnir með því að hóta að nota dætur 

hennar, einkum dótturina C ef hún yrði ekki við þeim kynferðislegum athöfnum sem hann vildi. 

Jafnframt lýsti hún ítarlega hvernig hann nauðgaði henni árið 2014. Lögreglan tók einnig fram 

í málaskrá að jafnframt væru nokkur önnur mál þar sem A óskaði eftir aðstoð lögreglu vegna 

ónæðis, hótana og ofbeldis af hálfu X.  

Dóttirin B gaf einnig skýrslu hjá lögreglu vegna málsins. Þar greindi hún frá því að allt frá 

árinu 2012 hefði X sent henni ítrekað óviðeigandi smáskilaboð sem inniheldu beiðnir um 

kynferðislega athafnir og hótanir.  

Með ákvörðun lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu þann 7. mars 2016 var X gert að 

sæta brottvísun af heimili og nálgunarbanni gagnvart A, B og C, sem staðfest var bæði fyrir 

héraðsdómi og Hæstarétti. Eftir að nálgunarbannið tók gildi höfðu þær mæðgur ítrekað tilkynnt 

brot X gegn nálgunarbanninu til lögreglu og lögðu þær einnig fram kærur á hendur honum 

vegna brotanna. Um var að ræða ítrekaðar símhringingar, hótanir í smáskilaboðum og þá hafði 

hann nálgast B og C og sagt þeim að þær fengu að kenna á því ef móðir þeirra hleypti honum 

ekki aftur inn. A óskaði eftir aðstoð lögreglu þann 4. apríl þar sem X var við heimili þeirra. 

Fóru þær mæðgur fram á áframhaldandi brottvísun af heimili og nálgunarbann vegna áreitis og 

ógnandi hegðunar X eins og hann hafði sýnt af sér á liðnum mánuðum. Mæðgurnar óttuðust 

hann og vildu ekki fá hann inn á heimilið. Einnig tók A fram að hún myndi fara fram á 

hjónaskilnað við X. Samkvæmt öllu framangreindu taldi lögreglustjóri að skilyrði 4. og 5. gr. 

laga nr. 85/2011 væru uppfyllt, enda lá fyrir rökstuddur grunur um að X hafi í áraraðir brotið 

gegn A, B og C með refsiverðum hætti, brotið gegn friðhelgi þeirra og ítrekuðum brotum gegn 

nálgunarbanni sem honum var gert að sæta. Taldi lögreglan að hætta væri fyrir hendi að hann 

myndi brjóta gegn mæðgunum aftur og raska friði þeirra ef hann myndi njóta fulls 

athafnafrelsis. Staðfesti Hæstiréttur úrskurð héraðsdóms að X skyldi sæta áframhaldandi 

nálgunarbanni og brottvísun af heimili næstu fjórar vikurnar.96 

Munurinn á þessum tveimur dómum er sá að í dómi Lrd. nr. 265/2019 þar sem aðli sætti 

nálgunarbanni, bjó ekki með þolanda eins og í dómi Hrd. nr. 285/2016. Ferlið að nálgunarbanni 

tók mun styttri tíma heldur en í Hrd. nr. 285/2016 en tilkynningar og kærur frá þolanda voru 

mun fleiri og reglulegri í Lrd. nr. 265/2019. Tilkynningar og kærur í Hrd. nr. 285/2016 varðaði 

 
96 Hæstiréttur 14. apríl 2016 í mál nr. 285/2016. 
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mun lengri tímabil og voru ekki jafn reglulegir viðburðir eins og í Lrd.nr. 265/2019. Í báðum 

dómunum kemur fram að lögreglan reyndi að beita vægari úrræðum áður en kæmi að brottvísun 

af heimili og nálgunarbanni. Það reynir einnig meira á þegar brottvísun af heimili er beitt þar 

sem sú þvingunaraðferð er talin vera mun meiri íþyngjandi heldur en eingöngu nálgunarbann.  
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4 Heimfærsla heimilisofbeldisbrota til refsiákvæða  

Árið 2013 var óskað eftir að refsiréttarnefnd myndi vinna frumvarp þar sem heimilisofbeldi 

væri skilgreint sem sérstakt brot. Í því fólst táknræn viðurkenning af hálfu löggjafans að setja 

sérstakt ákvæði um heimilisofbeldi í almenn hegningarlög, um að heimilisofbeldi væri ekki 

einkamál fjölskyldu heldur samfélagsvandamál. Mikilvægt er að samfélagsleg viðhorf 

endurspeglist í íslenskri löggjöf og með setningu sérstaks ákvæðis sendir löggjafinn þau 

skilaboð að slík háttsemi líðist ekki í íslensku þjóðfélagi.97 Breytingarlög nr. 23/2016 voru 

samþykkt á Alþingi þann 18. mars 2016 og tóku síðan gildi þann 5. apríl 2016. Nýtt sjálfstætt 

ákvæði um heimilisofbeldi 218. gr. b hgl. var samþykkt í lög og er staðsett í XXIII. kafla 

laganna, þ.e.a.s. í manndráps- og líkamsmeiðingarkaflanum. 

4.1 Ákvæðin sem beitt var um heimilisofbeldisbrot fyrir gildistöku ákvæðis 218. gr. b 

laga nr. 19/1940 

Allar verknaðaraðferðir heimilisofbeldis geta fallið undir 218. gr. b hgl. og því þarf ekki að 

sanna hvern verknað fyrir sig. Áður en ákvæði 218. gr. b hgl. fékk lagagildi með 4. gr. laga nr. 

23/2016 sem öðluðust gildi þann 5. apríl 2016, var hvert og eitt ofbeldisbrot heimfært undir það 

lagaákvæði sem átti við hverju sinni og var því algengt að ákært væri fyrir nokkur brot þegar 

um slíkt var að ræða. Í þeim tilvikum þar sem líkamlegt ofbeldi átti sér stað var það, eftir því 

hve alvarleg árásin og afleiðingarnar urðu, heimfært undir annað hvort 1. mgr. 217. gr. eða 218. 

gr. hgl. Einnig má taka til önnur brot hgl eins og 231. gr. um húsbrot, 232. gr. un ofsóknir, 233. 

gr. um hótanir og 194. gr. um nauðganir svo og önnur nauðgunar- og frelsissviptingarbrot sbr. 

225. gr. og 226. gr. laganna.98 Fyrir gildistöku ákvæðis 218. gr. b hgl. var ákvæðum 217. gr. og 

218. gr. hgl aðallega beitt í heimilisofbeldismálum.  

Ákvæði 217. gr. hgl. tekur til minniháttar ofbeldisbrota sem ná ekki alvarleikastigi líkt og 

kveðið er á um í ákvæði 218. gr. hgl.99 Ákvæði 217. gr. hgl. orðast svo: „Hver, sem gerist sekur 

um líkamsárás, enda sé hún ekki svo mikil sem í 218. Gr. segir, skal sæta sektum eða fangelsi 

allt að 6 mánuðum, en fangelsi allt að 1 ári, ef háttsemin er sérstaklega vítaverð.“ Í rannsókn 

Guðbjargar S. Bergsdóttur og Rannveigar Þórisdóttur sem unnin var úr gögnum lögreglu árin 

2006-2007 og var gefin út maí árið 2010, kom fram að í langflestum tilfellum voru 

 
97 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 547 – 401. mál. 
98 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 547 – 401. mál. 
99 Ármann Snævar; „Breytingar á almennum hegningarlögum í ljósi breyttra viðhorfa í Refsirétti“ [1983] Tímarit 
lögfræðinga. 166 – 167. 
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heimilisofbeldisbrot felld undir ákvæði 217. gr. hgl. og flokkuð sem „minniháttar 

líkamsárás.“100  

Upphaflega í lögum nr. 19/1940 hgl. var líkamsmeiðingarákvæði 218. gr. hgl. 

svohljóðandi: 

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

heilbrigði, og þessar afleiðingar árásarinnar verða taldar honum til sakar vegna 

ásetnings eða gáleysis, þá varðar það varðhaldi eða fangelsi allt að 16 árum eða 

æfilangt.  

Í athugasemdum í frumvarpi um 218. gr. hgl. kom fram að mörkin milli 217. og 218. gr. 

hgl. væru að 218. gr. hgl. tæki til allra líkamsmeiðinga annarra en þeirra sem kveðið væri á um 

í 217. gr. laganna. Sökum þess varð ákvæði 218. gr. hgl. að vera óvenju rúmt þar sem brot af 

þessum meiði væru mjög mismunandi og gætu einnig varðað ævilöngu fangelsi.101 Innan 

ákvæðisins rúmaðist fjölkunnug og mismunandi háttsemi, þar með talið líkamsárásir sem ekki 

hlaust varanlegt tjón af og svo stórfellt líkamstjón sem gat leitt til dauða.102  

Við gildistöku laga nr. 20/1981 var líkamsmeiðingum sem ásetningsbrotum skipt upp í tvö 

ákvæði, þ.e. 217., og 218. gr. hgl.103 Eftir gildistöku laganna var líkamsmeiðingum sem 

ásetningsbrot skipt í þrennt, þ.e.a.s. 217. gr. hgl. er varðaði minniháttar líkamsárásir og 1. mgr., 

2. mgr. 218. gr. hgl. sem tók til meiriháttar afleiðingar vegna líkamsárása. Ástæða þess að 

ákvæði 218. gr. hgl. var skipt í tvær málsgreinar með mismunandi refsimörkum var sú að horft 

var til verknaðaraðferðar og afleiðinga verknaðarins. Ákvæðið hefur staðið óbreytt síðan.104 

Ákvæðið er svohljóðandi: 

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

heilbrigði, og þessar afleiðingar árásarinnar verða taldar honum til sakar vegna 

ásetnings eða gáleysis, þá varðar það varðhaldi105 eða fangelsi allt að 3 árum, eða 

sektum, ef sérstakar málsbætur eru. 

 
100 Guðbjörg. S. Bergsdóttir og Rannveig Þórisdóttir, „Heimilisofbeldi. Ágreiningur og ofbeldi milli skyldra og 
tengdra eins og það birtist í gögnum lögreglu 2006-2007“ (Reykjavík 2010), 
<https://rafhladan.is/bitstream/handle/10802/4445/Heimilisofbeldi%20sk%c3%bdrsla%202010.pdf?sequence=1
> skoðað 6. október 2019. 
101 Alþt. 1939-1949, A-deild, þskj. 43 – 29. mál. 
102 Ármann Snævar; „Breytingar á almennum hegningarlögum í ljósi breyttra viðhorfa í Refsirétti“ [1983] Tímarit 
lögfræðinga, 166. 
103 Sama heimild. 165.  
104 Sama heimild. 165. 
105 Með breytingarlögum nr. 82/1998 var orðið varðhaldi fellt á brott. 
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Nú hlýst stórfellt líkams- eða heilsutjón af árás eða brot er sérstaklega hættulegt 

vegna þeirrar aðferðar, þ.á.m. tækja, sem notuð eru, svo og þegar sá, er sætir 

líkamsárás hlýtur bana af atlögu, og varðar brot þá fangelsi allt að 16 árum. 

Fyrir gildistöku laganna var ekki getið um sektir í 218. gr. hgl. og var þyngsta refsingin 

ævilangt fangelsi, var það talið of víðtækt og talin þörf á að þrengja gildissvið ákvæðisins. Voru 

þessi viðurlög afnumin með gildistöku laga. nr. 20/1981.  

Með lögum nr. 20/1981 var 218. gr. hgl. skipt upp í tvær málsgreinar. Munurinn milli 

málsgreinanna er sá að líta þarf til afleiðingar líkamsárásarinnar og aðferðarinnar sem beitt var. 

Undir 1. mgr. 218. gr. hgl. falla líkamsárásir sem ekki teljast nægilega alvarlegar til að geta 

fallið undir 2. mgr. 218. gr. hgl. en þó það alvarlegar að þær falla undir 217. gr. laganna. Undir 

2. mgr. 218. gr. hgl. falla þær tegundir líkamsárása sem af hlýst stórfellt líkams- eða heilsutjón, 

eða þegar brotin eru sérstaklega hættuleg vegna þeirrar aðferðar sem beitt var. Málsgreinin tekur 

til efstu marka líkamsárása og nær einnig til þess þegar sá sem verður fyrir líkamsárás hlýtur 

bana af atlögunni. Þá varðar brot á ákvæðinu allt að 16 ára fangelsi. Litið er fyrst og fremst til 

afleiðingar líkamsárásar þegar greint er á milli hvort brotið falli undir 1. eða 2., mgr. 218. gr. 

hgl. Líkamsárásin getur verið skaðvænleg þó að afleiðingar hennar gefi það ekki endilega til 

kynna. Einnig getur það verið hending ein að ekki hafi hlotist meiri skaði af árásinni og getur 

það orsakað það að brotið verði fellt undir 2. mgr. 218. gr. hgl. Líkamsárás sem talin er vera 

stórfelld fellur undir 2. mgr. ákvæðisins bæði vegna afleiðinga sem leiddu af árásinni og hversu 

hættuleg verknaðaraðferðin var, er ekki aðeins bundin við líkamlega áverka heldur getur einnig 

fallið undir ákvæðið „sálræn áhrif“ sem koma fram í kjölfar árásinnar og flokkast sem stórfellt 

heilsutjón. Þegar meta á hversu hættulegt brotið telst er m.a. litið til þess hvaða áhöld eða tæki 

voru notuð við árásina, má þar nefna hnífa eða önnur eggjárn, skotvopn, eiturefni, íkveikjur 

o.fl.106 

Heimilisofbeldismál féllu hvað mest undir líkamsmeiðingaákvæði 217. gr. og 218. gr. 

laganna áður en heimilisofbeldi var lýst sem sérstöku refsiákvæði.107 Með lögum nr. 27/2006 

um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19 12. febrúar 1940 (heimilisofbeldi), var 

lögfest ákvæði 3. mgr. 70. gr. hgl. þar sem tengsl geranda og þolanda voru gerð að sérstakri 

refsiþyngingarástæðu, þar sem tengsl þeirra hafi aukið grófleika verknaðarins. Ákvæðið gefur 

dómara heimild til að þyngja refsingu innan refsimarka viðkomandi refsiákvæðis ef nákomin 

 
106 Ármann Snævar; „Breytingar á almennum hegningarlögum í ljósi breyttra viðhorfa í Refsirétti“ [1983] Tímarit 
lögfræðinga, 166-167. 
107 Alþt. 2005-2006, A-deild, þskj. 419 – 365. mál. 
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tengsl geranda og þolanda ýta undir grófleika verknaðarins.108 Heimilisofbeldi var skilgreint í 

lögunum í fyrsta sinn árið 2016. Ísland samþykkti Istanbúlsamninginn árið 2011, samninginn 

um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi gagnvart konum og heimilisofbeldi. Árið 2016 var 

samningurinn fullgildur þegar lög nr. 23/2016 um breytingu á almennum hegningarlögum nr. 

19/1940 voru samþykkt.109 

4.2 Heimilisofbeldisákvæði 218. gr. b laga nr. 19/1940 

Með lögum nr. 23/2016 var nýju refsiákvæði, 218. gr. b hgl., bætt við kafla XXIII. hgl. sem 

heitir „Manndráp og líkamsmeiðingar.“ Tilgangur ákvæðisins var að sporna við 

heimilisofbeldi, líta á ofbeldið sem eina heild en ekki samansafn einstakra athafna. Hugsunin 

að baki ákvæðis 218. gr. b hgl. var sú að brot á trúnaði og trausti yki á grófleika ofbeldisins.110 

Lögð var áhersla á upplifun þolandans, þ.e. ógnar- og óttaástand, kúgun, andlega þjáningu og 

vanmátt sem þolandinn hefur mátt upplifa. Samkvæmt þessu var heimilisofbeldisbrot virt sem 

heildstætt brot og að ekki þyrfti að sanna hvert tilvik fyrir sig. Ofbeldið þyrfti ekki að eiga sér 

stað innan veggja heimilis en kveðið var á um að náin tengsl væru á milli geranda og þolanda, 

t.a.m. fyrrverandi maki, hjón, par, systkini, foreldrar eða forráðamenn. Markmið ákvæðisins 

var að tryggja þolendum heimilisofbeldis þá vernd, beinskeyttari réttarvernd, fyrir alvarlegu 

eða endurteknu ofbeldi af hálfu nákominna aðila.111 Ákvæðið 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. 

Ef brot er stórfellt getur það varðað fangelsi allt að 16 árum. Við mat á grófleika 

verknaðar skal sérstaklega líta til þess hvort þolandi hafi beðið stórfellt líkams- eða 

heilsutjón eða bani hlotist af. Enn fremur ber að líta til þess hvort brot hafi verið 

framið á sérstaklega sársaukafullan eða meiðandi hátt, hafi staðið yfir í langan 

tíma eða hvort gerandi hafi misnotað freklega yfirburðastöðu sína gagnvart 

þolanda.  

 
108 Alþt. 2005-2006, A-deild, þskj. 1089 – 365. mál. 
109 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 1052 – 401. mál. 
110 Svala Ísfeld Ólafsdóttir, „Ákvæði hegningarlaga um ofbeldi í nánum samböndum“ [2017] Tímarit lögfræðinga. 
95. 
111 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 547 – 401. mál. 
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Samkvæmt 1. mgr. er háttsemi sem er endurtekin eða alvarleg, refsiverð. Svo skilyrðum 1. 

mgr. 218. gr. b hgl. sé fullnægt þarf háttsemin að hafa staðið yfir í einhvern tíma og að langvinnt 

ógnarástand hafi skapast. Einstakt brot getur fallið hér undir ef brotið er nógu alvarlegt, ef brotið 

nær ekki þessu alvarleikastigi getur brotið varðað vægara refsiákvæði eins og 1. mgr. 217. gr. Í 

ákvæði 1. mgr. 218. gr. b hgl. kemur sérstaklega fram hverjir njóti réttarverndar ákvæðisins.112 

Ekki er um tæmandi upptalningu að ræða, því um er að ræða sérstakan hóp aðila sem er 

nauðsynlegt að veita sérstaka vernd gegn ofbeldi í nánum samböndum.113 Vægustu viðurlög 

fyrir brot gegn 218. gr. b hgl. eru 30 daga fangelsi, sbr. 1. mgr. 34. gr. hgl en hámarksrefsing er 

sex ára fangelsi. Gerandi getur verið dæmdur í allt að 16 ára fangelsi við mat á því hversu gróft 

brotið var, svo það megi teljast stórfellt, er þá litið til þess hvort þolandinn hafi hlotið stórfellt 

heilsu- og líkamstjón af eða bana. Dómari er hinsvegar bundinn af refsiramma ákvæðisins og 

einnig eldri dómaframkvæmd í sambærilegum málum, til að tryggja jafnræði geranda og 

samræmi í réttarframkvæmd.114 

Eins og fram hefur komið er ákvæði 218. gr. b hgl. sett fram til að fullgilda 

Istanbúlsamninginn sem Ísland er aðili að. Í Istanbúlsamningnum er gerð sú krafa til aðildarríkja 

að ríkin tryggi að fyrningarfrestur vegna tiltekinna brota sem koma fram í samningnum 

framlengist þar til þolandi hefur náð lögaldri. Er það bundið tilteknum brotum sem er lýst í 

samningnum og samsvari alvarleika brotsins sem um ræðir til að unnt sé að hefja málsmeðferð 

á árangursríkan hátt. Ætlunin var að koma því áleiðis að heimilisofbeldi er ekki einkamál 

geranda og þolanda heldur varði það allt samfélagið í heild sinni. Einnig var tryggt að íslensk 

löggjöf væri í samræmi við ákvæði 58. gr. (fyrningarákvæði) samningsins. Í 3. gr. frumvarpsins 

var lagt til að fyrningarfrestur vegna brota á 2. mgr. 216. gr., 218. gr. b og 2. mgr. 225. gr. hgl. 

hefjist ekki fyrr en það barn sem á í hlut hefur náð 18 ára aldri.115 Réttarvernd barna var einnig 

aukin þar sem ekki var gerður greinarmunur á hvort þau yrðu vitni að ofbeldi eða yrðu sjálf 

fyrir því og verndar því ákvæðið öll börn sem búa við heimilisofbeldi. Sökum þess er viðurkennt 

að börn geti skaðast bæði andlega og líkamlega vegna ofbeldis sem þau upplifa í sínu nánasta 

umhverfi.116 Ofbeldi gagnvart börnum er mjög alvarlegt, hvort um að ræða líkamlegt, andlegt 

eða kynferðislegt. Börn eru varnarlausir einstaklingar og eiga erfitt með að komast út úr 

 
112 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 547 – 401. mál. 
113 Sama heimild . 
114 Svala Ísfeld Ólafsdóttir, „Ákvæði hegningarlaga um ofbeldi í nánum samböndum“ [2017] Tímarit lögfræðinga. 
94. 
115 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 547 – 401. mál. 
116 Svala Ísfeld Ólafsdóttir, „Ákvæði hegningarlaga um ofbeldi í nánum samböndum“ [2017] Tímarit lögfræðinga. 
94.  
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aðstæðum þar sem ofbeldi ríkir.117 Markmið barnaverndarlaga nr. 80/2002 er ætlað að tryggja 

þeim börnum sem búa við þannig aðstæður, sem ekki er hægt að una við eða að heilsu og þroska 

barnanna er stofnað í hættu, viðeigandi aðstoð, skv. 1. mgr. 2. gr. bvl. Vernd barna gagnvart 

ofbeldi umsjáraðila er að finna í ákvæði 98. gr. bvl. og vernd gagnvart hverjum sem beitir barni 

ofbeldi er að finna í ákvæði 99. gr. bvl. Framkvæmd þessara ákvæða með ákvæði 218. gr. b 

hgl. kemur betur fram í 8 kafla hér neðar.  

Ákvæðið 218. gr. b hgl. kveður einnig á um endurtekið ofbeldi eða alvarlegan verknað. 

Getur því ofbeldið hafa varað lengi eða í skemmri tíma en þó þannig að ógnarástand hafi 

skapast. Verknaðaraðferðirnar sem falla undir ákvæði 218. gr. b hgl. eru til að mynda ofbeldi, 

233. gr. hgl. um hótanir og 225. gr. og 226. gr. hgl um nauðung og frelsissviptingu svo eitthvað 

sé nefnt. Allar þessar verknaðaraðferðir geta falið í sér sjálfstætt refsivert brot skv. almennum 

hegningarlögum. Það er því ákveðin hagræðing að sameina þessar aðferðir (ekki er um tæmandi 

talningu að ræða) undir eitt ákvæði sem tekur á allri þeirri refsiverðri háttsemi sem átti sér stað. 

Einnig fellur undir ákvæðið hvort velferð, líðan eða heilsu þolandans sé ógnað. Til að mynda 

er andlegt ofbeldi oft ein af birtingarmyndunum í ofbeldissambandi. Þegar verið er að heimfæra 

ofbeldi undir ákvæðið er einnig litið til þess hvort ofbeldið hafi verið framkvæmt á sérstaklega 

sársaukafullan eða meiðandi hátt, hvort ástandið hafi staðið yfir í langan tíma og hvort gerandi 

hafi notað yfirburðastöðu sína gagnvart þolanda.118 Ætlunin með ákvæðinu var sú að ekki þyrfti 

að beita því samhliða öðrum ákvæðum almennra hegningarlaga, svo sem þeim sem fjalla um 

líkamsmeiðingar, nauðung, frelsissviptingu og hótanir þar sem ákvæðið nær yfir þessa 

verknaðaraðferðir og því dugi að beita því einu og sér. En beita þarf ákvæði 2. mgr. 218. gr. 

hgl. samhliða ákvæði 218. gr. b hgl. vegna alvarleikastigs, þ.e. að ef notast er við áhald við 

ofbeldisverknaðinn, þar sem ákvæði 218. gr. b hgl. gerir ekki ráð fyrir áhöldum við verknaðinn. 

Annars nær 218. gr. b hgl. yfir allt annað sem ákvæði 2. mgr. 218. gr. hgl. kveður á um.119 

Einnig útilokar það ekki að öðru ákvæði gæti verið beitt samhliða því, sérstaklega þeim sem 

mæla fyrir um hærri refsimörk og kynferðisbrot, s.s. 194 gr. hgl. þar sem efnisþættir ákvæða ná 

ekki fyllilega utan um þó efnislegt inntak þeirra skarist að nokkru leyti.120 Hvað varðar hærri 

refsimörk þá kveður ákvæði 218. gr. b hgl. á um 16 ára hámarksrefsingu. Í ákvæði, 79. gr. hgl. 

kemur fram: „[Nú heimila lög aukna refsingu við broti og skulu þá takmörk þau, sem sett eru í 

 
117 Barnaheill, „Ofbeldi“ <https://www.barnaheill.is/is/starfid-okkar/verndum-born/ofbeldi-einelti-vanraeksla> 
skoðað 21. nóvember 2019. 
118 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 547 – 401. mál. 
119 Alda Hrönn Jóhannsdóttir, yfirlögfræðingur hjá Lögreglustjóra Suðurnesja, viðtal við höfund (Reykjanesbær 
5. nóvember 2019). 
120 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 547 – 401. mál. 
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34. gr., ekki vera því til fyrirstöðu að dæma megi í fangelsi allt að 20 árum.]“. Ákvæði 2. mgr. 

34. gr. hljóðar svo: „Í fangelsi má dæma menn ævilangt eða um tiltekinn tíma, ekki skemur en 

30 daga og ekki lengur en 16 ár.“ Samkvæmt þessu þýðir ævilangt fangelsi allt að 20 árum. 

Sem dæmi má nefna ákvæði 211. gr. sem tekur til manndrápa.  

Í dómi Landsréttar 23. nóvember 2018 í máli nr. 51/2018 þar sem maður (T) var sakfelldur 

fyrir manndráp skv. 211. gr. hgl með því að hafa veist að A með ofbeldi og í framhaldinu varpað 

henni í sjó eða vatn með þeim afleiðingum að hún drukknaði. Einnig var T sakfelldur fyrir 

stórfellt fíkniefnalagabrot skv. 173. gr. a hgl. Brot gegn 211. gr. hgl. varðar allt að ævilöngu 

fangelsi og þá varðar brot á 173. gr. a. hgl. allt að 12 ára fangelsi. Með vísan í ákvæði 77. gr. 

hgl og dómafordæma Hæstaréttar Ísland var réttilegt að refsing myndi verða 19 ára 

fangelsisvist.121 Gefum okkur það að við séum með dómsmál sem varðaði ákvæði 218. gr. b 

hgl. og ákvæði 211. gr. hgl. þá yrði fangelsisrefsingin eflaust sú sama og í dómsmáli nr. 

51/2018. 

Höfundur setti sig í samband við Svölu Ísfeld Ólafsdóttur sem er dósent við Háskólann í 

Reykjavík og formaður refsiréttarnefndar sem snýr að almennum hegningarlögum nr. 19/1940 

frá árinu 2013 til dagsins í dag. Svala er stoltust af heimilisofbeldisákvæðinu sem hún hefur 

unnið að á vegum nefndarinnar og komið inn í íslenska löggjöf á sviði hegningarlaganna. Hafði 

efnið verið henni hugleikið ekki síst vegna vinnu hennar varðandi ofbeldi gegn börnum og 

vanrækslu. Svala hafði orð á því að á undanförnum árum hafi augu fólks verið að opnast vegna 

þeirra alvarlegu og víðtæku afleiðinga ofbeldis. Hluti af þeirri vitundarvakningu og þekkingu 

sem allar þær rannsóknir hafa fært almenningi á langtímaafleiðingum og áhrif þeirra sem búa 

við ógn. Svala lýsir því á þennan hátt: „Hvernig fólk getur brotnað niður bæði andlega og 

tilfinningalega og með tímanum orðið fárveikt bara á því að lifa í spennuþrungnum aðstæðum.“ 

Er það mikið samfélaginu og rannsóknum að þakka að farið var að fjalla um þessi málefni og 

telur Svala að þolendur ofbeldis eigi stóran þátt í þeirri vitundarvakningu sem hefur orðið með 

því að stíga fram og segja sögu sína og afleiðingum þess.122 

Tilraunaverkefni lögreglustjórans á Suðurnesjum „Að halda glugganum opnum“ og að 

Ísland skrifaði undir fullgildingu Istanbúlsamningsins studdi hvert við annað að komið var með 

sérákvæði inn í íslenska löggjöf. Einnig voru ný hegningarlög á Norðurlöndum að líta dagsins 

ljós sem voru með sérákvæði um heimilisofbeldi. Þolendur voru að stíga fram, lögreglan var 

 
121 Landsréttur 23. nóvember 2018 í máli nr. 51/2018. 
122 Svala Ísfeld Ólafsdóttir, dósent við Háskóla Reykjavíkur og formaður refsiréttarnefndar, viðtal við höfund 
(Reykjavík 8. nóvember 2019). 
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byrjuð að breyta verkferlum við rannsókn slíkra mála og með því gáfu yfirvöld þeim brotum 

mun meiri athygli og vöktu athygli á alvarleika þeirra. Áður en kom til álita að setja inn sérstök 

ákvæði um heimilisofbeldi inn í almenn hegningarlög var álitið að refsiverndin væri nóg eins 

og hegningarlögin voru, en það var bara spurning hvort um væri að ræða líkamlegt ofbeldi, 

hótun eða frelsissviptingu. Það var auðveldlega hægt að nota ákvæðin í almenna hluta 

hegningarlaganna áfram og svo var bætt við refsiþyngingarákvæðinu 3. mgr. 70. gr. til að draga 

fram tengslin. Danir eru ennþá með það á þann hátt; frelsissviptingu, hótun og líkamsárás eins 

og Ísland er með í sínum almenna hluta hegningarlaga. En nú er búið að gera andlegt ofbeldi 

einnig refsivert í íslenskum lögum sem var ekki þar fyrir. Ísland hefur gert börn að beinum 

þolendum sem hin ákvæðin í almenna hlutanum gerðu í raun og veru ekki. Börn höfðu bara 

stöðu vitnis, en hinsvegar er alveg ljóst með greinargerðinni með ákvæði 218. gr. b hgl. að litið 

er svo á að allir þeir sem búa við ógnina eru beinir þolendur. Einnig hefur fjárhagslegt ofbeldi 

verið heimfært undir ákvæðið líkt og ofbeldi sem felur í sér andlegt ofbeldi t.a.m. erlendar konur 

sem hafa komið til landsins, þekkja ekki íslenska kerfið og gerendur hafa komið því þannig 

fyrir að þær hafi lítil samskipti við aðra og/eða tali ekki við neinn án afskipta gerenda. Segja 

má að gerendur hafi nánast læst þær inni, þó ekki í bókstaflegum skilningi. Með slíkri hegðun 

hafa gerendur svipt þessar konur samskiptafrelsinu. Ef um er að ræða tiltölulega vægt ofbeldi 

er það ekki heimfært undir ákvæði 218. gr. b hgl. heldur yrði notast við ákvæði 217. gr. hgl og 

3. mgr. 70. gr. hgl við ákvörðun refsingar hvað varðar tengslin. Þetta verður að vera endurtekið 

og ógnin verður að vera til staðar að þetta geti verið ítrekað eða sé viðvarandi, er það heimfært 

undir ákvæði 218. gr. b hgl. Táknrænt gildi ákvæðisins er einhvers konar siðaregla og 

umgengnisregla um hvernig við högum okkur í íslensku samfélagi, við líðum ekki 

heimilisofbeldi á Íslandi.123  

Þegar refsiréttarnefnd fékk það verkefni að vinna að sérstöku ákvæði fyrir heimilisofbeldi, 

kom það til því Ísland hafði undirritað Istanbúlsamninginn og vilji stjórnvalda var til að fullgilda 

hann. Til að geta fullgilt hann þurfti að tryggja að íslensk löggjöf mætti ákvæðum samningsins 

þ.e. að samningurinn kvæði ekki á um eitthvað sem íslensk löggjöf gerði ekki ráð fyrir eða 

beinlínis gengi í berhögg við. Refsiréttarnefnd las í gegnum Istanbúlsamninginn með hliðsjón 

af almennum hegningarlögum og refsilöggjöfinni til að kanna hvort það væru ákvæði sem 

mættu þeim ákvæðum sem er að finna í samninginum. Út úr þeirri vinnu varð til frumvarp til 

laga um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, með síðari breytingum 

 
123 Svala Ísfeld Ólafsdóttir, dósent við Háskóla Reykjavíkur og formaður refsiréttarnefndar, viðtal við höfund 
(Reykjavík 8. nóvember 2019). 
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(Samningur Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi gegn konum og 

heimilisofbeldi) og var það lagt fyrir á 145. löggjafarþingi 2015-2016. Fjallað var um tvær 

efnislegar greinar, þ.e. að setja ákvæði um nauðungarhjónaband, sbr. 2. mgr. 225. gr. hgl. og 

svo nýtt ákvæði um heimilisofbeldi, sbr. 218. gr. b hgl. Nefndin hafði skoðað hegningarlög 

Norðurlandanna gaumgæfilega og var nefndin sammála um að norska ákvæðið fangaði 

heimilisofbeldi á sem nákvæmastan hátt. Með nýja ákvæðinu var réttarvernd aukin eða 

refsiverndin næði til miklu fleiri efnisatvika heldur en hún gerði. Refsiverndin næði til 

verknaðaraðferðar, en ógnin í sjálfu sér væri orðin refsiverð og að skapa þessa ógn gagnvart 

sínum nánustu. Ákvæði tekur sérstaklega til síendurtekinnar hegðunar, hegðunin þarf ekki að 

vera sérstaklega alvarleg heldur síendurtekin en veldur þessum skaðlegu afleiðingum, t.d. 

kynferðisbrot gegn börnum sem á sér stað inn á heimilum er heimilisofbeldi. Það er ofbeldi á 

nánum tengslum, þar eru tengslin lykillinn að ofbeldinu.124  

Ákveðið var að hafa íslenska ákvæðið efnislega sambærilegt því og Norðmenn gerðu sitt, 

að það gæti verið eitt einstakt tilvik sem væri svo alvöruþrungið að það skapaði þessa ógn. Að 

þolandi óttaðist eftir þetta eitt einstaka tilvik að eitthvað gæti komið fyrir þolandann eða 

ofbeldið gæti endurtekið sig. Ekki voru gerðar neinar nákvæmar útfærslu á því hvernig 

alvarleikastigið ætti að vera eða endurtekið hversu oft heldur var það lagt í hendur 

framkvæmdarinnar og dómstóla að móta þá línu.125  

Aðspurð út í hvað mætti betur fara hafði Svala orð á því að þyngri refsingar væru ekki 

lausnin. Fangelsin yrðu yfirfull og engin úrræði fyrir þá sem þar sitja. Fjölskyldur væru engu 

bættari og það myndi skapa önnur vandamál fyrir þær sem ættu náinn aðstandanda í ævilöngu 

fangelsi vegna ofbeldis. „Þyngri refsingar í Bandaríkjunum hafa ekki betrumbætt Bandaríkin. 

Því fylgir meiri vandamál og hefur gert fleiri fjölskyldur af lágstétta fjölskyldum vegna þess, 

fordæmdar og brennimerktar,“ segir hún.  „Stjórnvöld á Íslandi hafa mætt þessu eins og þau 

geta. Þarfir þolenda eru í fyrirrúmi, að hjálpar fólki að stíga út úr aðstæðunum fyrr.“126  

  

 
124 Svala Ísfeld Ólafsdóttir, dósent við Háskóla Reykjavíkur og formaður refsiréttarnefndar, viðtal við höfund 
(Reykjavík 8. nóvember 2019). 
125 Sama heimild. 
126 Sama heimild. 
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5 Dómaframkvæmd í heimilisofbeldismálum 

Í eftirfarandi kafla verður fjallað um dóma Hæstaréttar er varða heimilisofbeldi á tímabilinu frá 

1. janúar 2014 til 1. desember 2019. Þeir dómar gefa góða innsýn inn í dómaframkvæmd og til 

hvers var litið við ákvörðun refsingar í heimilisofbeldismálum. Í kaflanum um 

dómaframkvæmd er fjallað um sex dóma Hæstaréttar sem féllu fyrir gildistöku nýs ákvæðis 

hegningarlaganna í 218. gr. b og hvernig verknaður var heimfærður undir ákvæði laganna. Eins 

skoðar og fjallar höfundur um fimm dóma Landsréttar sem féllu eftir gildistöku ákvæðisins í 

218. gr. b hgl. Eins er skoðaður einn Hæstaréttardómur þar sem ekki var ákært gegn ákvæði 

218. gr. b hgl. þó aðilar ættu í nánu sambandi. Þann 1. janúar 2018 tók til starfa nýtt 

millidómstig, Landsréttur, og dómstigin sem áður voru tvö urðu þrjú. Til Landsréttar er hægt 

að skjóta úrlausnum héraðsdómstólanna og verða úrlausnir Landsréttar endanlegar í flestum 

málum. Að fengnu leyfi og í sérstökum tilfellum má skjóta niðurstöðu Landsréttar til 

Hæstaréttar.127 Landsréttur tók við hlutverki Hæstaréttar sem áfrýjunardómstóll, sbr. 2. gr. laga 

nr. 50/2016 um dómstóla.128 Engin dómur hefur fallið í Hæstarétti þar sem ofbeldisverknaður 

hefur verið heimfærður undir heimilisofbeldisákvæðið 218. gr. b hgl.  

5.1 Dómaframkvæmd fyrir lögfestingu á ákvæði 218. gr. b laga nr. 19/1940 

Höfundur valdi nokkra dóma fyrir lögfestingu ákvæði 218. gr. b hgl. sem gefa góða sýn hvernig 

framkvæmd var háttað á þeim tíma. Eru Hæstaréttardómarnir sex og frá árinu 2013 til 2016, 

eða þegar ákvæði 218. gr. b hgl. tók gildi. Á þessum tíma er viðhorf samfélagsins gagnvart 

heimilisofbeldi að breytast á þá vegu að heimilisofbeldi er ekki lengur talið einkamál aðila 

heldur samfélagsvandamál.129 Fyrir lögfestingu ákvæðis 218. gr. b hgl. var hvert og eitt brot 

heimfært undir það lagaákvæði hegningarlaganna sem við átti. Allir þessi dómar eru um náin 

tengsl milli geranda og þolanda. Í dómi Hrd. 30. október 2013 í máli nr. 757/2013 segir að 

þann 19. maí árið 2012 hafði maður slegið þáverandi sambýliskonu sína með krepptum hnefa í 

vinstra gagnaugað og strax í kjölfarið með flötum lófa hægra megin í andlitið, hrint henni niður 

stiga í húsnæðinu sem ofbeldið átti sér stað, og fyrir utan húsnæðið slegið hana í höfuðið. Taldist 

það varða ákvæði 217. gr. hgl. Þann 24. maí 2012 hafði maðurinn haft önnur kynferðismök en 

samræði við konuna með því að beita hana ofbeldi eða ólögmætri nauðung. Einnig sparkaði 

hann í maga hennar, tók hana kverkataki og ýtti henni niður stiga inn í húsinu og fyrir utan 

húsnæðið kastaði hann í hana lampa sem við það brotnaði á hægra læri hennar. Taldist það 

 
127 Landsréttur, „Um Landsrétt“ <https://www.landsrettur.is/um-landsrett/> skoðað 27. nóvember 2019. 
128 Lög um dómstóla nr. 50/2016, 2. gr. 
129 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 547 – 401 mál.  
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varða ákvæði 1. mgr. 194. og 217. gr. hgl. Við ákvörðun refsingar var minnst á ákvæði 3. mgr. 

70. gr. hgl. vegna náinna tengsla þeirra. Manninum var gert að sæta fangelsi í tvö ár.130 Í dómi 

Hrd. 13. nóvember 2014 í máli nr. 794/2013 var maður sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 217. 

gr. hgl. með því að hafa ráðist á fyrrverandi unnustu sína, sest klofvega yfir hana, slegið og 

sparkað í andlit og líkama hennar með þeim afleiðingum að hún hlaut mar, yfirborðsáverka og 

eymsli á höfði, andliti, hálsi og handlegg. Við mat á refsingu mannsins var litið til þess að hann 

hafi langan sakaferil að baki og hafði hlotið dóm fyrir alvarlega líkamsárás, 2. mgr. 218. gr. 

hgl., sem var heimfært undir ítrekunarákvæði 2. mgr. 218. b hgl. (sem er nú ákvæði 218. gr. c 

hgl.) og hafa rofið 160 daga reynslulausn vegna fyrri dóms. Ekki var litið til ákvæðis 3. mgr. 

70. gr. hgl. hvað varðaði tengsl þeirra. Manninum var gert að sæta níu mánaða fangelsi.131 Í 

dómi hrd. 757/2013 er árásin mun grófari heldur en í hrd. 794/2013 en gerandi í því máli hefði 

gerst brotlegur áður og átti langan sakaferli að baki, hann fékk styttri fangelsisvist en sá fyrri. 

Árásirnar báðar eru alvarlegar en báðar heimfærðar undir ákvæði 1. mgr. 217. gr. hgl. sem tekur 

til minniháttar líkamsárásar eða ekki eins alvarlega og kveðið er á um í ákvæði 218. gr. hgl. 

Kemur það heim og saman við að heimilisofbeldismál voru hvað mest heimfærð undir ákvæði 

217. gr. hgl. fyrir lagasetningu ákvæði 218. gr. b hgl. Í dómi Hrd. 22. janúar 2015 í máli nr. 

508/2014 var maður sakfelldur fyrir brot gegn ákvæði 1. mgr. 194. gr. (nauðgun)., 1. mgr. 217. 

gr. (minniháttar líkamsárásarákvæði)., 1. mgr. 226. gr. (nauðungar- og frelsissviptingarbrot)., 

233. gr. hgl. (hótun) og brot gegn valdstjórninni, sbr. 1. mgr. 106. gr. hgl. Maðurinn hafði haldið 

barnsmóður sinni í um fimm klukkustundir nauðugri heima hjá henni að morgni 25. desember 

2013 og fram undir morgun þann dag, uns henni tókst að flýja úr íbúðinni. Maðurinn réðst 

ítrekað á barnsmóður sína og nauðgaði henni á sérlega meiðandi hátt. Einnig hótaði hann henni 

og tveggja ára dóttur þeirra lífláti. Manninum var gert að sæta sex ára fangelsisvist. Kom fram 

að brot mannsins gagnvart barnsmóður sinni hafi verið sérlega hrottafengið og langvinnt, hafði 

hann einnig notað hníf gegn henni við atlöguna. Var því slegið föstu að með verknaði sínum 

hafi hann valdið ótta og var þá sérstaklega haft í huga að brotið var til þess fallið að valda barni 

þeirra vanlíðan um lengri tíma þar sem það varð vitni að hluta ofbeldisins. Við ákvörðun 

refsingar var litið til þess að nauðgunarbrot hans hafi verið sérlega meiðandi, sbr. c. lið 195. gr. 

hgl. Manninum var gert að sæta fangelsi í sex ár, að teknu tilliti til 1., 2., 3., 6. og 7. tl. 1. mgr. 

og 3. mgr. 70. gr. og 77. gr. hgl.132 Ekki var minnst á ákvæði 218. gr. hgl. þó hann hafi notast 

við hníf í árásinni og árásin hafi verið stórfelld, eða ákvæði 98., og 99. gr. barnaverndarlaga nr. 

 
130 Hæstiréttur 30. október 2013 í máli nr. 757/2013. 
131 Hæstiréttur 13. nóvember 2014 í máli nr. 794/2013. 
132 Hæstiréttur 22. janúar 2018 í máli nr. 463/2015. 
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80/2002. Afbrotið gerist fyrir gildistöku ákvæðis 218. gr. b hgl. brotið hefði verið heimfært 

undir það ákvæðið þar sem það koma fram að árásin varðaði frelsissviptingu, nauðgun, 

sérstaklega hættulega líkamsárás og ítrekunarbrot. Í dómi Hrd. 21. maí 2015 í máli nr. 

494/2014 var maður sakfelldur fyrir brot á ákvæði 2. mgr. 218. gr. hgl. Hafði maðurinn ráðist 

á þáverandi unnustu sína, skellt höfði hennar í gólfið, haldið henni niðri, sparkað í vinstra auga 

hennar íklæddur skóm og síðan tekið í hár hennar og ýtt upp í rúm þar sem hann tók hana 

kverkataki um háls hennar. Litið var til þess að árás mannsins var framkvæmd á sérlegan 

hættulegan hátt og til hliðsjónar ákvæði 3. mgr. 77. gr. hgl. þar sem maðurinn hafði ekki gerst 

sekur um ofbeldisbrot áður. Manninum var gert að sæta 12 mánaða fangelsisvist en til fullnustu 

níu mánaða. Hennar var frestað skilorðsbundið í þrjú ár.133 Báðar árásirnar í dómum hrd. 

508/2014 og hrd. 494/2014 eru alvarlegar, í dómi hrd. 508/2014 notar gerandi hníf en í dómi 

hrd. 494/2014 er minnst á að gerandinn hafi verið í skóm, eins og litið alvarlegar á brotið þar 

sem hann klæddist skóm þegar hann sparkaði í þolanda, og er það heimfært undir ákvæði 2. 

mgr. 218. gr. hgl. Í hrd. 508/2014 var árásin heimfærð undir ákvæði 217. gr. hgl. sem er 

minniháttar líkamsárásarákvæði og þar af leiðandi talið vera vægari árás en kveðið er á um í 

ákvæði 218. gr. hgl. þó að hann hafi notast við hníf til að ógna og ná fram vilja sínum. Ofbeldi 

gerandans var einnig heimfært undir fleiri ákvæði refsilaganna þar sem hvert og eitt 

ofbeldisathæfi var heimfært undir stakt ákvæði sem átti við á þeim tíma. Báðar árásirnar hefðu 

verið heimfærðar undir ákvæði 218. gr. b hgl. í dag vegna tengsla, nauðungar og 

frelsissviptingar og sérlega hættulega líkamsárás. 

Hér verða reifaðir tveir dómar sem eru með samskonar árás en niðurstöður Hæstaréttar eru 

mismunandi. Í dómi Hrd. 28. janúar 2016 í máli nr. 68/2014 var maður sakfelldur fyrir tvær 

líkamsárásir á fyrrverandi sambýliskonu sína. Í fyrri árásinni sló maðurinn fyrrum 

sambýliskonu sína í andlitið og ýtti henni aftur fyrir sig með þeim afleiðingum að hún lenti á 

borði, varðaði brotið við 1. mgr. 217. gr. hgl. Í seinni árásinni sló hann hana í andlitið með þeim 

afleiðingum að hún nefbeinsbrotnaði, varðaði brotið við 1. mgr. 218. gr. hgl. Konan var einnig 

þunguð á þeim tíma og var annað barn hennar heima þegar árásin átti sér stað. Honum var 

dæmdur hegningarauki vegna fyrrum afbrotaferlis, sbr. 77. gr. og 78. gr. hgl, einnig var minnst 

á 1. tl 1. mgr. 70. gr. hgl. hversu mikilvægt það er, sem brotið hefur beinst að þar sem konan 

var þunguð þegar seinni árásin átti sér stað og gerandanum var kunnugt um það og að annað 

barn hennar var viðstatt. Einnig var minnst á 3. mgr. 70. gr. hgl. sökum tengsla þeirra. Var 

 
133 Hæstiréttur 21. maí 2015 í máli nr. 494/2014. 
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refsing mannsins fimm mánuðir í fangelsi.134 Í hrd. 68/2014 hefði verið hægt að heimfæra brotið 

undir ákvæði 218. gr. b hgl. þar sem um endurtekið refsivert brot var um að ræði og sérlega 

hættulega líkamsárás þar sem konan lenti á borði eftir hrindingu, sbr. dóm Hrd. 12. maí 2016 í 

máli nr. 463/2015 var maður sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 217., 2. mgr. 218. gr., 225. gr. 

(nauðung) og 233. gr. b gr. hgl. (ærumeiðingar). Einnig ákvæði 98. og l. mgr. 99. gr. 

barnaverndarlaga nr. 80/2002. Á árunum 2004 til 2012 hafði hann í nokkur skipti hent barni B 

út af heimilinu illa búnu til fótanna og ítrekað slegið og sparkað í líkama þess. Þá hafði hann 

slegið hana þrisvar sinnum í líkama og höfuð með ryksuguröri. Maðurinn hafði ítrekað ráðist 

að barni D, slegið það, sparkað og kýlt í líkama þess og hótað að setja það á sambýli sem vöktu 

með því mikla vanlíðan. Veitist hann einnig að barni C með ofbeldi, slegið það og kýlt í líkama. 

Þegar maðurinn hafði gert sig líklegan eitt sinn til að beita D og B líkamlegu ofbeldi hafði 

fyrrum eiginkona hans gengið á milli til að varna því að hann gæti ráðist að börnunum. Við það 

hafið maðurinn ítrekað kýlt hana í líkamann. Hafði maðurinn einnig hrint fyrrum eiginkonu 

sinni inn í eldhúsið svo að hún féll aftur fyrir sig á borðkant. Litið var til 1., 2., 3., 6. og 7. tl. 1 

mgr. og 3. mgr. 70. gr. og 77. gr. hgl til refsiþyngingar. Var manninum gert að sæta 15 mánaða 

fangelsi.135 Í hrd. 68/2014 er fyrsta árásin heimfærð undir ákvæði 217. gr. hgl. en í hrd. 

463/2015 hrindir maðurinn einnig konu og lendir hún á borðkanti, á brotið við ákvæði 218. gr. 

hgl. hér er samskonar árás nema munurinn er sá að maðurinn í hrd. 463/2015 hafði ítrekað kýlt 

konuna áður en hann hrinti henni. Allir dómarnir eiga það sameiginlegt að um náið samband 

hafi verið að ræða, vegna þess hefði verið hægt að heimfæra brotin undir ákvæði 218. gr. b hgl. 

eftir gildistöku þess, sem kemur betur fram í kafla 5.3. 

5.2 Dómaframkvæmd eftir lögfestingu á ákvæði 218. gr. b laga nr. 19/1940 

Eftir lagasetningu ákvæðis 218. gr. b hgl. skoðaði höfundur dóma þar sem brot voru heimfærð 

undir ákvæði 218. gr. b hgl. og valdi fimm Landsréttardómar og einn Hæstaréttardóm þar sem 

verknaður er ekki heimfærður undir ákvæði 218. gr. b hgl. Eru dómareifanirnar frá árunum 

2016 til 2019. Almennt er ákvæði 218. gr. b hgl. ekki beitt samhliða öðrum ákvæðum 

hegningarlaganna nema að þau ákvæði kveði á um hærri refsiramma eða varði kynferðisofbeldi, 

sbr. 194. gr. hgl. Reifaðir eru tveir dómar þar sem verknaður er einnig heimfærður undir 

barnaverndarlagaákvæði.  

Í dómi Landsréttar 15. febrúar 2019 í máli nr. 116/2018 var staðfestur úrskurður héraðsdóms 

þar sem stjúpmóðir hafði í október 2016 ítrekað slegið með flötum lófa í andlit og höfuð 

 
134 Hæstiréttur 22. maí 2014 í máli nr. 68/2014. 
135 Hæstiréttur 12. maí 2016 í máli nr. 508/2014. 
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stjúpsonar síns. Réðst stjúpmóðirin aftur á stjúpson sinn í janúar 2017 og slegið með flötum 

lófa í andlit og höfuð. Taldist brot hennar varða við 1. mgr. 218. gr. b hgl og 1. og 3. mgr. 99. 

barnaverndarlaga nr. 80/2002. Hvað varðar atvikið í janúar 2017 bar stjúpmóðirin fyrir sig 

neyðarvörn skv. 12. gr. hgl. en talið var ósannað hvernig hún fékk þann áverka sem hún var 

með á hendi. Einnig var litið til þess að drengurinn var barn að aldri þegar atvikið átti sér stað 

og að hegðun hans réttlæti ekki ofbeldi gagnvart honum. Því gat háttsemi stjúpmóðurinnar ekki 

átt við neyðarvörn skv. 12. gr. hgl. og var stjúpmóðirin því sakfelld fyrir endurtekið ofbeldisbrot 

gagnvart stjúpsyni sínum, sbr. 218. gr. b hgl og 1 og 3. mgr. 99. gr. barnaverndarlaga. Var 

stjúpmóðurinni gert að sæta fangelsi í sex mánuði en fullnustu hennar frestað skilorðsbundið í 

tvö ár.136 Hér er um tengsl og ítrekunarbrot um að ræða. Í dómi Landsréttar 22. mars 2019 í 

máli nr. 41/2018 var kona sakfelld fyrir brot gegn 217. gr. hgl. og 1. mgr. 98. gr. og 1. og 3. 

mgr. 99. gr. bvl. með því að hafa ítrekað beitt börnin sín þrjú ofbeldi, andlegu og líkamlegu 

refsingum, ógna þeim og sýnt þeim vanvirðandi háttsemi, yfirgang og ruddalegt athæfi á 

árunum 2012 til 2016 en börn konunnar voru send í fóstur í maímánuði ársins 2016. Var 

háttsemin jafnframt talin fela í sér brot gegn 1. mgr. 218. gr. b hgl. en aðeins það tímabil eftir 

lögfestingu ákvæðisins. Hún var einnig sakfelld fyrir umferðar- og fíkniefnabrot. Við ákvörðun 

refsingar var litið til 1., 2., 3., 6. og 8. tl. 1. mgr. og 3. mgr. 70. hgl. Var henni gert að sæta 

fangelsi í tvö ár.137 Eins og fram kemur í dómareifun þá er um náin tengsl, líkamlegt- og andlegt 

ofbeldi og ítrekunarbrot um að ræða. Hefðu atvikin átt sér stað síðar hefði verknaðurinn varðað 

ákvæði 218. gr. b hgl. og þá hefði ekki verið notast við ákvæði barnaverndarlaga.  

Í næstu tveimur dómum er verið að sakfella fyrir alvarlegar líkamsárásir en mismunandi 

niðurstaða fæst hjá Landsrétti og Hæstarétti. Í dómi Landsréttar 7. desember 2018 í máli nr. 

404/2018 var kona sakfelld fyrir brot gegn 2. mgr. 218. gr. b og 1. mgr. 217. gr. hgl. fyrir að 

hafa ítrekað ráðist á eiginmann sinn og konu sem var gestkomandi þegar atvikið átti sér stað. 

Konan réðst á eiginmann sinn með þeim afleiðingum að hann hlaut klórför í andlit, hann var 

bitinn í tunguna af eiginkonu sinni með þeim afleiðingum að biti fór framan af tungu hans með 

þeim afleiðingum að tungan hafði styst verulega og varðaði árásin við 2. mgr. 218. gr. b hgl. 

Fram kom í dóminum að árásin hafi verið stórfelld. Gestkomandi hlaut yfirborðsáverka í andliti, 

hálsi og rifbrot, varðaði árásin við 1. mgr. 217. gr. sömu laga. Við ákvörðun refsingar var litið 

til þess að ofbeldið sem hún beitti eiginmann sinn hafi leitt til þess að hann þurfi að glíma við 

afleiðingar þess um ókomna tíð. Með hliðsjón af 3. mgr. 218. gr. c og 1., 2., 3. og 6. tölulið 1. 

 
136 Landsréttur 20. september 2019 í máli nr. 669/2018. 
137 Landsréttur 22. mars 2019 í máli nr. 41/2018. 
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mgr. og 3. mgr. 70. gr. auk 77. gr. hgl. Ákveðið var fangelsisvist í 18 mánuði en til fullnustu 15 

mánuði og skilorðsbundið í þrjú ár.138 Í dómi Hæstaréttar 15. júní 2017 í máli nr. 176/2017 

var maður sakfelldur fyrir brot gegn ákvæði 211. gr. fyrir tilraun til manndráps, sbr. 20. gr., 1. 

mgr. 194. gr. um nauðgun, 2. mgr. 218. gr. alvarlega líkamsárás og 1. mgr. 226. gr. 

frelsissviptingu laga nr. 19/1940. Maðurinn réðst á barnsmóður sína, hélt henni nauðugri í íbúð 

hennar í allt að tvær klukkustundir þar sem hann þvingaði hana til samræðis, tók hana hálstaki 

og þrengdi að með þeim afleiðingum að hún missti meðvitund. Minnst var á að brotin væru 

mjög alvarleg og þungar fangelsisrefsingar lægju við þeim. Maðurinn hafði áður ráðist á 

barnsmóður sína, dómur hafði fallið í því máli en þar sem hann réðst á hana aftur rauf hann þar 

með skilorð fyrri dóms. Við ákvörðun refsingar var litið til 1., 3. og 5. tölulið 1. mgr. og 3. mgr. 

70. gr. og c. lið 195. gr. hgl. Manninum var gert að sæta tíu ára fangelsisrefsivist.139 Litið er til 

ákvæðis 3. mgr. 70. gr. hgl. við refsiþyngingu og tekur ákvæðið til tengsla þeirra, hægt hefði 

verið að heimfæra brotið undir ákvæði 218. gr. b hgl. sökum tengsla, nauðungar, 

frelsissviptingar og alvarlegrar líkamsárásar, hærri viðurlög eru í ákvæði 211. gr. heldur en í 

ákvæði 218. gr. hgl. þ.e.a.s. ákvæði 211. gr. hgl. kveður á um ævilanga fangelsisvist en ákvæði 

218. gr. hgl. um 16 ár. Þó um náin tengsl hafi verið að ræða var hvorki ákært né var árásin 

heimfærð undir ákvæði 218. gr. b hgl. Hér erum við með samskonar árás og sbr. hrd. 508/2014 

en þá hafði ákvæði 218. gr. b hgl. verið lögfest, en sú árás var heimfærð undir ákvæði 217. gr. 

og ákvæði 1. mgr. 194., 1. mgr. 226. gr. og 233. gr. hgl. Báðar árásirnar eru sérlega hættulegar 

en í dómi hrd. 508/2014 er árásin heimfærð undir ákvæði 217. gr. hgl. sem tekur til vægari 

líkamsárásar. Báðir dómarnir varða náin tengsl.  

Þegar er um samskonar árásir að ræða en með mismunandi alvarleikastigi er niðurstaðan 

ekki sú sama. Í dómi Landsréttar 7. júní 2019 í máli nr. 616/2018 var maður sakfelldur fyrir 

brot gegn 1. mgr. 217. gr. hgl. þar sem hann hafið ráðist á dóttur sína og tekið hana kverkataki. 

Faðirinn sagðist aðeins hafa rifið í hálsmál stúlkunnar en dóttirin sagði að hann hafði tekið sig 

kverkataki. Samkvæmt læknisvottorði voru dóttirin með enga ytri áverka og atlagan ekki talin 

lífshættuleg. En samhljóða framburður dótturinnar og vitnis gegn því sem faðirinn sagði taldist 

sannað að faðirinn hafði ráðist á dótturina og tekið hana kverkataki. Við ákvörðun refsingar var 

litið til að maðurinn hafði ekki áður gerst sekur um refsiverðan verknað sem var honum til 

refsilækkunar en vegna tengsla eykur það grófleika verknaðarins sbr, 3. mgr. 70. gr. hgl. Var 

 
138 Landsréttur 7. desember 2018 í máli nr. 404/2018. 
139 Hæstiréttur 15. júní 2017 í máli nr. 176/2017. 
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manninum gert að sæta fangelsi í tvo mánuði en fullnustu refsingar var skilorðsbundin í tvö ár. 

Í dóminum kom fram: 

„Dómurinn telur á hinn bóginn að háttsemi ákærða verði ekki heimfærð undir 1. 

mgr. 218. gr. b almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Í athugasemdum í 

greinargerð með lögum um breytingu á almennum hegningarlögum nr. 23/2016, 

segir að ákvæðinu sé fyrst og fremst ætlað að ná yfir háttsemi sem staðið hefur yfir 

í lengri eða skemmri tíma. Þó sé ekki útilokað að einstakt brot geti fallið undir 

ákvæðið ef það nær tilteknu alvarleikastigi. Við mat á grófleika og þar með hvort 

brot sé stórfellt skal sérstaklega litið til þess hvort stórfellt líkams- eða heilsutjón 

eða bani hafi hlotist af. Því var ekki fyrir að fara í þessu tilviki. Þá er ekki unnt að 

leggja til grundvallar með hliðsjón af fyrirliggjandi gögnum að kverkatak ákærða 

hafi verið þess eðlis að verknaðurinn verði heimfærður undir 218. gr. almennra 

hegningarlaga. Verður háttsemin því heimfærð undir 1. mgr. 217. gr. almennra 

hegningarlaga. Dómurinn telur ekki skilyrði fyrir hendi til þess að fella refsinguna 

niður.“140 

Hér er verknaðurinn ekki talinn svo alvarlegur að hann nær ekki þeim skilyrðum 

ákvæðisins svo að hægt væri að heimfæra hann undir ákvæði 218. gr. b hgl. En minnst er á 

ákvæði 3. mgr. 70. gr. hgl. vegna tengsla þeirra og til refsiþyngingar. Í dómi Landsréttar 20. 

september 2019 í máli nr. 669/2018 var maður sakfelldur fyrir stórfellt brot í nánu sambandi. 

Maðurinn hafði ráðist á fyrrum sambúðarkonu sína, tekið hana kyrkingartaki og þrengt að 

öndunarvegi hennar með þeim afleiðingum að hún missti meðvitund. Taldist brotið varða við 

211. gr. sbr. 20. gr. hgl. sem er tilraun til mandráps og 2. mgr. 218. gr. b sömu laga. Lá fyrir 

vottorð frá lækni sem staðfesti að brotaþoli bar áverka eftir kyrkingartak. Brot mannsins þótti 

ekki varða við 211. gr., sbr. 20. gr. og 2. mgr. 218. gr. b hgl þar sem það kom ekki fram í 

gögnum og vitnaleiðslum að það hafi vakað yfir manninum að vinna fyrrum sambúðarkonu 

sinni mein, hvað varðar 2. mgr. 218. b gr. hgl var ekki talið að brot hans varaði við 2. mgr. en 

hann var sakfelldur fyrir brot á 1. mgr. 218. b gr. hgl. Við ákvörðun refsingar var litið til 1., 3. 

og 7. töluliðar 1. mgr. 70. gr. og 3. mgr. 70. gr. hgl. Refsing var ákveðin 12 mánuðir.141 Árásin 

nær því alvarleikastigi sem kveðið er á um í ákvæði 218. gr. b hgl. Um eitt afmarkað alvarlegt 

tilfelli er að ræða og sökum þess er hægt að heimfæra það undir ákvæði 218. gr. b hgl. En í 

dómi hrd. 616/2018 var það einnig einstakt tilvik en ekki með því alvarleikastigi eins og kveðið 

 
140 Landsréttur 7. júní 2019 í máli nr. 616/2018. 
141 Landsréttur 20. september 2019 í máli nr. 699/2018. 
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er á um í ákvæði 218. gr. b hgl. og því var árásin ekki heimfærð undir heimilisofbeldisákvæði 

218. gr. b hgl. þar sem kveðið er á um að brotið þarf að vera endurtekið eða einstakt tilvik svo 

alvarlegt að árásin hafi ógnað lífi, heilsu eða velferð þolandans.142 

5.3 Samantekt 

Í dómaframkvæmdarkaflanum eiga allir dómarnir það sameiginlegt að um náið samband var að 

ræða milli geranda og þolanda, bæði fyrir og eftir að ofbeldið átti sér stað. Þau skilyrði sem þarf 

að uppfylla til að hægt sé að heimfæra brot undir 218. gr. b hgl. eru þau að ofbeldið þarf að hafa 

verið endurtekið eða eitt tilvik hafi verið svo alvarlegt að það nær ákveðnu alvarleikastigi.143 

Þá þurfa náin tengsl að hafa verið til staðar svo brotið verið heimfært undir ákvæði 218. gr. b 

hgl.144 Ekki er alltaf minnst á ákvæði 3. mgr. 70. gr. hgl. til refsiþyngingar. Í hrd. 176/2017 er 

árásin frekar heimfærð undir ákvæði 211. gr. hgl. tilraun til manndráps, sbr. 20. gr. hgl. heldur 

en ákvæði 218. gr. b hgl. Þyngri refsing er fyrir brot á ákvæði 211. gr. hgl. eða tilraun til 

manndráps, sbr. 20. gr. hgl. Manninum var gert að sæta tíu ára fangelsi sem er innan refsimarka 

ákvæðis 2. mgr. 218. gr. b hgl. þar sem refsiramminn er 16 ára fangelsisrefsing. Í hrd. 794/2013 

sem á sér stað fyrir lagasetningu ákvæðis 218. gr. b hgl. er ekki minnst á ákvæði 3. mgr. 70. gr. 

sömu laga við ákvörðun refsingar þar sem um náið samband var að ræða. Þyngri refsing er við 

brotum á ákvæði 218. gr. b hgl. heldur en ákvæði 217. gr. hgl. þar sem refsihámark er sex 

mánuðir. Í dómareifun fyrir lagasetningu ákvæðis 218. gr. b hgl. eru refsingarnar svipaðar og 

þær refsingar sem komu fram í dómareifunarkaflanum eftir lagasetningu ákvæðis 218. gr. b hgl. 

Yfirleitt var verið að refsa fyrir brot gegn ákvæði 217. gr. og t.d. ákvæði 194. gr. hgl. og þá 

fengu afbrotamenn þyngri refsingu heldur en kveðið er á um í ákvæði 217. gr. hgl. Við mat á 

refsingu fyrir ákvæði 218.gr. b hgl. er tekið tillit til hvort um fyrsta brot sé að ræða eða hvort 

afbrotamaðurinn hafi gerst brotlegur áður, hvort hann sé að rjúfa skilorð eða sé að brjóta fleiri 

ákvæði, s.s. fíkniefna- eða umferðarlagabrot. 

  

 
142 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 1052 – 401. mál. 
143 Sama heimild. 
144 Sama heimild. 
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6 Úrræði sem í boði eru fyrir þolendur og gerendur heimilisofbeldis 

6.1 Þolendur 

Til eru ýmis úrræði fyrir þolendur heimilisofbeldis. Eins og rakið hefur verið getur lögregla 

kært fyrir heimilisofbeldi en einnig getur þolandi kært sjálfur til lögreglu. Höfundur mun fara 

yfir sum þeirra úrræða sem í boði eru en tekið skal fram að listinn er ekki tæmandi. 

Heilsugæslustöðvar í umdæmi þolenda veita aðstoð. Hjúkrunarfræðingar sem þar vinna og 

aðrar heilbrigðisstéttir veita þolendum ofbeldis þjónustu og geta bent þeim á viðeigandi úrræði. 

Einnig aðstoða félagsþjónustur meðal annars þolendur um fjárhagsaðstoð til að komast úr 

aðstæðum. Sumar þeirra veita einnig sálfræðiþjónustu.145 

Í febrúar var starfsemi Bjarkarhlíðar kynnt fyrir samstarfaðilum og þeim stofnunum sem 

vinna með afleiðingar ofbeldis. Bjarkarhlíð er miðstöð fyrir þolendur ofbeldis og er staðsett í 

Reykjavík. Bjarkarhlíð er samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar, Velferðarráðuneytisins, 

Innanríkisráðuneytis, Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, Samtaka um kvennaathvarf, 

Stígamóta, Drekaslóð, Mannréttindaskrifstofu Íslands og Kvennaráðgjafarinnar. Verkefnið var 

þróunarverkefni til tveggja ára frá 2017 til 2019. Verkefnið var byggt upp að erlendri fyrirmynd 

þar sem áherslan er lögð á að þolandi fái alla þá aðstoð og þjónustu sem hann þarf á að halda á 

einum stað. Starfsemi Bjarkarhlíðar felst í að samhæfa þjónustu og ráðgjöf fyrir fullorðna 

einstaklinga sem hafa verið beittir ofbeldi, þ.e. kynferðisofbeldi, ofbeldi í nánum samböndum 

eða verið þolandi mansals. Veitt er fræðsla um eðli og afleiðingar ofbeldis, farið er yfir 

birtingarmynd ofbeldis og afleiðingar þess og mikilvægi þess að gefa skýr skilaboð um að 

ofbeldi verði ekki liðið. Samkvæmt Rögnu Björgu Guðbrandsdóttur, verkefnastjóra 

Bjarkarhlíðar, eru helstu einkenni mála sem komið hafa inn á borð Bjarkarhlíðar að í flestum 

tilfellum er ekki um eitt afmarkað atvik að ræða heldur oft langvarandi og endurtekið ofbeldi. 

Einnig er þjónustumiðstöð staðsett á Akureyri fyrir þolendur ofbeldis, er það þróunarverkefni 

til tveggja ára og er sambærilegt Bjarkarhlíð.146  

Kvennaathvarfið hóf starfsemi 6. desember árið 1982 og er ætlað konum sem ekki geta 

búið heima hjá sér vegna ofbeldis. Eins og nafnið gefur til kynna er athvarfið fyrir konur og 

börn þeirra. Starfsemin staðsett í Reykjavík. Konur sem búa við ofbeldi eða hafa búið við 

ofbeldi geta komið í athvarfið og fengið ráðgjöf, stuðning og upplýsingar án þess að til dvalar 

 
145 Heilsugæslan. „Ofbeldi í nánum samböndum“ 
<https://www.heilsugaeslan.is/library/Files/Ofbeldi_i_nanum_sambondum_baeklingur.pdf> skoðað 18. 
nóvember 2019. 
146 Lögreglan, „Bjarkarhlíð – miðstöð fyrir þolendur ofbeldis“ < https://www.logreglan.is/bjarkarhlid-midstod-
fyrir-tholendur-ofbeldis/> skoðað 18. nóvember 2019. 
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komi. Er þessi þjónusta ókeypis. Einnig geta aðstandendur nýtt sér þessa þjónustu. Komi til 

þess að kona fari í viðtal fer það fram á hennar forsendum, slíkt viðtal tekur oftast um 

klukkustund og fer framkvæmdin fram í athvarfinu. Ráðgjafinn sem tekur viðtalið metur 

framhald mála, s.s. gæti konan óskað eftir öðru viðtali, verið vísað á aðra þjónustu af 

ráðgjafanum eða er boðið að dvelja í Kvennaathvarfinu. Konur og börn geta dvalist í athvarfinu, 

einnig konur sem hefur verið nauðgað og konur sem eru þolendur mansals. Meðan á dvölinni 

stendur býðst konunni að fá viðtöl við ráðgjafa. Konan getur tekið þátt í sjálfhjálparhópum á 

vegum Kvennaathvarfsins meðan og eftir að dvöl lýkur. Er það mjög misjafnt hversu lengi kona 

dvelur í athvarfinu en það  fer eftir hverskonar þjónustu hún þarf á að halda. Lögð er áhersla á 

trúnað um það sem fer fram í athvarfinu milli dvalarkvenna og starfskvenna. Reynt er að líkja 

eftir venjulegu heimilislífi og að allir leggi sitt af mörkum til að vel gangi. Reynt er að skapa 

öryggi og festu í starfinu svo dvölin verði árangursrík. Konur og börn dvelja að kostnaðarlausu 

í athvarfinu, þeim er útvegað nauðsynjavörur, s.s. hreinlætis- og matvörur. Mæður bera ábyrgð 

á börnum sínum meðan á dvöl stendur, ef aðstæður leyfa sinna starfkonur og sjálfboðaliðar 

börnunum líka ef með þarf. Börn sem hafa náð sex ára aldri fá viðtöl hjá ráðgjafa þar sem þau 

fá upplýsingar um athvarfið, fræðslu um ofbeldi og tækifæri til að segja frá sinni líðan. Þeim er 

sýnd teiknimyndin „Tölum um ofbeldi“ sem Kvennaathvarfið lét gera í þeim tilgangi að hjálpa 

börnum í þessum aðstæðum. Einnig eru þeim kynntar húsreglur barna í athvarfinu. Reynt er að 

auðvelda þeim komuna og dvölina eins og hægt er. Við athvarfið starfar hópur sjálfboðaliða 

sem sjá um afþreyingu fyrir börnin. Er barnastarfið skipulagt hverju sinni út frá stöðunni í 

húsinu og miðar að því að börnin fái tilbreytingu og upplifi ánægjulegar stundir. Konurnar fá 

aðstoð við að komast í samband við þá aðila sem geta hjálpað þeim að fóta sig aftur í lífinu svo 

sem lögreglu, félagsþjónustu, lögfræðinga og aðra fagaðila. Stuðningsviðtöl standa þeim til 

boða eftir dvölina og geta þær tekið þátt í sjálfshjálparhópum til að styrkja sig enn frekar.147 

Kvennaráðgjöfin er ókeypis lögfræði- og félagsráðgjöf fyrir konur. Megintilgangur 

starfseminnar er að veita stuðning og ráðgjöf. Er aðilum bæði frjálst að koma eða hringja. 

Kvennaráðgjöfin hóf starfsemi sína árið 1984 og hefur starfað óslitið síðan. Í dag, árið 2019, 

starfa um 25 félagsráðgjafar og lögfræðingar í sjálfboðaliðavinnu, þ. á. m. nemendur sem eru á 

lokaárum námsins í þessum greinum. Megintilgangur Kvennaráðgjafarinnar er að veita konum 

stuðning og ráðgjöf, konum sem standa höllum fæti og vilja ráðgjöf sem þær geta ekki greitt 

fyrir. Oftast er um að ræða ráðgjöf sem varðar hjónaskilnaði, slit á óvígðri sambúð, 

sambúðarerfiðleika, meðlagsmál, umgengnisréttarmál, forsjárdeilur, barnaverndarmál, 

 
147 Kvennaathvarf, „Dvöl“ <https://www.kvennaathvarf.is/staying-at-the-shelter/> skoðað 19. nóvember 2019. 
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fjárhagserfiðleika, erfðamál, vanlíðan og ofbeldi. Margar tilvísanir berast frá samtökunum 

Stígamótum og Kvennaathvarfinu þar sem Kvennaráðgjöfin vinnur mikið með þeim samtökum. 

Einnig vísa prestar og félagsþjónustur sveitarfélaga konum áfram til Kvennaráðgjafarinnar þar 

sem ráðgjöf hjá þeim er endurgjaldslaus. Undanfarin ár hefur verið aukning á karlmönnum sem 

samband hafa haft við Kvennaráðgjöfina og þrátt fyrir að samtökin séu ætluð konum er 

karlmönnum ekki vísað frá sem til þeirra leita.148  

Stígamót eru ráðgjafar- og stuðningsmiðstöð fyrir bæði konur og karla sem hafa verið beitt 

hvers kyns kynferðisofbeldi. Aðstandendur, s.s. foreldrar, makar og vinir geta fengið stuðning 

og ráðgjöf ef óskað er. Stígamót voru stofnuð þann 8. mars árið 1989 af meðlimum fjölda 

kvennasamtaka og - félaga og er staðsett í Reykjavík. Fyrsta verkefni samtakanna var að koma 

á fót ráðgjafar- og upplýsingamiðstöð fyrir konur og börn sem höfðu mátt þola kynferðisofbeldi 

og byggðist starfið einna helst á starfsreynslu og hugmyndafræði þeirra fjölda kvennasamtaka 

og félaga sem að samtökunum komu. Árið 1990 var óskað eftir styrk frá ríkinu sem var upphaf 

þeirrar starfsemi sem þekkist í dag.149 

Aðilar eldri en 18 ára geta leitað til Stígamóta vegna ofbeldis. Ástæða þess að Stígamót 

þjónustar ekki aðila undir 18 ára aldri er sú að barnaverndarnefndir sveitarfélaganna sjá um þá 

þjónustu og aðstoð lögum samkvæmt, þar sem aðilinn er barn í skilningi laga. Ef aðili segir frá 

kynferðislegri misnotkun gegn barni eru Stígamót lagalega skuldbundin að tilkynna það til 

barnaverndarnefndar í því umdæmi sem þolandi dýr í. Til Stígamóta geta þeir leitað sem hafa 

verið beittir ofbeldi hvort sem það átti sér stað í æsku eða á fullorðinsárum.150 

Drekaslóð er fræðslu- og þjónustumiðstöð fyrir þolendur alls kyns ofbeldis og 

aðstandendur þeirra. Drekaslóð er staðsett í Reykjavík. Þar eru veitt viðtöl, haldin námskeið, 

hópastarf fer fram og og ýmiskonar fræðsla er í boði hjá Drekaslóð. Að starfinu koma bæði 

konur og karlar og hefur sá hópur mikla reynslu og þekkingu á afleiðingum ofbeldis. Drekaslóð 

veitir einnig aðstoð fyrir þolendur eineltis, þjónustu fyrir geðfatlaða og heyrnaskerta. Vinna þau 

í samvinnu við táknmálstúlk sem býður upp á milliliðalaus viðtöl og einnig bjóða þau upp á 

hópastarf fyrir þann hóp ef nægur áhugi er fyrir hendi. Boðið er upp á framhaldsþjónustu eftir 

grunnþjónustu þar sem eftirspurn er mikil. Einnig eru námskeið í boði fyrir þolendur hvað 

varðar feril kærumála. Starfsemin er ætluð fyrir konur og karla eldri en 18 ára nema í samráði 

 
148 Kvennaráðgjöf, „Kvennaráðgjöfin“ <http://www.kvennaradgjofin.is/kvennradgjofin.html> skoðað 20. 
nóvember 2019. 
149 Stigamót, „Ráðgjöf“ < https://www.stigamot.is/is/radgjof> skoðað 20. nóvember 2019. 
150 Sama heimild. 
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við forsjáraðila. Drekaslóð er einnig lagalega skuldbundið að tilkynna til barnaverndarnefnda 

ef slík tilvik koma upp. 151 

Bergið Headspace, tilraunaverkefni til tveggja ára, hóf starfsemi sína árið 2019 og er 

staðsett í Reykjavík. Bergið er samstarf um þverfaglegar móttöku- og stuðningsúrræði fyrir 

ungt fólk á aldrinum 12 til 25 ára og stendur þeim til boða einstaklings- og áfallamiðuð þjónusta. 

Ungmenni geta leitað til Bergsins sama hversu stór eða lítil vandamálin eru.152 Markmið 

samtakana er að auka þjónustu fyrir börn og unglinga og reynt að tryggja að þau fái aðstoð sem 

fyrst. Reynt er að einfalda ferlið og skapa þannig aðstæður að börnin og ungmennin geta sett 

sig í samband við aðila sem veitir stuðning og ráðgjöf út frá þörfum hvers og eins. Lögð er 

áhersla á tæknilausnir og fjarþjónustu.153 Fyrirmyndir verkefnisins Headspace má finna í 

Ástralíu og Danmörku þar sem svipuð úrræði líkt og þessi hafa gefið góða raun. Yfir 100 slík 

úrræði er að finna í Ástralíu þar sem lögð er áhersla á lágþröskuldaúrræði án þess að þurfa 

tilvísun úr heilbrigðiskerfinu til að geta þegið þessa þjónustu sem í boði er. Hugmyndafræðin 

byggir á því að ungt fólk á oft erfitt með að leita eftir þjónustu sökum skammarstimpils.154  

6.2 Gerendur  

Verkefnið „Karlar til ábyrgðar“ var meðferðarúrræði fyrir karlmenn sem beittu heimilisofbeldi. 

Það úrræðið var starfrækt á árunum 1998 til 2002 en lagðist af vegna skorts á fjárframlögum 

alveg til ársins 2006 og hefur starfað óslitið síðan þá. Karlar til ábyrgðar var stofnað af Einari 

Gylfa Jónssyni og Andrés Proppé Ragnarssyni en þeir eru báðir sálfræðingar að mennt. Nafnið 

„Karlar til ábyrgðar“ vísaði til þess að áherslan var lögð á ofbeldi karla gegn konum í nánum 

samböndum. Árið 2013 var meðferðarúrræðið víkkað til að ná einnig utan um konur sem beita 

karla ofbeldi í nánum samböndum. Úrræðið er enn þann daginn í dag opið öllu fólki af öllum 

kynjum. Vegna þessa þurfti að skipta um nafn á verkefninu og fékk nafnið „Heimilisfriður“ og 

er staðsett í Reykjavík.155 Verkefnið Heimilisfriður með undirtitilinn „meðferðar- og 

þekkingarmiðstöð um ofbeldi í nánum samböndum“ var komið á fót og sinntu sálfræðingar því 

 
151 Drekaslóð, „Um okkur“ <https://drekaslod.is/um-okkur.html> skoðað 21. nóvember 2019. 
152 Guðrún Hálfdánsdóttir, „Úrræði fyrir ungmenni til skoðunar“ Mbl (14. janúar 2019) 
<https://www.mbl.is/frettir/innlent/2019/01/14/urraedi_fyrir_ungmenni_til_skodunar/> skoðað 21. nóvember 
2019. 
153 Stjórnarráðið, „Samstarf um stofnun og rekstur Bergsins Headspace – lágþröskuldaþjónustu fyrir ungt fólk“ 
(Félagsmálaráðuneytið, Heilbrigðisráðuneytið, mennta- og menningarmálaráðuneytið, Samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytið, Dómsmálaráðuneytið) <https://www.stjornarradid.is/default.aspx?pageid=e5cf150d-
33a7-11e6-80c7-005056bc217f&newsid=5b97ab76-5d1a-11e9-9439-005056bc4d74> skoðað 21. nóvember 
2019. 
154 Guðrún Hálfdánsdóttir, „Úrræði fyrir ungmenni til skoðunar“ Mbl (14. janúar 2019) 
<https://www.mbl.is/frettir/innlent/2019/01/14/urraedi_fyrir_ungmenni_til_skodunar/> skoðað 21. nóvember 
2019. 
155 Andrés Proppé Ragnarsson sálfræðingur. Tölvupóstur til höfundar (19. nóvember 2019). 
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um árabil samkvæmt samningi við stjórnvöld.156 Í desember 2011 var sett á fót úrræði á vegum 

Heimilisfriðar á Akureyri sem er ætlað að þjóna Norðurlandi. Heimilisfriður er sérhæft 

meðferðarúrræði fyrir karlar og konur sem beita ofbeldi á heimilum hér á landi. Undanfarin 

misseri hefur konum fjölgað sem gerendum og karlmönnum sem þolendum. Heimilisfriði er 

ætlað að miðla fræðslu og þjálfun varðandi ofbeldi í nánum samböndum og afleiðingum þess. 

Verkefnið byggir á fyrirmynd starfseminnar Alternativ til Vold í Noregi. Verkefnið er nú 

meðlimur í regnhlífarsamtökum undir forystu Alternativ til Vold þar sem fyrir eru 

meðferðarstöðvar frá Svíþjóð, Danmörku og víðar.157 

Verkefnið Heimilisfriður fékk fjármagn til eins árs.  Ásmundur Einar Daðason félags- og 

jafnréttismálaráðherra og Andrés Proppé Ragnarsson sálfræðingur skrifuðu undir 

samstarfssamning þann 20. september 2018 og gilti hann til eins árs. Samkvæmt þeim samningi 

sæi ráðuneytið um að styrkja þá sérfræðinga sem að verkefninu kæmu til þjálfunar eða 

endurmenntunar á samningstímanum. Einnig kvað samningurinn á um að almenningi og 

faglærðum einstaklingum væri boðið upp á fræðslu og þjálfun varðandi ofbeldi í nánum 

samböndum og afleiðingum þess á íslenskt samfélag. 158  

Andrés Proppé sálfræðingur segir að þeir sem til þeirra leita hafi í 85-90% tilfella upplifað 

ofbeldi sem börn. Fyrstu sex mánuðina árið 2017 komu hátt í 50 gerendur í meðferð, af þeim 

voru sex konur. Þeim hafi farið fjölgandi á síðari helming þess árs. Andrés segir að konur upplifi 

meiri þöggun og skömm að stíga fram og leita sér meðferðar sem ofbeldismenn.159 

Miðað er við að gerendur taki ábyrgð á hegðun sinni og vilji vinna að breytingum. Þeir sem 

leita til Heimilisfriðar byrja á að fara í einkaviðtal. Aðila er boðið upp á allt fjögur 

greiningarviðtöl, þar sem farið er yfir vandann og framhaldið skipulagt. Að því loknu getur 

meðferð haldið áfram í einstaklingsviðtölum eða í hópmeðferð. Áhersla er lögð á að 

viðkomandi þiggi aðstoðina af fúsum og frjálsum vilja og að hann sjái sjálfur um að leita eftir 

aðstoðinni. Undantekningar eru frá þeirri meginreglu ef barnaverndarnefndir, félagsþjónusta 

eða lögregla vísa málinu til Heimilisfriðar. Hjónameðferð er ekki í boði hjá Heimilisfriði en 

 
156 Stjórnarráðið, „Samstarfssamningur um heimilisfrið undirritaður“ (Félagsmálaráðuneytið) 
<https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2018/09/20/Samstarfssamningur-um-Heimilisfrid-
undirritadur/> skoðað 18. nóvember 2019. 
157 Heimilisfriður, „Lýsing á verkefninu“ <http://heimilisfridur.is/verkefnid> skoðað 18. nóvember 2019. 
158 Stjórnarráðið, „Samstarfssamningur um heimilisfrið undirritaður“ (Félagsmálaráðuneytið) 
<https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2018/09/20/Samstarfssamningur-um-Heimilisfrid-
undirritadur/> skoðað 18. nóvember 2019. 
159 Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir, „Heimilisfriður fær fjármang til eins árs“ Rúv (20. september 2018) 
<https://www.ruv.is/frett/heimilisfridur-faer-fjarmagn-til-eins-ars> skoðað 18. nóvember 2019. 
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mökum er boðið upp á tvö viðtöl við upphaf meðferðar til að meta öryggi maka og barna. Maki 

fær skriflega kynningu á meðferðinni og þeim áherslum sem eru lagðar til grundvallar. 160 

6.3 Áætlun um aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingar þess 

Á 149. löggjafaþingi var þingsályktun um áætlun fyrir árin 2019-2022 um aðgerðir gegn ofbeldi 

og afleiðingar þess samþykkt á Alþingi þann 7. júní 2019. Framtíðarsýn og viðfangsefni 

þingsályktunarinnar er að Ísland verði í fararbroddi þegar kemur að aðgerðum gegn ofbeldi. 

Með ofbeldi er átt við líkamlegt, kynferðislegt, andlegt, fjárhagslegt og kynbundið ofbeldi, 

einelti, haturstal og myndbirtingar á stafrænum miðlum sem hvetja til ofbeldis. Virkja eigi 

forvarnir og fræðslu með áherslu á heilbrigð samskipti, ráðgjöf og snemmtæk viðbrögð, að bæta 

verklag og málsmeðferð innan réttarvörslukerfisins og leggja áherslu á samhæfingu og 

þverfaglegt samstarf í þjónustu við þolendur ofbeldis. Fræðsla um ofbeldi og viðbrögð við því 

verði komið á og viðhaldið í skólum barna og ungmenna og að kynna eigi reglulega 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna fyrir börnum, foreldrum og starfsfólki. Einnig á að útbúa 

fræðsluefni sem hentar börnum á leikskólaaldri og verði komið í notkun í leikskólum. Auka 

þarf úrræði er varða fræðslu fyrir þolendur um allt land og í kjölfarið á því fá 

þjónustumiðstöðvar fastan sess. Aðallega er um að ræða Bjarkarhlíð og þjónustumiðstöðina á 

Akureyri, einnig er talið þurfa að meta þörfina fyrir kvennaathvörf á landsbyggðinni. Koma eigi 

á fót fjölbreyttari úrræði fyrir gerendur í ofbeldismálum, t.a.m. að kortleggja þjónustuþörf fyrir 

fullorðna gerendur í hvers kyns ofbeldismálum, notast er við þann mælikvarða að ný úrræði 

bjóðist gerendum eigi síðar en árið 2021. Þessi listi er ekki tæmandi. Lagt er fram að 

dómsmálaráðuneytið skoði hvaða úrræði megi beita í ofbeldismálum sem miða að 

uppbyggilegri réttvísi, s.s. sáttamiðlun, kanna hvort þörf sé á lagabreytingum, hvort þörf sé á 

setningu sérlaga eða breytingum á lögum um meðferð sakamála nr. 88/2008. Aðgerðaráætlunin 

fer inn á mun fleiri málefni sem á að skoða og bæta ef þörf er á. Verður aðgerðaráætlunin 

reglulega til endurskoðunar og á ný aðgerðaráætlun að liggja fyrir í byrjun árs 2023.161  

6.3.1 Nánar um sáttamiðlun  

Uppbyggileg réttvísi er hugmyndafræði sem leggur áherslu á að bæta skaða sem refsiverð 

háttsemi hefur í för með sér. Í því felst að leitast sé eftir sáttum á milli hins brotlæga og brotaþola 

í kjölfar brots. Ríkissaksóknari gaf út fyrirmæli um sáttamiðlun nr. RS: 8/2017 þann 25. janúar 

 
160 Heimilisfriður, „Lýsing á verkefninu“ <http://heimilisfridur.is/verkefnid> skoðað 18. nóvember 2019 

161 Alþt. 2018-2019, B-deild, þskj. 1749 – 409. mál. Þingsályktun, Áætlun fyrir árin 2019-22 um aðgerðir gegn 
ofbeldi og afleiðingum þess 
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2017. Sáttamiðlun byggir á hugmyndafræðinni „Uppbyggileg réttvísi“ og er það í höndum 

lögreglustjóra eða héraðssaksóknara að kanna hvort sakarefnið og umbúnaður máls uppfylli 

skilyrði svo það megi vísa málinu til sáttamiðlunar. Tilgangur sáttamiðlunar er að leiða saman 

brotaþola og hinn brotlega með þeim tilgangi að koma hinum brotlega í skilning um þau 

rangindi sem brotaþolinn hefur mátt þola og að fá hinn brotlega til að friðmælast við brotaþola 

með því markmiði að koma á samkomulagi um málalok. Eiga fyrirmælin við um minniháttar 

mál, að málið sjálft er í höndum þeirra sem eiga hlut að máli. Ekki er tiltekinn hámarksaldur 

hins brotlega en áréttað er í fyrirmælunum að sáttamiðlun sé vænlegur kostur fyrir ungmenni á 

aldrinum 15 til 21 árs. Hinn brotlegi þarf að hafa gengist við broti sínu og að málið sé talið 

nægilega upplýst svo því sé vísað til sáttamiðlunar. Bæði hinn brotlegi og brotaþoli þurfa að 

vera samþykkir því að málið fái meðferð sáttamiðlunar. Með sáttamiðlun er réttarstaða 

brotaþola styrkt, þ.e. hann á beina aðild að ákvörðunartöku um hvernig málinu skuli lokið. 

Einnig getur þessi aðferð haft góð áhrif á brotaþola þar sem hann fær að tjá sig við hinn brotlega. 

Sú aðstoð getur falist í sáttamiðlun að brotaþoli komist fyrr yfir ótta, hræðslu og þá 

tilfinningaröskun sem hann hefur orðið fyrir. Hinn brotlegi og brotaþoli þurfa að sitja andspænis 

hvor öðrum og reyna að komast að sátt, sökum þess getur það hjálpað hinum brotlega að skilja 

betur afleiðingar þær sem brotaþoli hefur mátt þola. Aðilum máls er frjálst að ákveða hvernig 

þeir ljúki máli sínu svo lengi sem samningurinn er sanngjarn fyrir báða aðila. Er þetta góður 

kostur fyrir hinn brotlega þar sem brotið leiðir ekki til saksóknar og upplýsingar um málalok 

eru ekki færðar á sakaskrá. Á sama tíma er verið að gefa málinu skjótari meðferð og á sama 

tíma er ákveðinn þungi tekinn af ákæruvaldinu.162 

 

  

 
162 Ríkissaksóknari, „Fyrirmæli“ <https://www.rikissaksoknari.is/fyrirmaeli/sattamidlun> skoðað 21. nóvember 
2019. 
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7 Samanburður við Norðurlönd 

7.1 Danmörk og Finnland 

Danmörk og Finnland hafa ekki lögfest sérstök ákvæði vegna heimilisofbeldis í löggjöfina. 

Ofbeldi er þó refsivert þar sem réttarstaðan í þeim löndum er með margt líkt eins og í almenna 

hluta íslensku hegningarlaganna eins og þau voru fyrir lögfestingu ákvæðis 218. gr. b hgl.163 

Stjórnvöld í Noregi og Danmörku hafa sett fram ítarlegar aðgerðaráætlanir til nokkurra ára þar 

sem lögð er áhersla á aðstoð og úrræði fyrir þolendur og gerendur heimilisofbeldis og að bæta 

starfsaðferðir lögreglu.164 Í löggjöf Danmerkur er að finna samskonar ákvæði líkt og í almenna 

hluta almennra hegningarlaga, þ.e. ákvæði 244. gr. nr. 126/1930 Straffeloven. Það ákvæði tekur 

til minniháttar líkamsárása og ákvæði 245. gr. sömu laga til meiriháttar líkamsárásir. Orðalag 

ákvæðis 245. gr. líkist innihaldi íslenska ákvæðisins 218. gr. b hgl. þar sem um er að ræða röð 

atvika sem ná yfir lengri tíma þar sem þolandi er á einhvern hátt háður gerandanum og tekur 

ákvæðið einnig til slæmrar meðferðar á börnum.165 Einnig er að finna ákvæði sem nær til maka, 

barna, ættingja í beinan legg og einstaklinga undir 18 ára aldri sem eru í umsjá aðilans.166 Hefur 

verið bent á að ákvæðið sé úrelt og hafi lítið reynt á það fyrir dómstólum.167 

Fleiri ríki höfðu sett inn sérstök ákvæði inn í refsilöggjöfina hvað varðar ofbeldi í nánum 

samböndum. Eru ákvæðin breytileg að inntaki en markmið þeirra allra er að refsa fyrir 

ofbeldisbrot sem eiga sér stað við slík tilvik. Í refsilöggjöf Belgíu, Frakklands, Portúgals og 

Spánar er t.a.m. heimild til að þyngja refsingu þegar ofbeldisbrot er framið í nánu sambandi 

sbr, 3. mgr. 70. gr. hgl.168 Við undirbúning fyrir breytingu á almennum hegningarlögum var 

horft sérstaklega til Noregs. Var það gert með það fyrir augum að lögfesta sérstakt ákvæði um 

heimilisofbeldi í lögin.169  

7.1 Svíþjóð 

Svíþjóð var fyrst Norðurlandanna til að lögfesta sérstakt ákvæði um ofbeldi í nánum 

samböndum. Norðmenn fylgdu í kjölfarið fáum árum síðar. Sérstakt ákvæði um ofbeldi í nánum 

samböndum var lögfest í sænsku hegningarlögin Brottsbalken 1962:700 árið 1998. Ákvæðið er 

 
163 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 547 – 401. mál. 
164 Stjórnarráðið, „Álitsgerð um heimilisofbeldi“ <https://www.stjornarradid.is/media/innanrikisraduneyti-
media/media/Skyrslur/Alitsgerd_um_heimilisofbeldi.pdf> skoðað 23. nóvember 2019. 2. 
165 Straffeloven nr. 126/1930 með síðari breytingum. 
166 Straffeloven nr. 126/1930, 233. gr. 
167 Alþt. 2005-2006, A-deild, þskj. 419 – 365. mál. 
168 Stjórnarráðið, „Álitsgerð um heimilisofbeldi“ <https://www.stjornarradid.is/media/innanrikisraduneyti-
media/media/Skyrslur/Alitsgerd_um_heimilisofbeldi.pdf> skoðað 23. nóvember 2019. 
169 Svala Ísfeld Ólafsdóttir, „Ákvæði hegningarlaga um ofbeldi í nánum samböndum“ [2017] Tímarit lögfræðinga. 
82. 
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í 4. kafla hegningarlaganna, nánar tiltekið 4. gr. a brot gegn friðhelgi og friði (s. 4 a § Brott mot 

frihet och frid.). Ofbeldisbrotunum er lýst með sérgreindum hætti gagnvart nákomnum. Í 1. 

mgr. 4. gr. a er ofbeldi skilgreint sem ofbeldi gagnvart þeim sem fellur undir að vera 

„nákominn.“ Í 2. mgr. ákvæðisins er fjallað um kynbundið ofbeldi og fjallað sérstaklega um 

hvort gerandinn hafi verið giftur eða í sambúð með brotaþola, ákvæðið er sett upp sem 

ofbeldisbrot karls gegn konu. Í verknaðarlýsingu kemur fram að ofbeldið er gróft 

kvenfrelsisbrot (s. grov kvinnofridskränkning). Með þessu er kynbundið ofbeldi fordæmt.170 

Einnig vísar ákvæði 4. gr. a til almennra ákvæða hegningarlaganna, s.s. líkamsmeiðinga, brota 

gegn frjálsræði, kynferðisbrota, eignaspjöllum og brota gegn lögum um nálgunarbann (s. lag 

om kontaktsförbud 1988:688). Er það skilyrði ákvæðisins að hver þessara verknaðar sé þáttur í 

endurteknu brotum gegn friðhelgi brotaþolans og að atvikin séu til þess fallin að skaða alvarlega 

sjálfsmat brotaþola.171 Refsiábyrgð byggist á sálrænum afleiðingum brotaþola vegna 

ofbeldisins.172 Reynsla af ákvæðinu sýnir að ákveðinn sönnunarvandi er til staðar þegar kemur 

að því að sanna að andlegt ofbeldi hafi átt sér stað. Eftir gildistöku ákvæðisins hafði ákærum 

og sakfellingum í minniháttar málum ekki fjölgað en aftur á móti urðu refsingar í alvarlegum 

málum þyngri enda er verið að dæma fyrir gróft frelsisbrot en þar er kveðið á um lámarks sex 

mánaða fangelsi auk annarra brota.173  

Með lagasetningu ákvæðisins var verið að heimafæra undir ákvæðið endurtekna og 

refsiverða háttsemi geranda gegn konum í nánum samböndum. Er það metið út frá alvarleika 

hversu mörg afbrot þurfa að eiga sér stað til að þau verði heimfærð undir ákvæðið. Ekki er það 

skilyrði að atferlið valdi alvarlegum eða varanlegum líkamlegum skaða heldur nægir að atvikið 

sé þannig framkvæmt að það geti valdið slíkum skaða. Markmið ákvæðisins er að það þurfi 

ekki að sakfella fyrir hvert og eitt þeirra afbrota þar sem afbrotin geta verið margs konar, heldur 

nægir að heimfæra verknaðinn undir ákvæðið og ákært yrði aðeins fyrir það ákvæði. Ef 

refsimörk alvarlegra brota er um að ræða er ákært fyrir þau, þar sem refsimörk þeirra eru 

hærri.174  

 
170 Prop. 1997/98:55. Kvinnofrid, 1. 
171 Sama heimild. 79. 
172 Svala Ísfeld Ólafsdóttir, „Ákvæði hegningarlaga um ofbeldi í nánum samböndum“ [2017] Tímarit lögfræðinga. 
86. 
173 Stjórnarráðið, „Álitsgerð um heimilisofbeldi“ <https://www.stjornarradid.is/media/innanrikisraduneyti-
media/media/Skyrslur/Alitsgerd_um_heimilisofbeldi.pdf> skoðað 23. nóvember 2019. 3. 
174 Prop. 1997/98:55. Kvinnofrid. 80-81. 
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7.2 Noregur 

Ekki var að finna sérstakt ákvæði um heimilisofbeldi í norsku hegningarlögunum Straffeloven 

nr. 10/1902. Það var ekki fyrr en upp úr síðustu aldamótum að Norðmenn fóru að veita 

ofbeldisbrotum sem áttu sér stað á heimilum aukna athygli. Aðallega var um að ræða ofbeldi 

foreldra gagnvart börnum sínum, ofbeldi í parasamböndum, heimilisofbeldi og kynferðisofbeldi 

gagnvart börnum innan fjölskyldna. Yfirvöld fengu sjaldnast vitneskju um þessi brot þar sem 

opinberar tölur sýndu að brot sem þessi voru sjaldan kærð. Til að styrkja og vernda þolendur 

þessara ofbeldisbrota voru reglur um opinbera málshöfðun rýmkaðar og refsimörk hækkuð fyrir 

kynferðis- og ofbeldisbrot innan fjölskyldna.175 Það var ekki fyrr en árið 2005 að Norðmenn 

leiddu í lög sérstakt ákvæði um heimilisofbeldi. Þá voru gerðar breytingar á ákvæði 219. gr. 

norsku hegningarlaganna, það ákvæði kvað á um vanrækslu á framfærslu- og 

umönnunarskyldu. Ákvæðið var endurskoðað og því breytt á þann hátt að nýja ákvæðið um 

heimilisofbeldi kom fram í ákvæðinu með lögum nr. 131/2005.176 Eftir að ákvæðið var lögfest 

urðu tvær breytingar á því með lögum nr. 46/2010 og nr. 32/2011 en í upptalningu þolenda í 

ákvæðinu var sambúðaraðila bætt við og var hámarksrefsing hækkuð í fjögurra ára fangelsi og 

sex ára ef brotið var stórfellt.177 Árið 2005 voru ný hegningarlög samþykkt í Noregi en lögin 

tóku ekki gildi fyrr en áratug síðar eða þann 1. október 2015. Ákvæðin um heimilisofbeldi komu 

inn í nýju hegningarlögin með breytingarlögum nr. 74/2009. Ákvæði 282. gr. laganna kveður á 

um ofbeldi í nánum samböndum og ákvæði 283. gr. kveður á um meiriháttar ofbeldi í nánum 

samböndum. Með nýju lögunum hækkaði refsiramminn úr fjórum árum í sex og fyrir stórfellt 

brot hækkaði hann úr sex árum í 15 ár. 178 Ákvæðið á að vernda jafnt karla, konur og börn. 

Skilyrðin eru þau að gerandi og þolandi tengist nánum böndum. Ákvæðið verndar einnig þau 

börn sem eru í umsjá geranda. Ákvæðið nær yfir andlegt ofbeldi og þær hótanir sem fylgja 

gjarnan heimilisofbeldi og falla utan um gildissviðs annarra ákvæða um líkamsmeiðingar. Á 

ákvæðið helst við þegar um ítrekað ofbeldi er um að ræða og getur einnig komið til álita ef 

brotið er sérlega gróft.179 Eftir að sérstakt ákvæði um heimilisofbeldi var lögfest inn í norska 

 
175 Andenæs, J. & Andorsen, Kjell V, „Spesiell strafferett og formuesforbrytelsens“ (Universitetsforlaget 2008) 
29-30. 
176 Lov om oppheving av lausgjengarlova og om endringer i straffelova. o.a. nr. 131/2005. 
177 Lov om endringer i staffeloven 1902 mv. nr. 46/2010 og Lov om endringar i straffeprosesslova mv. 
(etterforskingsplikt mv.) nr. 32/2011. 
178 Lov om endringer i straffeloven 1902 mv. (skjerping av straffen for drap, annen grov vold og seksuallovbrudd) 
nr. 74/2009. 
179 Frumvarp til Norskra laga. Ot. prp. nr. 22, 197-199. 



60 
 

löggjöf hefur skráning heimilisofbeldismála aukist til muna eða kærum fjölgað úr 75,5% á 

árunum 2008-2012.180 

  

 
180 Regjeringen. „Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017“, (Justis- og 
Beredskapsdepartementet 2014-2017) 
<https://www.regjeringen.no/contentassets/97cdeb59ffd44a9f820d5992d0fab9d5/hplan-2014-2017_et-liv-uten-
vold.pdf> skoðað 27. október 2019. 22. 
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8 Samantekt og hugleiðingar 

8.1 Samantekt 

Lagt var upp með rannsóknarspurninguna: Hver voru áhrif tilraunaverkefnis Lögreglustjórans 

á Suðurnesjum „Að halda glugganum opnum“ á verkferla lögreglu og setningu ákvæðis 218. 

gr. b almennra hegningarlaga nr. 19/1940? Gerð hefur verið grein fyrir þróun laga og verkferlar 

lögreglu reifaðir. Er óumdeilt að tilraunaverkefni Lögreglustjórans á Suðurnesjum „Að halda 

glugganum opnum“ hafi haft jákvæð áhrif og orsakað að farið var að breyta verkferlum 

lögreglu, að úrræði nálgunarbanns og brottvísun af heimili væru nýtt, að samstarf hófst með 

öðrum stofnunum til að halda betur utan um þolendur ofbeldisins og fyrst og fremst að lögreglan 

fékk ákvörðunarvald til að leggja fram kæru gagnvart geranda án aðkomu þolanda. Sökum þess 

alls er verið að vinna gegn rót vandans og reynt að sporna við heimilisofbeldi. Í kjölfar 

verkefnisins varð einnig breyting á almennum hegningarlögum nr. 19/1940 með lagasetningu 

sérstaks heimilisofbeldisákvæðis til að fanga og sporna við heimilisofbeldi. 

Með setningu ákvæðis 218. gr. b hgl. sem tekur til heimilisofbeldis fólst táknræn 

viðurkenning löggjafans á að heimilisofbeldisbrot eru ekki einkamál fjölskyldna heldur varði 

þau samfélagið í heild og er málefni sem þarf að sporna við með tilteknum lausnum. 

Samfélagsleg afstaða þarf að endurspeglast í löggjöfinni og senda þau skilaboð að slík háttsemi 

sé ekki liðin í lýðræðislegu þjóðfélagi. Tilgangur ákvæðis 218. gr. b hgl. er að ná utan um 

líkamlegt- og andlegt ofbeldi. Ber ákvæðinu að tryggja þolendum sem mega þola alvarlegt eða 

endurtekið ofbeldi í nánu sambandi, beinskeytta og ríka réttarvernd. Horft er til þeirra sálrænu 

þjáninga og þá viðvarandi ógn sem ofbeldið hefur í för með sér. Í greinargerð með frumvarpi 

sem varð að lögum nr. 27/2006 kemur fram að eitt af markmiðum ákvæðis 218. gr. b hgl. er að 

vernda öll þau börn sem eru í þeirri stöðu að lífi þeirra, velferð eða heilsu er ógnað, hvort sem 

það eru athafnir sem beitt er til að skapa ógnina eða beinast bókstaflega gegn þeim sjálfum eða 

gegn þeirra nánustu.  Samkvæmt þessu er viðurkennt gegnum löggjöfina að börn geti skaðast 

vegna ofbeldis í þeirra nánasta umhverfi. Eru auknar líkur á því að barn sem elst upp við ofbeldi 

þrói með sér síðar á lífsleiðinni andlegan vanda og hegðunarerfiðleika, einnig eru líkur á því að 

börn þrói með sér ofbeldishegðun og fari sjálft að beita ofbeldi og/eða lendi í ofbeldissambandi 

síðar á lífsleiðinni.181 

Í öðrum kafla er fjallað um austurrísku leiðina og áhrif hennar á norrænan rétt. Var það markmið 

austurrísku leiðarinnar að rannsaka og móta lagaákvæði sem væru til þess fallin að veita 

 
181 Umboðsmaður Barna. „Ofbeldi“. <https://www.barn.is/malaflokkar/ofbeldi/> skoðað 7. desember 2019. 
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þolendum ofbeldis hjálp, hvatningu og aðstoð. Markmiðið var einnig að hvetja gerendur að leita 

sér aðstoðar til að láta af hegðun sinni, jafnvel með einhverskonar meðferð. Í kjölfar austurrísku 

leiðarinnar voru lög í anda leiðarinnar leidd í lög í Austurríki. Lögin heimila lögreglu að 

fjarlægja geranda ofbeldis af heimilinu í tiltekinn tíma og í kjölfar þess er hægt að fara fram á 

nálgunarbann. Hér er uppruninn, því Austurríki hafði áhrif á norrænan rétt, þar sem Svíþjóð og 

Noregur horfðu til Austurríkis og tóku upp samskonar ákvæði inn í sína löggjöf. Ísland leit til 

Svíþjóðar og Noregs þegar innleiðing Istanbúlsamningsins stóð yfir. Segja má að austurrísk 

löggjöf hafi einnig haft jákvæð áhrif á þá íslensku. Gerð er nánari skoðun á lögum um 

nálgunarbann og brottvísun af heimili nr. 85/2011 sem eru í anda austurrísku leiðarinnar. Í ljós 

kom að skilyrðin til að beita þeim úrræðum eru mjög sambærileg, en skilyrði til að beita 

brottvísun af heimili virðist þrengri en þegar kemur að beita nálgunarbannsúrræðinu, þar sem 

um er að ræða íþyngjandi úrræði og að umrætt brot verður að vera refsivert á grundvelli 

tilgreindra kafla og ákvæða almennra hegningarlaga nr. 19/1940, en það á ekki við um úrræðið 

„nálgunarbann.“ Er gengið út frá því að úrræðið „brottvísun af heimili“ sé mun meiri íhlutun í 

lífi þess sem úrræðið er beitt gegn, því hafi verið ákveðið að brotið þyrfti að vera alvarlegt eða 

ámælisvert svo að því yrði beitt. Bæði úrræðin eru bundin takmörkunum og hvor tveggja eru 

einnig bundin ákveðnum tímamörkum. Eru það úrræðin og beiting þeirra sem til staðar eru í 

þeim lögum sem höfðu áhrif á og að hrundið var af stað tilraunaverkefni Lögreglustjórans á 

Suðurnesjum „Að halda glugganum opnum.“ 

Höfundur veitti því athygli að í Austurríki var ekki nóg að lögreglan hefði heimild til að 

fjarlægja ofbeldismann af heimilinu heldur lögðu þeir líka áherslu á að þjálfa lögreglumenn í 

hvernig best væri að taka á heimilisofbeldismálum svo að heimildin myndi nýtast sem best.182 

Miðað við rannsókn á efni þessu, er eins og það hafi misfarist hjá íslenskri löggjöf að bæta 

verklagsreglur lögreglu þegar lög um nálgunarbann og brottvísun af heimili nr. 85/2011 voru 

sett. Það vantaði vitneskju um hversu alvarlegt heimilisofbeldi er og bæði þekking og eftirfylgni 

með slíkum málum var virkilega ábótavant. 

Kafli þrjú byggir á tilraunaverkefni Lögreglustjórans á Suðurnesjum „Að halda 

glugganum opnum.“ Kemur skýrt fram í þeim kafla að embætti hafði ekki verið að notast rétt 

við þau úrræði í lögum um nálgunarbann og brottvísun af heimili nr. 85/2011 né verið að beita 

þeim í ríkum mæli. Lögreglan á Suðurnesjum fór þó skrefinu lengra í tilraunaverkefninu og 

 
182 Birgitt Haller, „The Austrian Legislation against Domestic Violence“,  
<http://www.ikf.ac.at/english/austrian_legislation_against_domestic_violence.pdf> skoðað 1. desember 2019. 1-
4. 
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myndaði heildstætt kerfi þegar heimilisofbeldismál áttu í hlut. Var markmið verkefnisins að 

efla og bæta rannsóknir í heimilisofbeldismálum, að efla fyrstu viðbrögð lögreglu, fækka 

ítrekunarbrotum, að koma á fót markvissari aðstoð fyrir þolendur og gerendur, að hagnýta betur 

þau úrræði sem koma fram í lögum um nálgunarbann og brottvísun af heimil nr. 85/2011 og 

einnig að ná fram fleiri sakfellingum í heimilisofbeldismálum. Tókst þeim virkilega vel til með 

tilraunaverkefnið og varð verkefnið brautryðjandi á sviði heimilisofbeldismála. Í kjölfar þess 

var farið í að breyta verklagi og farið í samstarf við félagsmálayfirvöld og barnaverndarnefndir 

sem hafði mikil jákvæð áhrif á framvindu málanna. Með því að hafa myndað heildstætt kerfi 

milli allra þeirra stofnana sem komu að verkefninu var markmiðum austurrísku leiðarinnar náð. 

Með þessu voru allir aðilar sem komu að málum virkjaðir, lögin voru ekki orðin tóm. Með 

þessu náðist mjög góður árangur. Niðurstaða tilraunaverkefnisins var ljós og sýndi fram á 

jákvæða og árangursríka niðurstöðu þar sem 60% mála voru kærð til lögreglu árið 2012 en árið 

2013 hækkaði hlutfallið í 70%.183 Einnig tóku fleiri sveitarfélög upp verkefnið til að sporna við 

heimilisofbeldi. Vitundarvakningin varð það mikil að ríkislögreglustjóri breytti verklagsreglum 

lögreglu í samræmi við verkefnið „Að halda glugganum opnum.“ Enn í dag eru bæjarfélög að 

vinna að samskonar verkefnum, má nefna þar Selfossleiðina. Verkefnið Selfossleiðin gengur út 

á að sporna við heimilisofbeldi og áreitni með því að gerandi undirriti yfirlýsingu þegar hann 

er í yfirheyrslu hjá lögreglu, en sú yfirlýsing er samin af lögreglunni. Yfirlýsingin kemur í veg 

fyrir að úrræðin „nálgunarbann“ eða „brottvísun af heimili“ verði beitt af lögreglu gegn 

geranda, en yfirlýsingin sýnir þó fram á að lögreglan hafi beitt vægari úrræði heldur en 

nálgunarbanni eða brottvísun af heimili. Ef geranda tekst ekki að standa við þá yfirlýsingu sem 

hann skrifaði undir og málið fer fyrir dóm hefur yfirlýsingin vægi fyrir dómi.  

Nauðsynlegt reyndist að taka upp verkefnið „Að halda glugganum opnum“ á 

Suðurnesjunum þar sem lögreglan var ekki að vinna eftir verklagsreglum þeim sem settar höfðu 

verið þegar kom að heimilisofbeldismálum og ekki var litið nógu alvarlegum augum á 

heimilisofbeldismál. Um svipað leiti voru heimilisofbeldismál farin að fá athygli á þessum tíma 

á heimsvísu, t.a.m. Istanbúlsamningurinn, sem er samningur um forvarnir og baráttu gegn 

ofbeldi gagnvart konum og heimilisofbeldi, var samþykktur á vettvangi Evrópuráðsins 11. maí 

2011 og undirritaður af íslenskum stjórnvöldum sama dag, sem segir okkur að stjórnvöld á 

Íslandi voru tilbúin að sporna betur gegn heimilisofbeldi og fara að vinna markvisst gegn því. 

Það var þó ekki fyrr en þann 26. apríl 2016 að  fullgilding Istanbúlsamningsins um breytingar 

 
183 Stjórnarráðið. „Tillaga til nýsköpunarverðlauna í opinberri þjónustu og stjórnsýslu 2013“ 
<https://www.stjornarradid.is/library/03-Verkefni/Rekstur-og-eignir-
rikisins/Nyskopun/2014_A%C3%B0%20halda%20glugganum%20opnum.pdf> skoðað 7. desember 2019. 
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á almennum hegningarlögum náði árangri, sett var í lög ákvæði um heimilisofbeldi, 218. gr. b 

hgl og ákvæði um nauðungarhjónaband, sbr. 2. mgr. 225. gr. sömu laga. 

 Í fjórða kafla er gerð grein fyrir ákvæðum 217., 218., 3. mgr. 70. gr., sem er beitt við 

ákvörðun refsingar og nýs heimilisofbeldisákvæðis 218. gr. b hgl. Einnig er fjallað um ákvæði 

barnaverndarlaga nr. 80/2002. Ef heimilisofbeldisbrot nær ekki því alvarleikastigi sem kveðið 

er á um í ákvæði 218. gr. b hgl. er brotið heimfært undir almenna líkamsmeiðingarákvæðið í 

217. gr. hgl. og minnst á ákvæði 3. mgr. 70. gr. sömu laga við ákvörðun refsingar sem tekur til 

tengsla á milli þolanda og geranda sem gerir brotið alvarlegra. Mikil bót varð í íslensku 

réttarkerfi með gildistöku ákvæðis 218. gr. b hgl. þar sem heimilisofbeldismál féllu undir 

minniháttar líkamsárásir eða ákvæði 217. gr. hgl. þar sem áverkar voru ekki eins alvarlegir og 

kveðið er á um í ákvæði 218. gr. hgl. Ef heimilisofbeldisbrot á við um hið almenna 

líkamsmeiðingarákvæði 218. gr. hgl. sem tekur til alvarlegrar líkamsárásar, er það heimfært 

undir ákvæði 218. gr. b hgl. sem tæmir sök gagnvart ákvæði 1. mgr. 218. gr. hgl. og tekur einnig 

til tengsla milli geranda og þolanda. Eins og fram hefur komið þá verða ákvæði sem varða 

líkamsmeiðingum, nauðung, hótunum og frelsissviptingum heldur ekki beitt með ákvæði 218. 

gr. b hgl. þar sem ákvæðið tæmir einnig sök þar. Það útilokar þó ekki að önnur ákvæði 

hegningarlaganna verði beitt samhliða, t.d. ákvæðum sem mæla fyrir um hærri refsimörk eða 

að verknaðurinn hafi jafnframt falið í sér kynferðisbrot eins og t.d. nauðgun. Ef 

heimilisofbeldisbrot nær ekki því alvarleikastigi þegar börn eiga í hlut, og það næst ekki að 

heimfæra þann verknað undir ákvæði 218. gr. b hgl. er brotið heimfært undir 

barnaverndarlagaákvæðin í 98. og 99. gr. bvl. Ákvæði 218. gr. b hgl. eykur réttarvernd gagnvart 

börnum sem búa við ofbeldi, hvort sem ofbeldið beinist gegn þeim eða ekki. Litið er til tengsla 

þolanda og geranda og þess rofs sem verður á trúnaðartrausti með beitingu ofbeldis. Tengslin 

eru útgangspunktur en ekki vettvangurinn þar sem brotið átti sér stað. Ákvæði 218. gr. b hgl. 

tekur til endurtekins ofbeldi í hvaða birtingarmynd sem það er. Einnig eru einstök tilvik sem 

eru það alvarleg að verknaðurinn er heimfærður undir ákvæði 218. gr. b hgl. og eru skilyrðin 

þau að þolandi og gerandi hafa tengsl sín á milli, þeir geta t.d. verið fyrrverandi makar. 

Endurtekið ofbeldi getur verið ofbeldi sem hefur varað í langan tíma eða tíðar atlögur á einu 

kvöldi en bæði athæfin skapa viðvarandi ógnarástand hjá þolanda. 

 Nefndar eru fjórar verknaðaraðferðir í ákvæðinu sjálfu, en er það ekki tæmandi talning. 

Með orðunum „á annan hátt“ sem kemur fyrir í 1. mgr. 218. gr. b hgl. eftir upptalningu á 

verknaðaraðferðum er verið að vísa til verknaðaraðferðar eins og fjárhagslegt-, félagslegt- og 

andlegt ofbeldi svo eitthvað sé nefnt. Þessar verknaðaraðferðir geta falið í sér að ógna lífi og 
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heilsu þolanda en þær hafa ekki verið viðurkenndar sem sjálfstæður refsiverður verknaður en 

hægt er að heimafæra verknaðinn undir ákvæði 218. gr. b hgl.  

 Í fimmta kafla er farið yfir dómaframkvæmd á tímabilinu 1. janúar 2014 til 31. desember 

2019. Ákvæði 218. gr. b hgl. var sett í lög þann 30. mars 2016. Vildi höfundur reifa dóma fyrir 

og eftir lögfestingu ákvæðisins til að sýna fram á hvernig dómaframkvæmd fór fram. Fyrir 

lögfestingu ákvæðisins voru reifaðir sex Hæstaréttardómar og eftir lögfestingu voru reifaðir 

fimm dómar Landsréttar og einn Hæstaréttardómur. Í dómunum fyrir lögfestingu var í flestum 

tilfellum ofbeldið heimfært undir ákvæði 217. gr. hgl. Eftir lögfestingu líta dómarar til náinna 

tengsla aðila, tíðni ofbeldisins, grófleika árásarinnar og afleiðingar þess, hvort börn voru 

viðstödd og fjölda þolenda. Ef ofbeldið nær ekki þessu alvarleikastigi þá er það heimfært undir 

ákvæði 217. gr., eða 1., og 2. mgr. 218 gr. hgl og í flestum tilfellum minnst á ákvæði 3. mgr. 

70. gr. hgl. eins og í dómi lrd. 616/2018 þar var brotið heimfært undir ákvæði 217. gr. hgl. þar 

sem um einstakt tilvik var um að ræða og náði það ekki því alvarleikastigi eins og getið er á um 

í ákvæði 218. gr. b hgl. Minnst er á ákvæði 3. mgr. 70. gr. sömu laga. 

Í sjötta kafla er fjallað um þau úrræði sem eru í boði fyrir þolendur og gerendur 

heimilisofbeldis. Ýmis konar úrræði eru í boði fyrir þolendur en aðeins eitt fyrir gerendur. 

Istanbúlsamningurinn kveður á um að stjórnvöld eigi að vernda brotaþola og skyldur þeirra til 

að vernda og aðstoða þær konur sem fyrir því verða. Einnig á að bjóða ofbeldismönnum úrræði 

og meðferð. Stofnanir fyrir þolendur eru allar á höfuðborgarsvæðinu, en þolendur geta einnig 

fengið aðstoð á sjúkrahúsum, hjá prestum og  félagsmálayfirvöldum. Einnig er auðvelt að ná í 

stofnanirnar símleiðis og fá leiðbeiningar. Annars þarf þolandi að sækja aðstoð til 

höfuðborgarsvæðisins. Eins og fram hefur komið er aðeins eitt úrræði í boði fyrir gerendur sem 

er staðsett á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri. Finnst höfundi það ábótavant og finnst að það 

ætti koma fleiri úrræði á landsbyggðina, bæði fyrir þolendur ofbeldis og gerendur, eins og 

kemur fram í Istanbúlsamninginum sem Ísland er aðili að. Höfundur reifar einnig stuttlega 

framtíðaplön stjórnvalda að sporna við heimilisofbeldi. Er áætlun stjórnvalda um aðgerðir gegn 

ofbeldi fagnaðarerindi þar sem vitundarvakning er í samfélaginu og ætti að virkja fræðslu og 

að koma á fót fleiri úrræðum fyrir þolendur og gerendur. 

Í sjöunda kafla er samanburður við Norðurlönd. Þar kemur fram að Danmörk og Finnland 

hafa samskonar ákvæði sem tekur til líkamsárása og ákvæðis sem tekur til tengsla milli þolanda 

og geranda í almenna hluta hegningarlaganna. Ísland leit til norska ákvæðisins þegar kom að 

því að setja sérstakt ákvæði um heimilisofbeldi inn í íslenska löggjöf. Ákvæði Noregs er mjög 

líkt íslenska ákvæðinu nema Norðmenn hafa tvö ákvæði sem svipa til ákvæða 217. gr., og 218. 
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gr. hgl. sem eru sérstök ákvæði sem taka til heimilisofbeldis. Ákvæðin eru ekki kynbundin, 

vernd þeirra nær líka til barna og eins á Íslandi ná þau til andlegs ofbeldis, ítrekað og jafnt sem 

einstakt tilvik sem er það alvarlegt að það er heimfært undir ákvæðið. Svíar hafa einnig sérstakt 

ákvæði sem tekur til heimilisofbeldis, en er það kynbundið og kveður á um skilyrði um 

líkamsmeiðingarbrot gegn frjálsræði kvenna, kynferðisbrot, eignaspjöll o.fl. - að hver þessara 

verknaðar sé þáttur í endurteknu broti gegn friðhelgi þolanda og það skaði þolanda andlega. 

Refsiábyrgð byggist á andlegum afleiðingum þolanda vegna ofbeldisins sem er erfitt að sanna. 

Samkvæmt þessu fór Ísland eftir ákvæði Noregs nema setti inn eitt ákvæði eins og Svíþjóð en 

byggði það upp eftir inntaki norsku ákvæðanna. 

8.2 Hugleiðingar  

Heimilisofbeldi er til staðar í samfélaginu okkar og er því nauðsynlegt að samfélagið sé á 

varðbergi og reyni eftir fremsta megni að sporna við þessu meini. Þessi málaflokkur þarf að 

vera í stöðugri endurskoðun og þróun, sérstaklega hvað varðar úrræðin. Einnig er mikilvægt að 

þróa lög í takt við breytta tíma, því alltaf þróast mannkynið og viðhorfin með því. 

Birtingarmyndir ofbeldis eru því ýmiskonar. 

Að framansögðu finnst höfundi að mikil vitundarvakning hafi orðið í málaflokknum. 

Ljóst má vera að stjórnvöld geta gert betur, til dæmis með því að finna fleiri úrræði fyrir 

gerendur. Þá mætti einnig auðvelda aðgengi að úrræðum og fjölga þeim fyrir þolendur og 

gerendur á landsbyggðinni. Flest eru þau á höfuðborgarsvæðinu eins og fram hefur komið. 

Samfélagið okkar er meðvitað um alvarleika málsins og eru stjórnvöld meðvituð um að berjast 

þurfi gegn heimilisofbeldi.  

Fram kemur í áætlun um aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingar þess fyrir árin 2019-2022 

að dómsmálaráðuneyti taki til skoðunar hvaða úrræði megi beita í ofbeldismálum sem miða að 

uppbyggilegri réttvísi, s.s. sáttamiðlun. Ef aðilar samþykkja sáttamiðlun og niðurstöður máls er 

geranda sleppt refsingu eða að málið fari fyrir dóm. Dómsmál og ákæra getur þýtt aukið álag á 

erfitt fjölskyldulíf. Sem dæmi mætti taka að ef fjölskyldufaðir þarf að sæta sex mánaða eða eins 

árs fangelsisvist fyrir heimilisofbeldi er líklegt að fjölskyldan missi helming framfærslunnar á 

þeim tíma sem getur verið virkilega erfitt fyrir fjölskyldur sem voru ekki tekjumiklar áður og 

skapar þar aukið álag. Einnig þarf að hafa í huga að að hugmyndin „sáttamiðlun“ byggir á 

sáttum milli þolanda og geranda, að hvor um sig eru jafn valdamiklir og ekki háðir hvor öðrum. 



67 
 

Þegar kemur að heimilisofbeldismálum er sjaldnast um slíka jafna stöðu um að ræða þegar 

ofbeldi hefur átt sér stað, enda jafnan mikið valdaójafnvægi í slíkum málum.184 

Taka þarf betur á málum hvað varðar úrræði fyrir gerendur, eins og kom fram lagðist 

úrræðið af á tímabili vegna fjárskorts, s.s. úrræðið hefur ekki verið viðvarandi og er aðeins eitt 

úrræði í boði í dag. Sá möguleiki er fyrir hendi að í stað skilorðsbundinna dóma væri hægt að 

fara fram á að gerandi sæti meðferð til að ráða bót á hegðun sinni. Einnig að þó geranda sé gert 

að sæta fangelsi, þá séu úrræði í fangelsinu sem hann þyrfti að sækja til að ráða bót á hegðun 

sinni.  

  

 
184 Alþingi, „Athugasemdir við stjórnartillögu til þingsályktunar um áætlun fyrir árin 2019-2022 um aðgerðir 
gegn ofbeldi og afleiðingum þess. Lögð fram á 149. löggjafarþing 2018-2019, þingskjal 550 - 409. mál.“ < 
https://www.althingi.is/altext/erindi/149/149-4296.pdf> skoðað 7. desember 2019. 
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Viðauki 

 

 

 

RÍKISLÖGREGLUSTJÓRI 

  
  

Verklagsreglur 
um meðferð og skráningu heimilisofbeldismála 

  

1. gr.  

Skilgreining á heimilisofbeldi  

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 sbr. 2.gr.  

  

2. gr.   

Tengsl aðila  

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.  

  

3. gr.  

Brotaflokkar  

Þegar um er að ræða háttsemi sem fellur undir skilgreiningu skv. 1. gr. og skyldleika eða önnur 

tengsl geranda og þolanda, sbr. 2. gr., og rannsókn beinist að brotum á eftirgreindum ákvæðum 

almennra hegningarlaga (hgl.) og barnaverndarlaga (bvl.), skal auk venjubundinnar skráningar 

færa málið undir verkefnaflokkinn heimilisofbeldi:  
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a. brot á ákvæðum 108., 231., 232., 233. og 233 gr. b. hgl.  
b. brot á ákvæðum 217., 218. og 218. b. gr. hgl.  
c. brot á ákvæðum 193., 194., 195., 199., 200., 201., 202., 206. og 209. gr. hgl.  
d. brot á ákvæðum 220., 225., 226., 227. og 227. gr. a. hgl.  
e. brot á ákvæðum 251., 252., 253. og 257. gr. hgl.  
f. brot á ákvæðum 211. og 215. gr. hgl.  
g. brot á ákvæðum 98. og 99. gr. bvl.  

  
4. gr.   

Vettvangur  

Heimilisofbeldi er ekki bundið við heimili geranda og/eða þolanda heldur getur átt sér stað hvar 

sem er.   

  

5. gr.  

Málaskrá lögreglu  

Mál samkvæmt reglum þessum skal skrá í málaskrá lögreglu undir verkefnaflokkinn 

heimilisofbeldi og vísa til brots eða brota, sbr. 3. gr.   

Verkefnaflokkurinn heimilisofbeldi stendur aldrei einn og sér og skal ávallt tengdur ákvæðum 

barnaverndarlaga eða almennra hegningarlaga, t.d. líkamsárás, hótun eða kynferðisbroti (sbr. 3. 

gr.).  Ávallt skal gera frumskýrslu vegna slíkra mála.  

Ef grunur er um brot gegn 218. b. gr. hgl., þ.e. að endurtekið eða á alvarlegan hátt sé ógnað lífi, 

heilsu eða velferð fjölskyldumeðlims, skal skrá það samhliða verkefnaflokknum 

heimilisofbeldi. Með brotaflokknum 218. b. geta einnig staðið aðrir brotaflokkar.  

Nú er lögreglan kölluð á vettvang þar sem ágreiningur er á milli skyldra og tengdra, en ekki er 

grunur um brot, sbr. 3 gr., og skal þá færa málið í málaskrá undir verkefnaflokkinn ágreiningur 

milli skyldra/tengdra.  

Ávallt skal skrá tengsl aðila í máli, sbr. 2. gr.  og aukaaðila málsins, sérstaklega ef börn tengjast 

aðilum. Nánari leiðbeiningar um skráningu má finna á innra neti lögreglu.  

  

6. gr.  

Almenn atriði um útköll  

a. Sé vettvangur útkalls vegna heimilisofbeldis heimili geranda og/eða þolanda, þá skulu 
lögreglumenn afla upplýsinga um hugsanleg fyrri afbrot/verkefni þeirra sem skráðir eru 
með lögheimili á vettvangi og skotvopnaeign aðila á umræddu heimili frá Fjarskiptamiðstöð 
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ríkislögreglustjóra eða með öðrum hætti. Auk þess skal afla upplýsinga um tilkynnanda og 
fá framburð hjá honum vegna málsins.  

b. Kalla skal útistjórnanda á vettvang, sé þess kostur. Haft skal samband við 
rannsóknarlögreglumann og löglærðan fulltrúa eða þá sem lögreglustjóri felur verkefnið í 
innra skipulagi og upplýsa um málavexti þegar þeir liggja fyrir.   

c. Séu börn á vettvangi heimilisofbeldisútkalls skal starfsmaður barnaverndar upplýstur um 
stöðu mála og óskað skal eftir því að hann komi strax á vettvang. Séu börn tengd heimili 
eða aðilum (skráð á heimilið eða ef aðilar eiga börn) skal upplýsa starfsmann bakvaktar 
barnaverndarnefndar um málið og óska aðkomu hans. Ef börn búa ekki á heimili sem er 
vettvangur heimilisofbeldis skal leita eftir munnlegu samþykki frá brotaþola fyrir því að 
lögregla megi kalla til starfsmann félagsþjónustu.   

d. Börn sem skráð eru til heimilis á vettvangi eða eru þar gestkomandi skal skrá í LÖKE sem 
aukaaðila í mál. Þá þarf að afla upplýsinga um hvort viðkomandi hafi börn á sínu framfæri, 
hvort hann/hún sé með forsjá barna, umgengni við börn o.s.frv. og skrá nöfn þeirra sem 
aukaaðila. Standa þarf vel að upplýsingaöflun varðandi börn. Ef þunguð kona verður fyrir 
heimilisofbeldi eða rökstuddur grunur er um slíkt skal tilkynna málið til barnaverndar.   

e. Þegar komið er á vettvang og málavextir hafa verið kannaðir er mikilvægt að lögreglan geri 
sér grein fyrir því hvort um brot sé að ræða, sbr. 3. gr., eða hætta sé á því að brot verði 
framið.  

f. Ef koma þarf til handtöku vegna málsins þarf að uppfylla almenn skilyrði til handtöku, sbr. 
XIII kafla laga um meðferð sakamála nr. 88/2008. Þess ber að gæta að lögreglu er rétt að 
handtaka mann ef rökstuddur grunur leikur á að hann hafi framið brot sem sætt getur ákæru, 
enda sé handtaka nauðsynleg til að koma í veg fyrir áframhaldandi brot, til að tryggja návist 
hans eða öryggi hans eða annarra eða til að koma í veg fyrir að hann spilli sönnunargögnum.    

g. Ef lögreglan er kölluð á heimili en er ekki hleypt þar inn getur hún þurft að grípa til annarra 
ráðstafana. Geta nágrannar þá orðið að liði ef þeir búa yfir vitneskju um aðra í fjölskyldunni 
sem hægt er að leita til.     

h. Lokaúrræði fyrir lögregluna getur verið að brjóta sér leið inn á heimilið þegar rökstuddur 
grunur er um að verið sé að fremja brot sbr. 3. gr. eða maður sé þar alvarlega slasaður eða 
veikur og bið eftir úrskurði dómara geti haft hættu í för með sér eða brýn hætta er á að bið 
eftir úrskurði valdi sakarspjöllum. Við þessar aðstæður skal gæta heimilda í X. og XIII. 
kafla laga um meðferð sakamála, um leit og handtöku.    

i. Nú skilur sakborningur eða brotaþoli íslensku ekki nægilega vel og skal þá lögregla leitast 
við að kalla til löggiltan dómtúlk eða annan hæfan mann til að annast túlkun. Ef ekki er unnt 
að bíða eftir komu túlks á staðinn eða túlkur fyrir viðkomandi tungumál ekki aðgengilegur 
skal leitast við að nota símatúlkun. Ekki skal nýta aðstoð nákominna aðila við túlkun og 
taka skal tillit til smæðar samfélags og nýta símatúlkun ef samfélag er lítið (t.d. lítið 
málsamfélag). Ef sakborningur eða brotaþoli er ekki fær um að eiga orðaskipti á mæltu máli 
skal á sama hátt kallaður til kunnáttumaður til aðstoðar.  

  

7. gr.  

Söfnun upplýsinga á vettvangi  

a. Lýsa skal í frumskýrslu lögreglu aðstæðum á vettvangi eins vel og hægt er, sem og andlegu 
ástandi meints þolanda og geranda. Mikilvægt er að ljósmynda verksummerki á vettvangi 
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ásamt því að taka niður nákvæman framburð af þolanda í einrúmi, með þeim upptökubúnaði 
sem lögreglumenn hafa yfir að ráða sé þess nokkur kostur. Sama á við um meintan geranda. 
Ljósmynda skal áverka á þolanda og geranda ef einhverjir eru.  

b. Skrá skal frásögn þolanda strax og fá hana undirritaða ef þess er nokkur kostur. Upplýsa 
þarf þolanda og geranda um réttindi sín samkvæmt lögum um meðferð sakamála og þar á 
meðal ákvæða 2. mgr. 65. gr. og 117. gr. um undanþágu frá vitnaskyldu.   

c. Afla skal framburða hjá vitnum á vettvangi, sem og skrá upplýsingar um þau. Hugsanlega 
hafa nágrannar mikilvægar upplýsingar fram að færa.  

   

8. gr.  

Aðstoð við brotaþola og leiðbeiningar  

a. Lögreglumönnum sem hafa afskipti af heimilisofbeldismálum ber að auðsýna þolanda 
fyllstu tillitssemi og gæta fyllsta jafnræðis í samskiptum við aðila á vettvangi.   

b. Lögreglumenn þurfa að kunna skil á þeim úrræðum sem standa þolendum til boða og kynna 
þeim þau. Helstu úrræðin má finna í viðauka þessara reglna. Einnig skal benda á 
upplýsingabækling fyrir þolendur afbrota á vef Stjórnarráðsins (www.stjornarradid.is), sem 
geymir upplýsingar um réttindi þolenda og feril sakamála í meginatriðum.   

c. Ljósmynda þarf áverka þolanda og bjóðast til að aka honum á heilbrigðisstofnun. Ef þolandi 
leitar sér læknisaðstoðar skal afla heimildar frá þolanda til að fá læknisvottorð með 
undirskrift hans með sérstöku eyðublaði strax á vettvangi.   

d. Lögreglumenn skulu leiðbeina þolanda um réttindi hans, eftir því sem við á, og útskýra fyrir 
honum framhald málsins. Þá skal tilnefna brotaþola réttargæslumann sbr. V. kafla laga um 
meðferð sakamála. Við vissar aðstæður er lögreglu heimilt að tilnefna brotaþola 
réttargæslumann þótt hann hafi ekki óskað þess, sbr. 41. gr. laga um meðferð sakamála. Enn 
fremur er skylt að tilnefna þolanda réttargæslumann ef óskað hefur verið eftir nálgunarbanni 
og/eða brottvísun af heimili, sbr. 1. mgr. 8. gr. laga nr. 85/2011 um nálgunarbann og 
brottvísun af heimili.  

e. Kynna þarf fyrir þolendum lög um nálgunarbann og brottvísun af heimili og að hann geti 
lagt fram beiðni um nálgunarbann eða brottvísun hjá lögreglu. Slík beiðni getur einnig 
komið frá félagsþjónustu/barnavernd, lögreglustjóra, fjölskyldu brotaþola eða öðrum sem 
er honum nákominn.   

f. Telji lögregla ástæðu til að ætla að þolandi treysti sér ekki til þess að leggja fram beiðni um 
nálgunarbann af ótta við geranda, eða honum sé það ókleift af öðrum sambærilegum 
ástæðum, getur lögregla af sjálfsdáðum ákvarðað um nálgunarbann og/eða brottvísun af 
heimili og aflað staðfestingar hjá dómstólum sbr. lög um nálgunarbann og brottvísun af 
heimili. Þá skal upplýsa þolanda um að brjóti maður gegn nálgunarbanni geti það varðað 
sektum eða fangelsi og að brot sæti opinberri ákæru óháð kröfu þess sem misgert er við.   

g. Lögregla skal upplýsa þolanda um tímalengd nálgunarbanns.  

h. Ef það er mat lögreglu að þolandi sé í mjög viðkvæmri stöðu eða hættu gagnvart geranda 
(t.d. nálgunarbanni beitt og brottvísun af heimili, ítrekuð brot eða mjög alvarlegt mál) þá 
skal þolandi upplýstur um möguleika á að fá afhendan neyðarhnapp til að tryggja öryggi 
sitt. Neyðarhnappur skal tengdur viðurkenndu öryggisfyrirtæki sem lögreglustjórar hafa 
samið við og skal Neyðarlínu og Fjarskiptamiðstöð ríkislögreglustjóra gert viðvart.  
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i. Kynna þarf þolendum að heimilisofbeldismál séu rannsökuð óháð því hvort þeir leggi fram 
kæru og að lögregla geti að eigin frumkvæði farið fram á nálgunarbann eða brottvísun af 
heimili, auk þess sem ákæra kann að vera gefin út án þess að lögð sé fram kæra af hálfu 
brotaþola.  

j. Hvetja skal þolanda til að fylgja málinu eftir með formlegum hætti sé slíkt áskilið í lögum 
sbr. t.d. 231. og 257. gr. hegningarlaga.  

k. Leiðbeina skal þolanda að hann geti komið bótakröfu að í refsimáli samkvæmt XXVI. kafla 
laga um meðferð sakamála, um einkaréttarkröfur.  Hann kann að eiga rétt á að fá greiddar 
bætur vegna líkamstjóns og miska, samkvæmt lögum um greiðslu ríkissjóðs á bótum til 
þolenda afbrota, nr. 69/1995. Samkvæmt 18. gr.  

laganna skal lögregla leiðbeina þolanda um rétt til greiðslu bóta samkvæmt þeim.   

l. Ef þolandi er útlendingur skal upplýsa hann um það að þótt hjúskap eða sambúð sé slitið þá 
útilokar það ekki að hann geti áfram fengið dvalarleyfi ef hann eða börn hans hafa sætt 
misnotkun eða öðru ofbeldi af hálfu maka, sbr. b-lið 9. mgr. 70. gr. laga um útlendinga nr. 
80/2016.  

m. Lögregla heldur áfram rannsókn máls ef fyrir liggja skýrar vísbendingar um að brot, sbr. 1., 
2. og 3. gr., hafi verið framin, þrátt fyrir að þolandi vilji ekki aðstoða við rannsóknina, eða 
hann hafi afturkallað kæru sína, nema því aðeins að málshöfðun sé háð kröfu þess sem 
misgert er við.  

n. Lögregla skal eftir fremsta megni aðstoða og tryggja öryggi þolanda, m.a. með því að bjóða 
honum aðstoð við að komast í athvarf eða á annað heimili sem stendur honum til boða, séu 
úrræði laga um nálgunarbann og brottvísun af heimili ekki tæk, eða óski þolandi eftir því.    

o. Ef þolandi er fatlaður skal tilkynna réttindagæslumanni fatlaðs fólks um málið sbr.  

6. gr. laga nr. 88/2011 um réttindagæslu fyrir fatlað fólk.  

  

9. gr.  

Leiðbeiningar til sakbornings  

a. Lögreglumönnum sem hafa afskipti af heimilisofbeldismálum ber að auðsýna meintum 
geranda fyllstu tillitssemi.    

b. Lögreglumenn skulu leiðbeina meintum geranda um réttindi hans eftir því sem við á og 
útskýra fyrir honum framhald málsins. Þá skal tilnefna honum verjanda sbr. IV. kafla laga 
um meðferð sakamála, einkum 1. og 2. mgr. 30. gr. laganna. Enn fremur er skylt að tilnefna 
geranda verjanda ef óskað hefur verið eftir nálgunarbanni og eða brottvísun af heimili, sbr. 
1. mgr. 8. gr. laga um nálgunarbann og brottvísun af heimili.  

c. Lögreglumanni ber að greina meintum geranda frá tilefni afskipta og skýrslutöku. Ásamt 
því að kynna fyrir honum hvaða háttsemi honum er gefin að sök og kynna fyrir honum 
ákvæði laga um nálgunarbann og brottvísun af heimili, eftir því sem við á og leiðbeina um 
málsmeðferð og kæruleiðir.   

d. Kynna þarf meintum geranda þau úrræði sem standa honum til boða. Helstu úrræðin má 
finna í viðauka þessara reglna. Einnig kunna önnur úrræði að styðja við gerendur eins og 
áfengis og vímuefnameðferð, sálfræðimeðferð o.fl.   
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e. Ef koma þarf til handtöku vegna málsins þurfa almenn skilyrði til handtöku, sbr. XIII kafla 
laga um meðferð sakamála, að vera uppfyllt. Við handtöku skal upplýsa þann sem 
handtekinn er um ástæður hennar sbr. 1. mgr. 93. gr. laganna og rétt hans til að vera leiddur 
fyrir dómara innan 24 klst. frá því að hann var sviptur frelsi. sbr.  

94. gr. sömu laga.  

f. Lögregla skal upplýsa meintan geranda um það að hún haldi áfram rannsókn máls ef fyrir 
liggja skýrar vísbendingar um að brot, sbr. 1., 2. og 3. gr., hafi verið framin, þrátt fyrir að 
þolandi vilji ekki aðstoða við rannsóknina, eða hann hafi afturkallað kæru sína, nema því 
aðeins að málshöfðun sé háð kröfu þess sem misgert er við.  

  

10. gr.  

Hættumat  

Þegar um er að ræða ofbeldi í nánum samböndum skal gera áhættumat með viðurkenndu 

matstæki, því sem lagt er til af embætti ríkislögreglustjóra. Áhættumat skal gert til þess að meta 

yfirvofandi hættu, hættu á alvarlegu ofbeldi og til þess að útbúa aðgerðaráætlun til þess að 

tryggja öryggi brotaþola í samræmi við mat. Tryggt skal að aðgerðaáætluninni verði fylgt eftir. 

Telji lögreglustjóri þörf á að forgangsraða málum áður en kemur til áhættumats, skal nota til 

þess viðurkennt matstæki sem embætti ríkislögreglustjóra leggur einnig til og byggja aðgerðir 

í framhaldinu á niðurstöðu þess.   

Áhættumatstæki sem er sérhæft fyrir ofbeldi í nánum samböndum er ekki ætlað að meta hættu 

á annars konar ofbeldi (eins og ofbeldi gegn börnum, vanrækslu eða kynferðislegu ofbeldi sem 

á sér stað utan náins sambands) eða annars konar afbrotum sem ekki eru ofbeldistengd. Ef 

grunur er á því að barn geti verið þolandi heimilisofbeldis, hvort sem það er beint eða óbeint 

eða að barn hafi sýnt af sér ofbeldisfulla hegðun, skal í samvinnu við barnavernd séð til þess að 

öryggi barns sé tryggt.   

Sé ekki um ofbeldi í nánum samböndum að ræða og heldur ekki börn, skal metið með tilliti til 

sögu málsaðila, alvarleika verknaðar og ítrekunar, hvort brotaþola eða öðrum kunni að vera 

hætta búin.  

Þegar leggja á áhættumat til grundvallar ákvörðunum á ákærusviði þarf sá sem það gerir að 

útbúa matsgerð út frá áhættumatinu. Þar skulu allar helstu upplýsingar koma fram en þess gætt 

að viðkvæmar persónuupplýsingar séu ekki þar á meðal, hvorki tengdar brotaþola, aðstæðum 

hans né hinum grunaða. Þar er t.d. átt við upplýsingar um viðverustaði, trúnaðarupplýsingar 

(t.d. upplýsingar frá heilbrigðisstofnunum og sambærilegt) og annað sem gæti haft áhrif á 

öryggi viðkomandi eða er háð þagnarskyldu.  
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Embætti ríkislögreglustjóra leggur til áhættumatstæki fyrir ofbeldi í nánum samböndum ásamt 

leiðbeiningum, eyðublað til forgangsröðunar, þjálfun og handleiðslu. Gögnin eru aðgengileg á 

innri vef lögreglunnar.  

   

11. gr.  

Nálgunarbann og brottvísun af heimili  Heimilt er að 

beita nálgunarbanni ef:  

a. rökstuddur grunur er um að sakborningur hafi framið refsivert brot eða raskað á annan 
hátt friði brotaþola, eða  

b. hætta er á að viðkomandi brjóti gegn brotaþola skv. a-lið.   

Heimilt er að beita brottvísun af heimili ef:  

a. rökstuddur grunur er um að sakborningur hafi framið refsivert brot gegn ákvæðum 
XXII.–XXIV. kafla almennra hegningarlaga og/eða 108. gr., 233. gr., 233. gr. b, 253. gr. 
og/eða 257. gr. sömu laga og verknaður hefur beinst að öðrum sem er honum nákominn 
og tengsl þeirra þykja hafa aukið á grófleika verknaðarins, enda varði brotið fangelsi allt 
að sex mánuðum, eða  

b. hætta er á að viðkomandi brjóti gegn brotaþola skv. a-lið.  

  

12. gr.  

Eftirfylgni  

Sá lögreglumaður sem er ábyrgur fyrir máli (eða sá sem lögreglustjóri hefur tilgreint) ber ábyrgð 

á að því sé fylgt eftir með viðeigandi hætti. Þegar um er að ræða ofbeldi í nánu sambandi (gegn 

maka eða fyrrum maka eða þriðja aðila því tengdu) er viðeigandi eftirfylgni metin í hverju máli 

fyrir sig, byggt á aðstæðum hverju sinni og niðurstöðum forgangsröðunar og/eða áhættumats 

(B-SAFER), sbr. 10. gr.  

Eftirfylgni felur í sér að athuga hvort vísbendingar séu um að heimilisofbeldi sé enn við lýði, 

eftir atvikum hvernig heimilisástand er almennt og hvort þolandi hafi nýja áverka eða hvort 

eldri áverkar séu orðnir sýnilegri og ljósmynda þá. Þá skal lögregla endurmeta hættu á 

yfirvofandi/ítrekuðu ofbeldi miðað við síðasta mat gefi aðstæður tilefni til þess sem og að 

endurtaka fyrri leiðbeiningar til þolanda og geranda um úrræði, eftir því sem við á.  

Eftirfylgni getur verið í formi símtals/símtala eða heimsóknar. Sé einhver grunur um að aðili sé 

eða geti hugsanlega verið í hættu (m.v. forgangsröðun/áhættumat), skal eftirfylgni í öllum 

tilfellum vera í formi heimsóknar. Æskilegt er að lögreglumaður sem fylgir máli eftir hafi komið 

að því á fyrri stigum og eftirfylgni sé unnin í samvinnu við félagsþjónustu/barnavernd hafi hún 
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komið að málinu. Eftirfylgni skal fara fram sem fyrst, helst innan 10 daga frá því atvik átti sér 

stað.  

Búi þolandi ekki í því lögregluumdæmi sem er með málið og viðkomandi 

rannsóknarlögreglumanni er ekki unnt að heimsækja hann vegna þess, þá skal gera því 

lögregluumdæmi sem þolandi býr í viðvart og embættið sem fær upplýsingarnar skal fylgja 

málinu eftir.  

  

13. gr.   

Afturköllun kæru  

Nú óskar þolandi eftir því að afturkalla kæru sína og skal þá fara þess á leit að hann gefi skýrslu 

um þá ákvörðun. Þar komi fram hverjar eru ástæður afturköllunar, s.s. hvort skýrsla sem áður 

var gefin sé rétt og hvort hann hafi verið beittur þrýstingi.   

Ef þolandi neitar að gefa skýrslu um þessi atriði skal lögreglumaður sem við hann ræðir gera 

eigin skýrslu um samskipti sín við hann og út á hvað þau gengu.  

Gera skal þolanda grein fyrir því að máli kunni að vera haldið áfram af hálfu lögreglu, þrátt 

fyrir breyttan framburð, ef grunur er um að gerandi hafi framið refsivert brot.  

    
14. gr.  

Málshraði  

Hraða skal rannsókn máls út af heimilisofbeldi, sbr. að öðru leyti fyrirmæli / leiðbeiningar 

ríkissaksóknara um málsmeðferðartíma.  

Ber sérstaklega að hafa huga knappa tímafresti. Lögreglustjóri tekur ákvörðun um nálgunarbann 

og/eða brottvísun af heimili. Hraða skal meðferð máls og taka ákvörðun svo fljótt sem auðið er 

og eigi síðar en sólarhring eftir að beiðni hefur borist eða mál komið upp. Lögreglustjóra er 

skylt að bera ákvörðun um beitingu úrræðisins undir héraðsdóm til staðfestingar eigi síðar en 

þremur sólarhringum eftir að ákvörðun hefur verið birt sakborningi.  

Í ljósi ofanritaðs er mjög brýnt að öll  gögn í málinu svo sem skýrslur, myndir, upptökur og 

vottorð séu fyrirliggjandi eins fljótt og unnt er.  
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15. gr.  

Rýni mála  

Mál sem skráð eru sem heimilisofbeldi eða ágreiningur milli skyldra/tengdra í LÖKE skulu að 

jafnaði rýnd að minnsta kosti mánaðarlega af stjórnendum eða öðrum sem stjórnendur hafa falið 

það verk. Skal sú rýni miða að því að meta hvort um rétta skráningu samkvæmt reglum þessum 

sé um að ræða og hvort viðbrögð af hálfu lögreglu hafi verið samkvæmt reglunum.  

  

16. gr.  

Gildistaka  

Verklagsreglur þessar taka þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi eldri verklagsreglur um meðferð 

og skráningu heimilisofbeldismála frá 2. desember 2014.  

  

  

  

Reykjavík, 13. september 2018  

  

  

  

Haraldur Johannessen  
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VIÐAUKI 

        með verklagsreglum um skráningu og meðferð 
                                 heimilisofbeldismála 

 

Almenn atriði um neyðarmóttöku og aðra þjónustu:  

  

Neyðarmóttaka fyrir þolendur kynferðisbrota er hjá Landspítala Háskólasjúkrahúsi við 

Fossvog í Reykjavík (sími 543 2001) og við Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri (sími 463 0100).  

Þjónusta sem þar er veitt er endurgjaldslaus og opið er allan sólarhringinn.    

  

Kvennaathvarfið (sími 561 3720/561 1205 (neyðarnúmer)) býður þjónustu allan 

sólarhringinn og er opið öllum konum og börnum.    

  

Stígamót við Laugaveg 170 í Reykjavík (sími 562 6868/800 6868) og Aflið á Akureyri (sími 

461 5959/857 5959) – systursamtök Stígamóta - veita þolendum kynferðisbrota aðstoð án 

endurgjalds.    

  

Heimilisfriður við Höfðabakka 9 í Reykjavík (sími 555 3020) er sérhæft meðferðaúrræðið 

fyrir þá sem beita ofbeldi í nánum samböndum.  

  

Bjarkarhlíð, Bústaðavegi í Reykjavík (sími 553 3000). Miðstöð fyrir þolendur ofbeldis. 

Opið virkar daga kl. 9-17.  

  

Samtökin 78. Fagmenntaðir ráðgjafar hjá samtökunum veita ráðgjöf til einstaklinga og eða 

aðstandenda þeirra um hvaðeina er viðkemur hinsegin tilveru. Ráðgjöfin er ókeypis. Hægt er 

leita eftir ráðgjöf á heimasíðu samtakanna https://samtokin78.is/  

  

Ýmis önnur samtök og stofnanir bjóða fram aðstoð sem skipt getur máli fyrir þolendur og 

gerendur, en einnig fyrir aðstandendur þeirra. Nánari upplýsingar um þessa aðstoð geta 

lögreglumenn sótt á innri vef lögreglunnar, undir liðnum Heimilisofbeldi, aðstoð í boði.  
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Í umdæmum þar sem ekki eru sérstök eða formleg úrræði fyrir þolendur getur starfsfólk 
heilsugæslustöðva gegnt mikilvægu hlutverki.  
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