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1 Inngangur  

Alltaf er eitthvað um það að börn brjóti af sér. Þegar talað er um börn hér á landi er átt við 

einstaklinga undir 18 ára aldri. Sú skilgreining er í samræmi við 1. gr. samnings Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins, sbr. lög nr. 19/2013 (hér eftir Barnasáttmálinn).1  Í 1. mgr. 3. 

gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 (hér eftir bvl. eða barnaverndarlög) má m.a. einnig sjá þessa 

hugtakanotkun. Í ársskýrslu Barnaverndarstofu, frá árunum 2014–2015, má til að mynda finna 

tölfræðilegt yfirlit yfir tilkynningar um afbrot barna. Árið 2012 bárust 1.188 tilkynningar, 

þeim fækkaði síðan aðeins milli ára þannig að árið 2014 voru tilkynningarnar komnar niður í 

892 og árið 2015 voru tilkynningarnar 778.2 Nú virðist sem afbrotum barna sé farið að fjölga 

aftur. Hákon Sigursteinsson, framkvæmdastjóri Barnaverndar Reykjavíkur, hefur sagt að 

töluverð aukning hafi orðið á árinu 2020 í málum tengdum afbrotum barna. Bæði hafi orðið 

aukning í því að börn beiti ofbeldi sem og aukinni þátttöku barna í öðrum afbrotum.3 

Refsiábyrgð barna og fullorðinna er ekki alls kostar eins en sakhæfisaldurinn spilar þar 

einna mest inn í. Samkvæmt 14. gr.  almennra hegningarlaga nr. 19/1940 (hér eftir hgl.) er 

sakhæfisaldurinn 15 ár. Það á því ekki að refsa fyrir verknað sem framinn er fyrir 15 ára 

aldurinn. Í undantekningartilfellum getur þó komið til greina að beita refsikenndum 

viðurlögum, þrátt fyrir að barn hafi ekki náð sakhæfisaldri, t.d. með því að gera fíkniefni eða 

ólöglegt áfengi upptækt.4 Af skilyrðinu um sakhæfisaldurinn leiðir að börn á aldrinum 15 til 

18 ára eru sakhæf og geta þannig borið refsiábyrgð líkt og fullorðnir einstaklingar. Hins vegar 

þarf að huga að sérstöðu barna og til samræmis við það eru ýmis ákvæði sem tryggja börnum 

á þessum aldri sérstaka meðferð í refsivörslukerfinu. 

Markmið ritgerðarinnar er að skoða öll helstu úrræði sem hægt er að grípa til hérlendis 

vegna afbrota sakhæfra barna ásamt því að skoða nánar réttindi barna í tengslum við afbrot. 

Jafnframt verður leitast við að svara þeirri spurningu hvort úrræði sem bjóðast sakhæfum 

börnum hér á landi tryggi réttindi þeirra nægilega vel. Byrjað verður í kafla 2 að fara yfir 

réttindi barna sem brjóta af sér og í tengslum við það verður stuttlega farið yfir sjónarmið 

varðandi það hvers konar úrræði eru líkleg til að falla vel að réttindum og þörfum barna. 

Vikið verður að málsmeðferð sakhæfra barna í kafla 3 og hvaða sérreglur eru í gildi í þeim 

efnum. Þá verður í kafla 4 farið yfir þær sérreglur sem eru í gildi innan refsikerfisins um börn 

 
1 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 9. 
2 Ársskýrsla 2014-2015, bls. 75. 
3 „Fleiri tilkynningar um ofbeldi barna“, http://www.visir.is. 
4 Ingibjörg Benediktsdóttir: „Staða sakhæfra barna á aldrinum 15-18 ára sem sakborninga“, bls. 319. 



 

 3 

og í framhaldi af því verður sérstaklega farið yfir samfélagsþjónustu í kafla 5 og sáttamiðlun í 

kafla 6. Loks verða í kafla 7 skoðuð úrræði á vegum barnaverndaryfirvalda. 

2 Réttindi barna sem brjóta af sér 

2.1 Barnasáttmálinn 
Barnsáttmálinn er gríðarlega mikilvægur þegar kemur að réttindum barna. Hér á landi var 

sáttmálinn fullgiltur árið 1992 og síðan lögfestur með lögum nr. 19/2013. Í sáttmálanum felst 

alþjóðleg viðurkenning á sjálfstæðum réttindum barna, enda séu þau sjálfstæðir einstaklingar 

sem hafa sín eigin fullgildu réttindi, óháð réttindum fullorðinna.5 Með sáttmálanum er kveðið 

á um vernd grundvallarmannréttinda barna og sú skylda lögð á aðildarríki sáttmálans að þau 

tryggi að þessi réttindi séu til staðar og grípi til viðeigandi aðgerða í því sambandi. 6 

2.1.1 Grundvallarreglur Barnasáttmálans 

Í Barnasáttmálanum er byggt á fjórum grundvallarreglum, sem skal hafa að leiðarljósi við 

túlkun allra ákvæða sáttmálans, en þessar grundvallarreglur er að finna í  2., 3., 6., og 12. gr. 

Barnasáttmálans.7  

Í 2. gr. Barnasáttmálans er kveðið á um jafnræði og bann við mismunun. Öll börn eiga að 

njóta réttinda Barnasáttmálans, alveg óháð stétt, stöðu eða öðrum aðstæðum. Gríðarlega 

mikilvægt er þannig að þau börn sem brjóta af sér njóti sömu réttinda og önnur börn. 

Aðildarríki sáttmálans verða einnig að tryggja að öll þau börn sem komast í kast við lögin fái 

jafna meðhöndlun. Af hálfu barnaréttarnefndarinnar hefur verið bent á að oft geti verið erfitt 

fyrir þau börn sem hafa framið afbrot að komast á vinnumarkaðinn, nauðsynlegt sé að gera 

ráðstafanir í því sambandi til að koma í veg fyrir slíka mismunun og börnum í þessari stöðu sé 

veitt aðstoð til að aðlagast samfélaginu á ný.8 

Viðamikla reglu er að finna í 3. gr. Barnasáttmálans, en þar er fjallað um að yfivöld skuli 

ávallt byggja á því sjónarmiði hvað sé barninu fyrir bestu. Þegar kemur að viðurlögum vegna 

afbrota barna er þannig mikilvægt að huga að hagsmunum barnsins og hvað sé því fyrir bestu. 

Þetta þýðir að sjónarmið um að viðurlög við afbrotum eigi að vera uppbyggileg og stuðla að 

endurhæfingu verða að ganga framar sjónarmiðum um að viðurlögin eigi að fela í sér 

refsingu.9 

 
5 Sigríður Logadóttir: Lög á bók, bls. 585. 
6 Vefsíða Umboðsmanns barna, http://www.barn.is. 
7 Sama heimild. 
8 Almennt álit nr. 10 (2007), Children´s right in juvenile justice, bls. 4. 
9 Almennt álit nr. 10 (2007), Children´s right in juvenile justice, bls. 5. 
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Samkvæmt 6. gr. Barnasáttmálans eiga börn rétt til lífs og þroska. Viðbrögðin og úrræðin 

sem beitt er í kjölfar afbrots verða þannig að vera til þess fallin að styðja við þroska barna. Þar 

að auki ættu að vera til staðar úrræði til þess að varna afbrotum en afbrotahegðun hefur mjög 

neikvæð áhrif á þroska barna.10 

Kveðið er á um þátttökurétt barna í 12. gr. Barnasáttmálans, börn eiga rétt á að geta tjáð 

skoðanir sínar á þeim málum sem þau varða og að tekið sé réttmætt tillit til skoðana þeirra.11 

Sérstaklega er vísað til tjáningar við málsmeðferð fyrir dómi í 2. mgr. 12. gr. sem getur m.a. 

átt við um málsmeðferð vegna refsilagabrota.12 Ákvæðið felur í sér að veita skuli börnum 

tækifæri til að tjá sig við málsmeðferð fyrir stjórnvaldi eða dómi um þau málefni sem þau 

varða og tekið skuli tillit til skoðana þeirra. Hins vegar leggur ákvæðið ekki skyldu á börn að 

mynda sér skoðun um eigin málefni. Yfirvöldum ber aftur á móti skylda til að ganga úr 

skugga um að börn hafi raunhæft tækifæri til þátttöku í þeim ákvörðunum sem varða málefni 

þeirra og þau geti gert það á eigin forsendum.13 Áhersla hefur verið lögð á að ákvæðið sé 

túlkað rúmt, þannig hægt sé að tryggja barnvænlegt réttarkerfi, þar sem barn hefur raunhæfan 

möguleika á að hafa aðkomu að málinu á öllum stigum þess.14 Áherslu á þátttökurétt barna 

má einnig sjá í leiðbeinandi reglum Evrópuráðsins um barnvænlegt réttarkerfi en þar er vísað 

til þátttökuréttarins sem einnar af grundvallarreglum barnvænlegs réttarkerfis.15 

2.1.2 Ákvæði Barnasáttmálans sem varða afbrot barna 

Ákvæði 37. gr. og 40. gr. Barnasáttmálans eru þær greinar sem koma sérstaklega inn á rétt 

barna í tengslum við afbrot. Í 37. gr. er m.a. að finna takmörk fyrir handtöku, varðhaldi og 

fangelsun. Slík úrræði verða að samræmast lögum, þeim einungis beitt sem lokaúrræði og þau 

standi yfir í sem skemmstan tíma. Jafnframt er kveðið á um bann við dauðarefsingum, 

lífstíðarfangelsi og bann við grimmilegri meðferð og refsingu. Auk þess er kveðið á um rétt til 

lögfræðiaðstoðar, samskipta við fjölskyldu og í c-lið 37. gr. er kveðið á um að börn séu 

aðskilin frá fullorðnum einstaklingum sem eru í haldi nema ef slíkt sé ekki talið fyrir bestu. 

Það er einkum þessi þáttur c-liðar 37. gr. Barnasáttmálans, aðskilnaðurinn frá fullorðnum, 

sem virðist hafa valdið nokkrum vandkvæðum hér á landi. Við fullgildingu Barnasáttmálans 

lýsti íslenska ríkið því yfir að slíkur aðskilnaður væri ekki í gildi samkvæmt íslenskum lögum 

 
10 Sama heimild. 
11 Sigríður Logadóttir: Lög á bók, bls. 585. 
12 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 27.  
13 UA 7. maí 2018 (9524/2017).  
14 Heimsóknarskýrsla Stuðlar, meðferðarstöð ríkisins fyrir unglinga, bls. 23.  
15 Guidlines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice, bls 17.  
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en hér á landi er til að mynda ekki að finna nein sérstök unglingafangelsi.16 Hins vegar, með 

tilkomu 44. gr. laga nr. 15/2016 (hér eftir fl.), þar sem kveðið er á um að börn skuli afplána 

refsingu á vegum barnaverndaryfirvalda, var þessi fyrirvari dreginn til baka árið 2015.17 

Í 40. gr. Barnasáttmálans er síðan að finna ýmis atriði er snúa að réttlátri málsmeðferð og 

mannréttindum. Hvað varðar úrræði vegna afbrota barna sérstaklega, enda mestur áhugi að 

skoða það hér, þá má fyrst nefna 3. mgr. 40. gr. en þar eru aðildarríki hvött til að koma á fót 

sérstökum stofnunum vegna brota barna á refsilögum. Samkvæmt 4. mgr. er síðan hvatt til 

enn fleiri úrræða í staðinn fyrir vistun á stofnunum, þar á meðal leiðsagnar, eftirlits, skilorðs 

og fræðslu. Að sjálfsögðu njóta börn einnig réttinda skv. almennum ákvæðum stjórnarskrár og 

mannréttindasáttmála Evrópu um réttláta málsmeðferð, sbr. 70. gr. laga um stjórnarskrá 

lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér eftir stjskr.) og 6. gr. laga um mannréttindasáttmála 

Evrópu nr. 62/1944 (hér eftir MSE). Vegna sérstöðu barna verður sérstaklega að huga að 

hagsmunum þeirra og til samræmis við það hefur Mannréttindadómstóll Evrópu litið til 

Barnasáttmálans við túlkun á 6. gr. MSE.18 

Réttindi barna eru einnig tryggð í aþjóðasamningnum um borgaraleg og stjórnmálaleg 

réttindi nr. 10/1079 (hér eftir SBSR). Þar er að finna ákvæði sem tiltaka sérstakan rétt til 

handa ófullveðja mönnum eins og það er orðað í samningnum. Í fyrsta lagi má nefna b-lið 10. 

gr. þar sem mælt er fyrir um aðskilnað ákærðra ófullveðja manna  frá fullorðnum 

einstaklingum. Þá er jafnframt í 3. mgr. 10. gr. fjallað um aðskilnað ófullveðja einstaklinga frá 

fullorðnum, auk þess sem þeir skuli sæta meðferð sem hæfi aldri þeirra, en fyrir hendi á að 

vera meðferð í refsikerfinu þar sem markmiðið er betrun og félagsleg endurhæfing. Þessi 

ákvæði eru þannig að miklu leyti í takt við 37. og 40. gr. Barnasáttmálans. Jafnframt skal skv. 

4. mgr. 14. gr. SBSR taka tillit til aldurs við málsmeðferð og sýna vilja til að koma þessum 

aðilum á rétta braut. 

2.2 Sjónarmið um hentug úrræði fyrir börn 

Af öllum þeim ákvæðum sem nefnd hafa verið hér framan er nokkuð ljóst að íslensk 

stjórnvöld bera ríka skyldu til þess að hafa til staðar viðeigandi úrræði til aðstoðar þeim 

börnum sem leiðst hafa af beinu brautinni og farið út í afbrot.19 Megininntak ákvæðanna, er að 

úrræðin skulu vera jákvæð og uppbyggileg, hafa skal hagsmuni barna að leiðarljósi, stuðla að 

þroska þeirra og leyfa þeim að taka þátt og hafa áhrif.  

 
16 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 64. 
17 Fimmta og sjötta skýrsla Íslands um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, bls. 6. 
18 Sjá t.d. MDE, T gegn Bretlandi, 16. desember 1999 (24724/94). 
19 Skýrsla nefndar um tilraunaverkefnið Hringinn og ný úrræði vegna afbrota ungmenna, bls. 14.  
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Hafa verður í huga að refsivist getur skilið eftir djúp sár hjá börnum, enn dýpri heldur en 

hjá fullorðnum einstaklingum. Auk þess hafa mörg börn ekki öðlast þroska og reynslu til að 

skilja afleiðingar refsiákvörðunar.20 Hins vegar er hægt að hafa mótandi áhrif á líf barna til 

hins betra með uppbyggjandi og mannúðlegum úrræðum, sérstaklega vegna þess að mörg 

börn sem leiðast út í afbrot hafa ekki náð fullum þroska og þar með getur verið auðveldara að 

ná til þeirra til að hafa áhrif á þau.21 Úrræði utan hins hefðbundna refsikerfis geta þar verið 

heppileg enda hefur víðsvegar um heiminn verið lögð áhersla á að leita slíkra leiða. 

Markmiðið með þeim úrræðum er einkum að minnka almenna refsivist og 

frjálsræðissviptingu. Hvað varðar börn þá er sérstaklega haft í huga að forða þeim frá því að 

kynnast þeim úrræðum innan refsivörslukerfisins sem geta verið til þess fallin að ýta enn 

frekar undir afbrotahegðun22 en dæmi eru um að fangar hafi líkt fangelsisvist við 

glæpamannaskóla.23 Af þessu má ljóst vera hversu mikilvægt er að hafa til staðar úrræði fyrir 

börn sem eru utan hinna hefðbundnu refsistofnana og sem eru til þess fallin að hafa jákvæð og 

uppbyggilega mótandi áhrif á börn. 

3 Málsmeðferð í málum sakhæfra barna 

Þegar sakhæfisaldrinum er náð er hægt að ákæra börn og eftir atvikum dæma fyrir afbrot. 

Hérlendis er ekki að finna neinn sérstakan unglingadómstól, þar sem mál gegn sakhæfum 

börnum eru rekin, heldur eru mál barnanna, líkt og fullorðinna einstaklinga, rekin fyrir hinum 

almennu dómstólum.24 Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008 (hér eftir sml.) gilda um 

málsmeðferðina en lögin taka til allra þeirra mála sem handhafar ákæruvaldsins höfða til 

beitingar refsingar eða annarra refsikenndra viðurlaga, sbr. 1.gr. sml.  

Sums staðar í sml. má sjá ákvæði sem hafa geyma sérreglur um börn. Má þar fyrst nefna 

4. mgr. 95. gr. sml. þar sem lagt er bann við að úrskurða sakborning sem er yngri en 18 ára í 

gæsluvarðhald nema önnur úrræði, m.a. úrræði barnaverndarlaga, komi ekki til greina. Í 1. 

mgr. 10. gr. sml. kemur fram meginreglan um að þinghöld séu háð í heyranda hljóði. Ýmsar 

undantekningar eru á meginreglunni, ein slíkra undantekninga lítur að sakborningum yngri en 

18 ára en dómari getur þá ákveðið að þinghöldin fari fram fyrir luktum dyrum. Þegar 

sakborningur er ólögráða, sem á einkum við um börn, er það lögráðamaður sem kemur fram í 

fyrirsvari fyrir barnið eftir þörfum, sbr. 2. mgr. 27. gr. sml.  Hvað varðar rétt sakborninga til 
 

20 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð III, bls. 94. 
21 Skýrsla nefndar um tilraunaverkefnið Hringinn og ný úrræði vegna afbrota ungmenna, bls. 14. 
22 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 55. 
23„Fangelsi eins og glæpamannaskóli“, http://www.mbl.is. 
24 Ingibjörg Benediktsdóttir: „Staða sakhæfra barna á aldrinum 15-18 ára sem sakborninga“, bls. 319 
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að hafa verjanda sér við hlið þá er einnig fjallað um það í sml. en þar er þó ekki að finna 

neinar sérreglur til handa börnum. Í leiðbeinandi reglum Evrópuráðsins um barnvænlegt 

réttarkerfi er þó komið inn á störf þeirra lögfræðinga sem vinna með börnum. Í 39. gr. segir að 

þeir lögfræðingar sem vinna með börnum ættu að hafa sérstaka þekkingu á réttindum barnsins 

og vera færir um að hafa samskipti við börn á þeirra skilningsmælikvarða.25 Óski 

sakborningur eftir skipun verjanda er dómara skylt að verða við því, hafi gæsluvarðhalds eða 

annarra svipaðra úrræða verið krafist, eða þá að mál hefur verið höfðað, sbr. 1. mgr. 31. gr. 

sml. Í 29. gr. sml. er þó að finna heimild fyrir sakborning að sjá sjálfur um að halda uppi 

vörnum enda sé það vilji hans og hann sé til þess hæfur,  annaðhvort að mati lögreglu eða 

dómara. Dómari hefur samt sem áður heimild, þrátt fyrir að sakborningur hafi ekki óskað eftir 

verjanda, til að skipa honum engu að síður verjanda. Þesss heimild dómara er að finna í 3. 

mgr. 31. gr. sml. og á við ef dómari metur það svo að sakborningur sé ekki fær um að gæta 

sinna hagsmuna. Ætla mætti að taka ætti tillit til sjónarmiða barnsins og þess vilja, sbr. 12. gr. 

Barnasáttmálans, aftur á móti er vel hægt að ímynda sér að þegar börn eiga í hlut þá séu þau 

ekki fær um að gæta hagsmuna sinna sjálf. Þar með gætu þau verið að stefna eigin 

hagsmunum í hættu og gæti þá komið til beitingar þessarar heimildar. 

Þrátt fyrir að börn hafi náð sakhæfisaldri ber barnaverndarnefnd engu að síður sömu 

skyldur gagnvart þeim börnum og öðrum börnum. Stefna barnaverndar er alltaf að sjá til þess 

að barn fái stuðning og aðstoð.26 Í samræmi við það kemur barnaverndarnefnd að nokkru leyti 

að meðferð máls sakhæfra barna. Má þar fyrst nefna 61. gr. sml., sem kveður á um 

skýrslutöku sakborninga yngri en 18 ára, en sé refsing við ætluðu broti þyngri en tvö ár í 

fangelsi skal tilkynna barnaverndarnefnd þar um. Jafnframt á fulltrúi barnaverndar rétt á að 

vera viðstaddur skýrslutöku barns hjá lögreglu eða fyrir dómi, sbr. 2. mgr. 18. gr. bvl. 

Starfsmaður barnaverndarnefndar fylgist þá aðallega með líðan barnsins og að ekki sé gengið 

gegn hagsmunum þess.27 Við vinnslu máls í refsivörslukerfinu, geta verið gríðarlegir 

hagsmunir fyrir barn fólgnir í því að barnaverndarnefnd sé í samstarfi við verjanda barns, 

saksóknara, dómara og Fangelsismálastofnun. Með góðu samstarfi við þessa aðila getur 

barnaverndarnefnd séð til þess að upplýsingar um hagi barnsins komist til viðkomandi aðila 

þannig að hægt sé að taka upplýstar ákvarðanir innan refsivörslukerfisins.28 Til samræmis við 

mikilvægi samstarfs stofnana við barnaverndaryfirvöld má benda á 20. gr. bvl. Samkvæmt 1. 

 
25 Guidlines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice, bls 27.  
26 Handbók um vinnslu barnaverndarmála, bls. 43. 
27 Handbók um vinnslu barnaverndarmála, bls. 46. 
28 Handbók um vinnslu barnaverndarmála, bls. 43. 
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mgr. 20. gr. er öllum þeim sem hlutast til um málefni barna, bæði vegna stöðu og starfs síns, 

skylt að vera í samvinnu við barnaverndaryfirvöld.29 Í 3. mgr. 20. gr. bvl. er síðan sérstaklega 

mælt fyrir um samvinnu milli barnaverndarnefndar, lögreglu og fangelsismálayfirvalda.  

Að sjálfsögðu gilda einnig fleiri sérsjónarmið við rannsókn mála en hér verður hins vegar 

ekki fjallað nánar um þau.  

4 Sérreglur um börn innan refsikerfisins 

Innan refsikerfisins má víða sjá hugað sérstaklega að börnum þar sem aldur hefur mikil áhrif á 

ákvörðun um refsingu og viðurlög.30 Þessi sérsjónarmið og reglur sem gilda um börn hafa 

orðið til þess að frekar er unnt að halda þeim utan fangelsis.31 

Í fyrsta lagi má nefna skilorðsbundna ákærufrestun, sem dæmi um eina af helstu reglum 

refsilaga, þar sem ungur aldur hefur áhrif á ákvörðun um viðurlög og refsingu. Hafi 

einstaklingur á aldrinum 15 til 21 árs játað brot er heimilt að fresta ákæru um tiltekinn tíma, 

sbr. 1.mgr. 56. gr. hgl. Þetta úrræði er mjög raunhæft þegar kemur að börnum og ungmennum 

enda samið með þau í huga.32 Málið er rannsakað líkt og venjulega og reynt að upplýsa öll 

sakaratriði. Heimildin til ákærufrestunar sætir ekki neinum takmörkunum eftir því hvernig 

brot á í hlut, né hver ferill brotamannsins er, en viðkomandi verður hins vegar að játa á sig 

brotið. Almenna skilyrðið þegar ákærufrestun er beitt er hins vegar að ekki sé framið annað 

brot á skilorðstímanum, sbr. 3. mgr. 57. gr. hgl. Einnig er hægt að setja sérstök skilyrði. Hin 

sérstöku skilyrði eru talin upp  í 3. mgr. 57. gr. hgl.33 Dæmi um sérstakt skilyrði sem gæti 

komið sér vel er að finna í 3. tölul. ákvæðisins en þar er hægt að setja skilyrði að hvorki sé 

neytt áfengis né fíkniefna á meðan á skilorðstímanum stendur. Stærstur hluti afbrota tengist 

vímuefnaneyslu34 og því vel við hæfi að setja slíkt skilyrði. Barn hefur þá hvata til að halda 

sig frá vímuefnaneyslu og ef vel til tekst þá yrði að telja slíkt skilyrði til þess fallið að hafa 

góð áhrif á líf og þroska barns, sbr. einkum 6. gr. Barnasáttmálans. Með þessu má stuðla að 

því að viðkomandi haldi sig frá vímuefnum, sem hafa án efa slæm áhrif á heilsu og þroska 

barna, og þar með mögulega einnig afbrotum enda virðast vímuefni og afbrot oft haldast í 

hendur. Sama má segja um beitingu skilyrðis 4. tölul. en þurfi að venja aðila af notkun áfengis 

eða fíkniefna getur honum verið skylt að leita sér aðstoðar, þar sem í 4. tölul. er talað um  

 
29 Sjá einnig 4. mgr. 4. gr. bvl. 
30 Benedikt Bogason o.fl.: „Skýrsla nefndar um unga afbrotamenn“, http://www.stjornarradid.is 
31 Sama heimild. 
32 Ingibjörg Benediktsdóttir: „Staða sakhæfra barna á aldrinum 15-18 ára sem sakborninga“, bls. 322. 
33 Sama heimild. 
34„Flest afbrot tengd vímuefnaneyslu”, http://www.mbl.is. 
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dvöl á hæli. Upplýsingar þyrftu þá að liggja fyrir um mikla notkun á áfengi og vímuefnum 

svo tækt væri að beita þessu skilyrði.35 

Þegar ákærufrestun er beitt þá verður að láta skýrlega í ljós að hægt sé að gefa út ákæru 

seinna og taka þannig málið aftur upp sé skilorð ekki haldið.36 Með því að gera barni skýrlega 

grein fyrir þýðingu ákærufrestunar þá mögulega áttar það sig betur á tækifærinu sem það 

hefur til að bæta sig og komast á rétta braut. Með beitingu þessa úrræðis er því ekki einungis 

stefnt að refsingu heldur er refsivörslukerfið að bjóða upp á visst tækifæri til betrunar37 sem er 

einmitt það sjónarmið sem felst m.a. að baki 3. gr. Barnasáttmálans.38 Aftur á móti hefur verið 

bent á að ákærufrestun sé sjaldan háð raunverulegum skilyrðum og sé því ekki endilega 

uppbyggjandi fyrir börn.39 Eftirfylgni er því nauðsynleg svo úrræðið geti nýst börnum sem 

best. Jafnframt er mikilvægt að huga að stuðningi, þar sem góður stuðningur ætti að auka 

líkurnar á að barni takist að halda sig á beinu brautinni.  

Þá má nefna verkun ungs aldurs til málsbóta við ákvörðun refsingar innan almennra 

refsmarka, sbr. 4. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. Hér er einungis vísað til ungs aldurs, sem nær þá til 

barna en gæti einnig náð til ungmenna sem eru eldri en 18 ára.  Þess má þó geta að hár aldur 

gæti einnig leitt til málsbóta samkvæmt töluliðnum.40 Frjálsa refsilækkunarheimild er að finna 

í 2. tölul. 1. mgr. 74. gr. hgl. Þar er kveðið á um að unnt sé að færa refsingu niður fyrir það 

lágmark sem ákveðið er í lögum eða þá að ákveða að refsing sé felld niður að öllu leyti, sbr. 2. 

mgr. 74. gr. hgl., þegar gerandi hefur ekki náð 18 ára aldri á verknaðarstundu og telja má að 

refsing sé ekki nauðsynleg eða jafnvel skaðleg. Jafnframt kveður 2. tölul. 1. mgr. 74. gr. hgl. 

um bundna refsilækkun en ekki er heimilt að dæma þyngri refsingu en 8 ára fangelsi. 

Ítrekunaráhrif koma heldur ekki til greina vegna síðara afbrots nema fyrra afbrotið hafi verið 

framið þegar hinn brotlegi var orðinn fullra 18 ára.41 

Um skilorðsbundna dóma er fjallað í 57. til 61. gr. hgl. Ungur aldur hefur mikið að segja 

um þá ákvörðun hvort dómur verði skilorðsbundinn eða ekki.42 Í reynd er það afar fátítt í 

framkvæmd að börn hljóti óskilorðsbundna dóma enda skal slíkt aðens gert í 

undantekningartilfellum, sbr. b-liður 37. gr. Barnasáttmálans. Til að mynda má nefna að á 

 
35 Ingibjörg Benediktsdóttir: „Staða sakhæfra barna á aldrinum 15-18 ára sem sakborninga“, bls. 330. 
36 Ingibjörg Benediktsdóttir: „Staða sakhæfra barna á aldrinum 15-18 ára sem sakborninga“, bls. 322. 
37 Ingibjörg Benediktsdóttir: „Staða sakhæfra barna á aldrinum 15-18 ára sem sakborninga“, bls. 323.  
38 Almennt álit nr. 10 (2007), Children´s right in juvenile justice, bls. 5. 
39 Margrét María Sigðurðardóttir „Umsögn Umboðsmanns barna, frumvarp til laga um fullnustu refsinga,  
    727. mál“, http://www.althingi.is. 
40 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 256.  
41 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð III, bls. 95. 
42 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð III, bls. 95. 
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árunum 2014 til 2017 var ekkert barn á aldrinum 15 til 17 ára dæmt í óskilorðsbundið fangelsi 

en árin þar á undan voru tilvikin á bilinu eitt til þrjú.43 

Það gildir bæði um skilorðsbundna ákærufrestun og skilorðsbundna dóma að hið almenna 

skilyrði er að ekki sé framið nýtt afbrot á skilorðstímanum, auk þess er hægt að grípa til sömu 

sérstöku skilyrða og áður hafa verið reifuð, sbr. 57. gr. hgl. Sé skilorð rofið með alvarlegu 

broti er skilorðsbundin refsing oftast ekki dæmd aftur. Hins vegar þegar um smærri brot er að 

ræða og barn er byrjað að snúa inn á beinu brautina þá er mun líklegra að refsing sé aftur 

dæmd skilorðsbundin. Þannig er tekið sérstakt tillit til þeirrar betrumbótar sem hefur orðið hjá 

barninu. Hún gæti t.d. falist í því að barn hafi lokið áfengismeðferð eða sé komið í skóla eða 

vinnu. Það þykir því mikilvægt að eyðileggja ekki eða fórna ekki þeim árangri sem náðst 

hefur og hafa dómarar veitt þessum þáttum mikið vægi, jafnvel í tilvikum alvarlegra afbrota.44 

Við þessar aðstæður virðist þannig tekið ríkt tillit þess hvað samræmist best hagsmunum 

barnsins enda væri það ansi bagalegt og niðurdrepandi fyrir barn sem byrjað hefur að taka sig 

á að þurfa þá að afplána dóm sem ekki er skilorðsbundinn. 

Dæmi um tilvik þar sem um alvarlegt brot var að ræða en engu að síður dæmd skilorðsbundin 

refsing  er Hrd. 1987, bls. 700. Ákærði, sem var tæplega 15 og hálfs árs á verknaðarstundu, 

var fundinn sekur um manndráp, sbr. 211. gr. hgl. Hann hafði stungið dreng í brjóstið fyrir 

utan skemmtistað með þeim afleiðingum að hann lést. Ákærði þjáðist af blettaskalla, sem olli 

honum geðrænum erfiðleikum, en brotaþoli hafði verið að stríða honum vegna þessa með því 

að taka húfu ákærða af honum. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu Sakadóms Reykjavíkur þar 

sem refsing var ákveðin skilorðsbundin fangelsisvist til fjögurra ára. Í niðurstöðu dómsins 

sagði enn fremur: 

 
Mál þetta er mjög sérstætt og óvenjulegt. Kemur þar einkum til hinn ungi aldur ákærða annars 
vegar og hins vegar það samspil tilfinningalegs ójafnvægis, sem rekja má til sjúkdóms hans, og 
óhappaatvika sem leiddi til þess örlagaríka verknaðar sem hér er fjallað um. Ákærði er nú að 
hefja skólanám til undirbúnings lífsstarfi sínu og er ljóst að refsivist, sem kæmi nú til 
framkvæmdar, myndi hafa veruleg áhrif á framtíð hans.  
  

 
43 Fimmta og sjötta skýrsla Íslands um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, bls. 66. 
44 Ingibjörg Benediktsdóttir: „Staða sakhæfra barna á aldrinum 15-18 ára sem sakborninga“, bls. 327. 



 

 11 

5 Samfélagsþjónusta 

Í framhaldi af umfjöllun um skilorðsbundna og óskilorðsbundna dóma liggur vel við að fjalla 

um samfélagsþjónustu sem er þó vissulega ekki úrræði sérstaklega til handa börnum en getur 

vissulega hentað þeim vel. Samfélagsþjónusta felst í því að sá sem hefur brotið af sér vinnur 

án endurgjalds ákveðinn tímafjölda í verkefnum sem eru samfélaginu til góða.45 

Um samfélagsþjónustu er fjallað í 37. til 41. gr. fl. Heimilt er að fullnusta refsingu með 

samfélagsþjónustu mæli almannahagsmunir ekki gegn því og hafi maður verið dæmdur í 12 

mánaða óskilorðsbundið fangelsi eða skemur. Mest er hægt að fá 480 klukkustundir í 

samfélagsþjónustu og minnst 40 klukkustundir, sbr.  1. mgr. 37. gr. fl. Hafi verið um 

blandaðan dóm að ræða, þ.e. hluti refsingar skilorðsbundinn, má heildarrefsingin ekki nema 

meira en 12 mánuðum, sbr. 2. mgr. 37. gr. fl. 

Fangelsismálastofnun hefur ákvörðunarvald um það hvort refsing verði fullnustuð með 

samfélagsþjónustu, sbr. 1. mgr. 39. gr. fl. Dómþoli þarf að óska eftir því við 

Fangelsismálastofnun að fá að fullnusta refsingu sína með samfélagsþjónustu, sbr. 1. tölul. 1. 

mgr. 38. gr. fl. Það kemur þannig ekki í hlut dómstóla að dæma til samfélagsþjónustu enda er 

úrræðið hugsað sem fullnustuúrræði. Þetta er ólíkt því sem gildir í löndunum í kringum okkur, 

t.d. á Norðurlöndunum, þar sem dómstólar dæma til samfélagsþjónustu.46 Ýmis rök hafa verið 

sett fram fyrir því að ákvörðun um samfélagsþjónustu ætti fremur að vera í höndum dómstóla 

heldur en að ákvörðunin sé í höndum stjórnvalda. Þar má helst nefna þau rök að það sé 

hlutverk dómstóla að ákvarða refsingar en ekki stjórnvalda, sbr. 2. gr. stjskr., þar með er því 

þá haldið fram að samfélagsþjónusta sé í eðli sínu refsing sem beitt er vegna afbrota. Fyrir 

dómi sé málsmeðferðin vandaðri heldur en hjá stjórnvöldum og réttaröryggi borgaranna betur 

tryggt með því að láta þetta falla innan hlutverks dómstóla.47 Þessi sjónarmið eru sérstaklega 

áhugaverð í tengslum við úrræði vegna afbrota sakhæfra barna. Sjaldan kemur til þess að 

samfélagsþjónustu sé beitt þegar börn eiga í hlut, einkum vegna þess að sjaldgæft er að börn 

hljóti óskilorðsbundna dóma.48 Hljóti barn aftur á móti óskilorðsbundinn dóm má ætla að 

brotið sé  yfirleitt það alvarlegt að samfélagsþjónusta komi ekki til greina. Samfélagsþjónusta 

gæti hins vegar í mörgum tilvikum verið hentugt úrræði fyrir börn og þá væri heppilegt að 

dómstólar gætu dæmt til hennar.49 Dæmi um tilvik, þar sem samfélagsþjónusta gæti komið sér 

 
45 Ragnheiður Bragadóttir: „Samfélagsþjónusta – á réttri leið?“, bls. 458. 
46 Ragnheiður Bragadóttir: „Samfélagsþjónusta – á réttri leið?“, bls. 472. 
47 Ragnheiður Bragadóttir: „Samfélagsþjónusta – á réttri leið?“, bls. 478-479. 
48 Skýrsla nefndar um tilraunaverkefnið Hringinn og ný úrræði vegna afbrota ungmenna, bls. 17. 
49 Þskj. 1649, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 5 (enn óbirt í A-deild Alþt.).  
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vel, er þegar refsing með skilorðsbundnum dómi hefur ekki nægt til að stoppa afbrot50 eða þá 

eftir atvikum í stað skilorðsbundins dóms.51 Þegar samfélagsþjónustu er beitt verða börn mun 

frekar að mæta afleiðingum brota sinna, heldur en þegar t.d. skilorðsbundnum dómi eða 

ákærufrestun er beitt, sem ýtir þá frekar undir jákvæða hegðun og betri sjálfsmynd barna. Með 

samfélagsþjónustu fá börn tækifæri til að bera ábyrgð eigin hegðun á uppbyggilegan máta, en 

skv. 40. gr. Barnasáttmálans skal einmitt miða að uppbyggilegum og sjálfstyrkjandi 

viðbrögðum við afbrotum barna.52 

6 Sáttamiðlun 

Uppbyggileg réttvísi er hugmyndafræði sem byggir á því að bæði gerendur og þolendur 

afbrota fái tækifæri til að taka þátt í því hvernig málin verða leidd til lykta í kjölfar afbrots. 

Tilgangurinn er að bæta upp eða draga úr þeirri skaðsemi, sem verður í kjölfar afbrots og þá 

sérstaklega með hag þolenda í huga. Leitast er við að leiða málin þannig til lykta að lausn 

finnist sem allir eru ásáttir um. Á undanförnum árum hefur hugmyndafræðin orðið meira 

áberandi og alþjóðastofnanir hafa hvatt til þess að ríki taki upp úrræði sem byggja á 

hugmyndafræðinni og geri þau að raunverulegum möguleika í sakamálum.53 Til dæmis má 

nefna 24. gr. leiðbeiningarreglna Evrópuráðsins um barnvænlegt réttarkerfi þar sem hvatt er 

til sáttamiðlunar sem úrræðis þegar það er barninu í hag54 en sáttamiðlun er algengasta 

aðferðin sem byggir á uppbyggilegri réttvísi.55 

Sáttamiðlun getur verið með ýmsum hætti og því erfitt að koma með einhlíta skilgreiningu 

á því hvað felist í sáttamiðlun. Ein möguleg skilgreining er eftirfarandi að „með sáttamiðlun er 

átt við þá aðferð að leiða þolanda og geranda saman með því markmiði að koma hinum 

brotlega í skilning um þau rangindi sem hann hefur viðhaft, fá aðila til að friðmælast hvor við 

annan og skapa þar með grundvöll að samkomulagi um lyktir máls“.56 

6.1 Tilraunaverkefnið Hringurinn  

Áður en vikið verður að því hvernig sáttamiðlun er háttað í íslenskum rétti verður stuttlega 

gerð grein fyrir tilraunaverkefninu Hringnum enda verkefnið mikilvægur liður í tilkomu 

 
50 Ingibjörg Benediktsdóttir: „Staða sakhæfra barna á aldrinum 15-18 ára sem sakborninga“, bls. 335. 
51 Þskj. 1649, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 5 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
52  Margrét María Sigðurðardóttir „Umsögn Umboðsmanns barna, frumvarp til laga um fullnustu refsinga,  
    727. mál“, http://www.althingi.is. 
53 Skýrsla nefndar um tilraunaverkefni um sáttamiðlun í sakamálum, bls. 7.  
54 Guidlines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice, bls 25. 
55 Skýrsla nefndar um tilraunaverkefni um sáttamiðlun í sakamálum, bls. 8. 
56 Skýrsla nefndar um tilraunaverkefni um sáttamiðlun í sakamálum, bls. 8. 
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sáttamiðlunar. Um var að ræða samvinnuverkefni milli lögreglunnar í Reykjavík og 

Miðgarðs, fjölskylduþjónustunnar í Grafavogi, um hvaða nýju leiðir væri unnt að fara vegna 

afbrota barna. Markmiðið gekk út á að leyfa börnum, sem brotið hafa af sér, að bæta fyrir það 

með uppbyggilegum hætti og læra þannig af reynslunni. Tilraunaverkefnið hófst með 

formlegum hætti árið 2001 en árið 2003 skipaði þáverandi dómsmálaráðherra, Björn 

Bjarnason, nefnd sem hafði það hlutverk að fylgjast með verkefninu og meta hvort taki ætti 

upp slíkt fyrirkomulag þegar ósakhæf og/eða sakhæf börn eiga í hlut. 

Starfið í Hringnum miðaðist reyndar við ósakhæf börn þar sem aðallega var unnið með 

börnum sem voru 13 til 15 ára gömul og þar var tekið á skemmdarverkum og 

þjófnaðarbrotum. Starfsemi Hringsins fór þannig fram að haldnir voru nokkrir fundir, fyrst 

upphafsfundur, þar sem gerandi ásamt forsjáraðilum, þolandi og ef til vill fulltrúar 

samfélagsins voru viðstaddir. Markmiðið var að koma á jákvæðum tengslum milli aðila og að 

allir gætu sagt frá upplifun sinni. Síðan kom til markmiðsfunda, þar setti gerandi niður 

markmið, með aðstoð hinna aðilanna, til að bæta fyrir brot sitt. Lokafundur var svo haldinn til 

að meta hvernig gengið hafði og hvort markmiðið hefði náðst. Niðurstaða úttektar á starfi 

Hringsins var mjög góð og mikil almenn ánægja ríkti meðal þátttakenda með starfið.57 Þrátt 

fyrir að starfsemi Hringsins hafi miðast við ósakhæf börn var niðurstanda nefndarinnar engu 

að síður sú, að sáttaumleitan væri vænlegt úrræði, bæði fyrir ungmenni sem brjóta af sér og 

ósakhæf börn, en auk þess tók nefndin fram að úrræðið gæti líka reynst vel fyrir aðra 

aldurshópa.58 

6.2 Fyrirmæli ríkissaksóknara um sáttamiðlun 

Í kjölfar tilraunaverkefnis Hringsins fór af stað annað tilraunaverkefni árið 2006, um 

sáttamiðlun í sakamálum, og jafnframt var skipuð nefnd til að hafa umsjón með verkefninu.59 

Niðurstaða nefndarinnar var sú að góður árangur hafi verið af verkefninu.60 Í tengslum við 

þetta tilraunaverkefni fékk ríkissaksóknari það hlutverk frá dómsmálaráðherra að sjá um 

nánari útfærslu tiltekinna þátta í þessari leið. Um þá þætti er nú kveðið í fyrirmælum 

ríkissaksóknara um sáttamiðlun RS: 2/2021. Þar er að finna ýmis skilyrði fyrir því að hægt sé 

að vísa málum í þennan farveg. Ákærandi metur hvort unnt sé að vísa máli til sáttamiðlunar, 

þá skiptir miklu máli að sérstök varnaðaráhrif styðji við slíkan farveg. Sérstaklega kemur til 

greina að vísa tilteknum málum til sáttamiðlunar, en það eru brot gegn 209., 217., 1. mgr. 

 
57 Skýrsla nefndar um tilraunaverkefnið Hringinn og ný úrræði vegna afbrota ungmenna, bls. 3-6. 
58 Skýrsla nefndar um tilraunaverkefnið Hringinn og ný úrræði vegna afbrota ungmenna, bls. 35. 
59 Skýrsla nefndar um tilraunaverkefni um sáttamiðlun í sakamálum, bls. 4. 
60 Skýrsla nefndar um tilraunaverkefni um sáttamiðlun í sakamálum, bls. 6. 
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218., 231., 233., 244., 245., 246., 257. og 259. gr. hgl. Ekki er um neitt aldurshámark að ræða 

en hins vegar er tekið fram, að sáttamiðlun sé sérstaklega ákjósanlegt úrræði fyrir einstaklinga 

á aldrinum 15 til 21 árs. 

6.3 Sáttamiðlun í samhengi við réttindi barna 

Sáttamiðlun býður upp á aukið svigrúm til uppbyggilegrar meðferðar í málum barna og 

ungmenna sem brjóta af sér og er til þess fallin að leiða af sér bæði varnaðaráhrif og 

uppeldisáhrif á börn.61 Þegar gerandi afbrots þarf að mæta brotaþola og komast að 

samkomulagi við hann er það til þess fallið að hafa meiri áhrif á hann og láta hann skilja betur 

afleiðingar háttsemi sinnar.62 Annar góður kostur við sáttamiðlun er að það er í höndum 

brotaþola og geranda að ákvarða hvernig þeir vilja taka á málinu, svo lengi sem það er innan 

sanngjarna marka.63 Af því má ráða að þátttökuréttur barna skv. 12. gr. Barnasáttmálans er 

einstaklega vel tryggður, þar sem barn sem hefur brotið af sér hefur rúm tækifæri til að koma 

sínum sjónarmiðum á framfæri og hafa áhrif á hvaða úrræðum verður beitt. Sáttamiðlun hefur 

þar að auki verið talin hafa jákvæð og uppbyggileg áhrif á börn.64 Af þessu að dæma virðist 

sáttamiðlunarúrræðið þannig tryggja réttinda barna vel. 

Árið 2017 var því lýst yfir af hálfu umboðsmanns barna að sáttamiðlun væri úrræði sem 

mikilvægt væri að hafa í boði fyrir börn. Hins vegar væri það miður að það  hefði dregið úr 

því að boðið væri upp á úrræðið og upplýsingar frá ríkislögreglustjóra væru óljósar hvenær 

úrræðinu væri beitt þegar börn ættu í hlut.65 Taka verður undir þessi sjónarmið en það væri 

einmitt lag að styrkja beitingu sáttamiðlunar fyrir börn, sérstaklega vegna þess hvað úrræðið 

virðist falla vel að réttindum barna. 

7 Úrræði  á vegum barnaverndaryfirvalda 

Meginreglan er sú að börn skuli afplána refsingu á vegum barnaverndaryfirvalda, sbr. 1. mgr. 

44. gr. fl. Til nánari útlistunar á þessu er í gildi reglugerð um afplánun sakhæfra barna nr. 

533/2015.  Samkvæmt 1. gr. reglugerðarinnar tekur hún til sakhæfra barna, sem vistuð eru á 

heimilum barnaverndaryfirvalda, þegar um fullnustu óskilorðsbundinna fangelsisdóma þeirra 

er að ræða. Auk þess gildir reglugerðin um fullnustu óskilorðsbundinna fangelsisdóma 

sakhæfra barna sem vistuð eru í fangelsum á vegum Fangelsismálastofnunar. Sé um 

 
61 Skýrsla nefndar um tilraunaverkefnið Hringinn og ný úrræði vegna afbrota ungmenna, bls 35. 
62 Skýrsla nefndar um tilraunaverkefni um sáttamiðlun í sakamálum, bls 9. 
63 Skýrsla nefndar um tilraunaverkefnið Hringinn og ný úrræði vegna afbrota ungmenna, bls. 22. 
64 Skýrsla umboðsmanns barna 2015, bls. 20.  
65 Umboðsmaður barna helstu áhyggjuefni 2017, bls. 30.  
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gæsluvarðhald sakhæfra barna að ræða gildir reglugerðin einnig. Í reglugerðinni er m.a. vísað 

til skyldu Barnaverndarstofu, til þess að hafa til staðar sérstök meðferðarúrræði fyrir þau börn 

sem hafa hlotið refsidóma, sbr. 3. gr. reglugerðarinnar.66 Þau meðferðarúrræði sem nú eru 

starfrækt undir stjórn Barnaverndarstofu eru tvö. Hér er um að ræða meðferðarheimilin Stuðla 

og Lækjarbakka sem bæði eru starfrækt á grundvelli þjónustusamnings við ríkið.67 Þau börn 

sem eru á Stuðlum og Lækjarbakka eru ekki öll að afplána dóm, börn geta verið vistuð þar án 

þess að hafa fengið dóm, þá einkum vegna hegðunarvandamála og vímuefnaneyslu.68  

Aðeins er í undantekningartilfellum heimilt að vista barn í fangelsi en þá verður að liggja 

fyrir mat sérfræðinga þess efnis að það samræmist best högum barnsins. Slík vistun verður 

einnig að samræmast Barnasáttmálanum líkt og kemur fram í 1. mgr. 44. gr. fl. Í c-lið 37. gr. 

Barnasáttmálans er sett það skilyrði fyrir vistun barns í fangelsi með fullorðnum, að það teljist 

barninu fyrir bestu, sem skal túlka þröngt og hafa verður í huga að þarna eru það hagsmunir 

barnsins sem skipta máli en ekki hvað hentar ríkinu best.69 Í þessu sambandi má ætla að ef 

barn vill sjálft af einhverjum ástæðum  fremur afplána í fangelsi verði að taka ríkt tillit til þess 

enda er það í samræmi við rétt barnsins skv. 12. gr. Barnasáttmálans. Í tengslum við það má 

nefna að barnaréttarnefndin hefur bent á að ekki sé unnt að meta hvað barni sé fyrir bestu 

nema hlustað sé á skoðanir þess, þannig dugi ekki einungis mat fullorðinna einstaklinga.70 

7.1 Fjölkerameðferð 

Á vegum Barnaverndarstofu er starfrækt svokölluð fjölkerameðferð (e. multisystemic 

therapy) sem oftast er kölluð MST.71 Þetta er þó úrræði sem ekki er beitt sem refsingu vegna 

framins afbrots heldur geta þeir sem telja sig þurfa á meðferðinni að halda leitað til 

barnaverndarnefndar, sem fer þá yfir stöðuna og metur þörfina á meðferðinni, og getur þá í 

framhaldi sótt um meðferðina til Barnaverndarstofu.72 Það er engu að síður áhugavert að 

skoða úrræðið stuttlega þar sem það getur reynst vel til að uppræta eða koma í veg fyrir afbrot 

barna. 

MST er hugsað fyrir fjölskyldur þeirra barna sem glíma við hegðunarvanda og vandinn er 

orðinn það mikill að til greina gæti komið að vista barn utan heimilis.73 Hegðunarvandinn 

 
66 Sjá einnig í þessu sambandi 3. mgr. 40. gr. Barnasáttmálans. Aðilidarríki eiga að hvetja til þess komið sé á                               
    fót stofnunum, m.a. handa börnum sem gerst hafa sek um refsilagabrot. 
67 Handbók um vinnslu barnaverndarmála, bls. 72. 
68 Vefsíða Barnaverndarstofu, http://www.bvs.is. 
69 Almennt álit nr. 24 (2019) children´s rights in the child justice system, bls. 62. 
70 Umboðsmaður barna helstu áhyggjuefni 2017, bls. 34. 
71 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir: Verndum þau, bls. 92. 
72 Vefsíða Barnaverndarstofu, http://www.bvs.is. 
73 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir: Verndum þau, bls. 92. 
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getur m.a. verið fólginn í lögregluafskiptum, ofbeldi, hótunum eða vímuefnanotkun svo dæmi 

séu nefnd.74 Landsmarkmið MST hérlendis lúta að því að barn brjóti ekki lögin, það geti búið 

heima, sé annaðhvort í skóla eða vinnu, sé ekki að nota vímuefni eða beita ofbeldi.75 

Meðferðin á sér stað inni á heimili fjölskyldu barnsins, þar sem barnið býr líka, og miðast 

meðferðin að hverri fjölskyldu fyrir sig og öllu helsta nærumhverfi barnsins auk þess sem 

reynt er að efla úrræði foreldra til þess að geta tekist á við vanda barnsins.76 Úrræðið er 

þannig til þess fallið að reyna uppræta hegðunarvanda barns, sem getur m.a. verið fólginn í 

afbrotum, áður en hegðunin er ef til vill komin út í enn frekara óefni og grófari afbrot, sem 

gæti þá leitt til þess að barn yrði vistað á meðferðarstofnun eða fengi dóm. Það að reyna 

uppræta slíkan hegðunarvanda og beina barni inn á beinu brautina, ef vel til tekst, er til þess 

fallið að hafa jákvæð áhrif á þroska barnsins, sjá 6. gr. Barnasáttmálans, auk þess sem slík 

meðferð getur verið til þess fallin að börn kynnist síður refsivörslukerfinu. Meðferðin virðist 

gefa góða raun þar sem  rannsóknir hafa sýnt fram á að við lok meðferðar hafa 87% barna 

ekki verið handtekin.77 

Tilkynningarskylda til barnaverndar, sbr. 16 til 18. gr. bvl. er einnig mikilvæg í því að 

koma í veg fyrir afbrot. Stundum getur barnaverndarnefnd gripið til úrræða áður en barn 

fremur afbrot eða hegðun þess fer á vafasamar brautir. Til dæmis  tekur starfsfólk skóla oft 

eftir erfiðleikum hjá barni og sendir tilkynningu til barnaverndar þar um. Með því gefst 

barnavernd svigrúm til að grípa inn í áður en hegðun barns þróast út í meiri erfiðleika. 

Hvernig til tekst í þessum efnum skiptir miklu máli við að afstýra því að börn leiðist út í 

afbrot.78  

8 Lokaorð 

Hér hafa verið skoðuð öll helstu úrræði sem eru tiltæk í kjölfar afbrota sakhæfra barna og 

hvernig þau úrræði samræmast réttindum barna. Ljóst er að margar sérreglur um börn eru í 

gildi innan refsikerfisins og þannig hugað að sérstöðu þeirra og gerður greinarmunur á þeim 

og fullorðnum einstaklingum. Þau úrræði sem eru til staðar virðast tryggja réttindi barna, 

sérstaklega fellur samfélagsþjónusta og sáttamiðlun vel að þeim réttindum og markmiðum 

sem stefnt er að með viðbrögðum við afbrotum barna. Það mætti því gera þessum úrræðum 

enn hærra undir höfði og styrkja þau enn frekar. Hvað varðar samfélagsþjónustu er synd að 
 

74 Vefsíða Barnaverndarstofu, http://www.bvs.is. 
75 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir: Verndum þau, bls. 92. 
76 Vefsíða Barnaverndarstofu, http://www.bvs.is. 
77 Vefsíða MST Services, http://www.mstservices.com. 
78 Benedikt Bogason o.fl.: „Skýrsla nefndar um unga afbrotamenn“, http://www.stjornarradid.is 
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úrræðið nýtist börnum ekki í fleiri tilvikum og þyrfti að huga að breytingum í þeim efnum svo 

þessi leið geti nýst þeim betur. Sáttamiðlun er fjölbreytt úrræði enda hafa gerendur og 

þolendur afbrots nokkuð frjálsar hendur hvernig þeir leiða málin til lykta. Á milli þeirra gætu 

orðið til ýmsar nýjar hugmyndir um málalyktan sem gætu ef til vill orðið grundvöllur nýrra 

úrræða seinna meir. Það er gríðarlega mikilvægt að hið opinbera sé opið fyrir nýjum úrræðum 

enda hefur reynsla síðustu ára sýnt og sannað að með aukinni þekkingu á málaflokknum hafa 

komið fram nýjar hugmyndir og ný reynsla á hvaða úrræði reynast vel. Það er skylda okkar 

sem samfélags að hlúa vel að börnum, einnig börnum sem lenda í vanda og á glapstigum. 

Framtíð þeirra getur ráðist af því til hvers konar úrræða er gripið við slíkar aðstæður, því lengi 

býr að fyrstu gerð.
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