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Útdráttur 
 
Nálgunarbann og brottvísun af heimili: uppfyllir íslensk löggjöf og framkvæmd ákvæði 
og markmið Istanbúl-samningsins? 
 
Markmið ritgerðarinnar er að staðfæra hvort íslensk löggjöf og framkvæmd varðandi 
nálgunarbann og brottvísun af heimili nr. 85/2011 uppfylli ákvæði og markmið Istanbúl-
samningsins um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi á konum og heimilisofbeldi, varðandi 
brottvísun í neyð, nálgunarbann og aðra verndarúrskurði. Til að gera grein fyrir mikilvægi 
þessara úrræða í tengslum við ofbeldi gegn konum verður fyrst farið yfir skilgreiningar, 
afleiðingar og birtingarmyndir ofbeldis í nánum samböndum. Þá verður Istanbúl-samningnum 
gerð góð skil og því næst farið yfir aðdraganda og þróun löggjafar um nálgunarbann og 
brottvísun af heimili. Að lokum verður dómaframkvæmd síðustu ára skoðuð og litið til hinna 
Norðurlandanna varðandi sambærilega löggjöf, þróun og framkvæmd. 
Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að úrræðunum um nálgunarbann og brottvísun af 
heimili má beita mun oftar en gert er nú þegar. Istanbúl-samningurinn tekur ofbeldi gegn 
konum mjög alvarlega og GREVIO, eftirlitsnefnd með Istanbúl-samningnum á vegum 
Evrópuráðsins, hefur gagnrýnt nágrannalönd okkar fyrir framkvæmd þeirra á samningnum, að 
þau gangi ekki nógu langt í að veita konum vernd gegn ofbeldi. Markmiðið með úrræðunum 
er að skapa fjarlægð á milli geranda og þolanda því það er talið vera ein áhrifaríkasta leiðin til 
að tryggja öryggi þolenda heimilisofbeldis. Öryggi þolanda skal vera í fyrirrúmi þegar gripið 
er til þeirra ráðstafana sem samningurinn gerir ráð fyrir. Til að hægt sé að auka notkun 
úrræðisins um brottvísun af heimili, þarf að efla fræðslu til almennings um tilvist úrræðanna 
og auka þekkingu lögreglu og dómstóla á eðli og afleiðingum þeirra brota sem krefjast þess að 
þessum úrræðum sé beitt. Þá þurfa að vera tiltækir gististaðir utan heimilis og meðferðarúrræði 
til að hætta að beita ofbeldi fyrir hina brottviknu.  
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Abstract 
 
Restraining order and expulsion from home: does Icelandic law and practice fulfill the 
provisions and objectives of the Istanbul Convention? 
 
The aim of this thesis is to establish whether Icelandic legislation and practice regarding 
restraining order and expulsion from home nr. 85/2011 fulfills the provisions and objectives of 
the Istanbul Convention on Prevention and Combating Violence agains Women and Domestic 
Violence, regarding emergency barring orders and restraining or protection orders.  
To understand the importance of these measures in relation to violence against women, the 
definitions, consequences and manifestations of violence in intimate partner violence will first 
be reviewed. Next, the Istanbul Convention will be explained, followed by a review of the 
background and development of legislation on restraining order and expulsion from home in 
Iceland. Finally, the case law of recent years will be examined and the other Nordic countries 
will be examined for similar legislation, development and implementation. 
The main conclusion of this thesis is that the measures of restraining order and expulsion from 
home should be applied much more than is already done. The Istanbul Convention takes 
violence against women very seriously, but GREVIO, the Monitoring Commitee on the 
Istanbul Convention under the auspices of the Council of Europe, has critized the Nordic 
countries for their implementation on the Convention, saying that they do not go far enough in 
protecting women from violence. The purpose of these measures is to create a distance between 
the perpetrator and the victim, as that is considered to be one of the most effective ways to 
ensure the safety of victims of domestic violence. The safety of the victim shall be a priority 
when taking the measures provided for in the contract. In order to increase the use of the 
expulsion measures, the public needs to be aware that they exist and an out-of-home 
accommodation and treatment must be made available for the perpetraitor.  
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Formáli 
 
Tími minn í Háskólanum í Reykjavík hefur í senn verið krefjandi, skemmtilegur, lærdómsríkur 

og ekki síst mjög þroskandi. Leiðin hingað hefur verið erfið, grýtt, brött og oft á tíðum mjög 

torfarin, en með seiglu og stuðningi frá mínum nánustu þá er þetta allt að hafast. Leiðbeinanda 

mínum, Svölu Ísfeld Ólafsdóttur, vil ég þakka kærlega gagnlegar ábendingar, góða leiðsögn og 

uppbyggjandi samtöl. Fyrrum yfirmönnum og samstarfsfólki hjá Valitor þakka ég stuðninginn 

og svigrúmið til að geta sinnt náminu samhliða krefjandi starfi í gegnum árin. Einnig fá Maggi 

og Egill hjá Peel mínar bestu þakkir fyrir að leyfa mér að nota skrifstofuna sína með sér í 

ritgerðarskrifunum og Kjartan Hallur fyrir yfirlestur og gagnlegar ábendingar.  

 

Enginn er eyland og langar mig að færa fjölskyldu minni og tengdafjölskyldu mínar innilegustu 

þakkir fyrir allan stuðninginn, hvatninguna og ekki síst barnapössunina. Maggi minn fær 

hjartans þakkir fyrir alla þolinmæðina, að standa alltaf með mér eins og klettur og sýna mér 

hvernig góðir menn koma fram við konurnar sem þeir elska.  

 

Að lokum langar mig að tileinka elsku dóttur minni, Hafdísi, þessa ritgerð. 

Hennar vegna hóf ég þetta nám á sínum tíma, hennar vegna kom ég mér úr ofbeldissambandi 

og hennar vegna klára ég nú þessa meistararitgerð og lýk þar með laganámi mínu með því að 

leggja mitt lóð á vogarskálarnar til að búa henni og bróður hennar, Magnúsi Páli, vonandi góða 

og örugga framtíð. Takk fyrir að vera mitt leiðarljós í lífinu. 

 

Ég kveð Háskólann í Reykjavík stolt, auðmjúk, þakklát og reynslunni ríkari. 

 

 

 

 

 

Reykjavík, 23. maí 2021 

Arna Björg Jónasdóttir 
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1 Inngangur 
Ofbeldi gegn konum er alvarlegt mannréttindarbrot og alþjóðlegt heilsufarsvandamál. Ofbeldi 

eiginmanns eða náins karlmanns er útbreiddasta ofbeldið gegn konum á heimsvísu en einnig 

verða konur fyrir kynferðisofbeldi af hendi annarra karlmanna, þar á meðal ættingja, vina, 

kunningja eða ókunnugra. Ofbeldi gegn konum hefur veruleg áhrif á líkamlega og andlega 

heilsu kvenna, barna þeirra og fjölskyldna. Þá hefur það einnig alvarlegar félagslegar og 

efnahagslegar afleiðingar í för með sér.  

Alþjóðasamfélagið hefur viðurkennt að ofbeldi gegn konum er alvarleg og 

yfirgripsmikil vá sem hefur mikil áhrif á líf kvenna og heilsu.1 Allsherjarþing Sameinuðu 

þjóðanna ályktaði um afnám ofbeldis gegn konum þann 20. desember 1993. Þar var því lýst 

yfir að ofbeldi karla gegn konum væri byggt á misræmi kynjanna og langvarandi yfirráðum 

karla yfir konum.2 Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni er ofbeldi gegn konum enn 

í dag mjög útbreitt og byrjar oft snemma. Talið er að nærri fjórðungur stúlkna á aldrinum 15 

til 19 ára hafi orðið fyrir líkamlegu og/eða kynferðislegu ofbeldi í nánu sambandi a.m.k. einu 

sinni á sinni stuttu ævi og ein af hverjum þremur konum hafi verið beittar líkamlegu eða 

kynferðislegu ofbeldi einhverntímann yfir ævina. Þessar tölur hafa haldist nær óbreyttar 

undanfarin áratug. Á heimsvísu er talið að á milli 38–40% þeirra morða sem framin eru á 

konum séu framin af hendi aðila þær eru í nánum tengslum við.3 

Samningur Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi á konum og 

heimilisofbeldi, sem í daglegu tali er nefndur Istanbúl-samningurinn, fordæmir allar 

birtingamyndir ofbeldis gegn konum og heimilisofbeldi og hefur það markmið að Evrópa verði 

laus við allt ofbeldi gegn konum og heimilisofbeldi.4 Ísland undirritaði samninginn 11. maí 

2011 og fullgilti hann 26. apríl 2018. Í 1. mgr. 1. gr. samningsins segir að markmið hans sé að 

vernda konur gegn öllum birtingarmyndum ofbeldis og fyrirbyggja það, sækja gerendur til saka 

og uppræta heimilisofbeldi og ofbeldi gegn konum. Í 1. mgr. 2. gr. kemur fram að samningurinn 

 
1 „Violence against women prevalence estimates, 2018. Global, regional and national prevalence estimates for 
intimate partner violence against women and global and regional prevalence estimates for non-partner sexual 
violence against women.“ (World Health Organization, on behalf of the United Nations Inter-Agency Working 
Group on Violence Against Women Estimation and Data (UNICEF, UNFPA, UNODC, UNSD, UNWomen) 
2021) 10 <https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/violence-
prevention/vaw_report_web_09032021_oleksandr.pdf?sfvrsn=a82ef89c_5&download=true>. 
2 Ályktun Allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna frá 20. desember 1993. A/RES/48/104. 
3 „Devastatingly Pervasive: 1 in 3 Women Globally Experience Violence“ (World Health Organization) 
<https://www.who.int/news/item/09-03-2021-devastatingly-pervasive-1-in-3-women-globally-experience-
violence> skoðað 14. maí 2021. 
4 Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence 
(Istanbul Convention), formálsorð. 



 2 

taki til ofbeldis gegn konum í öllum birtingarmyndum þess, þar á meðal heimilisofbeldis þar 

sem konur eru hlutfallslega oftast þolendur.  

Samkvæmt skýrslu Ríkislögreglustjóra bárust á árinu 2018 alls 866 tilkynningar um 

heimilisofbeldi og 1.164 tilkynningar um ágreining milli skyldra eða tengdra aðila hér á landi. 

Á árinu 2019 bárust 956 tilkynningar um heimilisofbeldi og 1.175 tilkynningar um ágreining 

á milli tengdra aðila.5 Stigsmunur er á því hvenær er um heimilisofbeldi að ræða og hvenær er 

um að ræða ágreining á milli skyldra/tengdra en samkvæmt verklagsreglum 

Ríkislögreglustjóra um meðferð og skráningu heimilisofbeldismála frá árinu 2018 er kveðið á 

um hvenær mál skuli skráð undir verkefnaflokkinn heimilisofbeldi annars vegar og ágreining 

á milli skyldra/tengdra hins vegar. Samkvæmt 4. mgr. 5. gr. verklagsreglna ríkislögreglustjóra  

skal skrá mál sem ágreining á milli skyldra/tengdra ef lögregla er kölluð á vettvang þar sem 

ágreiningur er á milli skyldra og tengdra, en ekki grunur um brot skv. 3. gr. verklagsreglnanna 

sem kveða á um brot gegn helstu ofbeldis-, kynferðis- og hótunarákvæðum almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940 (hér eftir alm. hgl.) og barnaverndarlaga nr. 80/2002. Sé grunur um 

brot skv. ákvæðum 3. gr. verklagsreglnanna skal skrá mál sem heimilisofbeldi.6 

Nálgunarbann og brottvísun af heimili eru lögfest úrræði hér á landi sem heimilt er að 

grípa til þegar ástæða er til að ætla að aðili muni fremja eða hafi framið refsivert brot gegn 

brotaþola eða raskað friði hans á annan hátt. Um tryggingaráðstöfun er að ræða sem er ætlað 

að tryggja frelsi og frið brotaþola til að fá að lifa sínu lífi án ofsókna og ofbeldis. Um úrræðin 

gilda lög nr. 85/2011 og kveðið er á um refsingu við broti á nálgunarbanni eða brottvísun af 

heimili í 1. mgr. 232. gr. alm. hgl. Í 52. gr. Istanbúl-samningsins er að finna ákvæði um 

brottvísun í neyð, þar sem yfirvöld skulu hafa valdheimildir til að bregðast við bráðri hættu 

með því að skipa geranda heimilisofbeldis að yfirgefa heimili þolanda eða þess einstaklings 

sem telst í hættu staddur og í 53. gr. er kveðið á um nálgunarbann eða verndarúrskurði í þágu 

þolenda ofbeldis í öllum birtingarmyndum sem falla undir gildissvið samningsins. 

 Tilgangur þessarar ritgerðar er að staðreyna hvort íslensk löggjöf og framkvæmd um 

nálgunarbann og brottvísun af heimili samræmist ákvæðum og markmiðum Istanbúl-

samningsins um brottvísun í neyð, nálgunarbann og verndarúrskurði. Farið verður yfir 

aðdraganda og þróun laga um nálgunarbann og brottvísun af heimili hér á landi og löggjöf 

 
5 Ríkislögreglustjóri, „Fjöldi tilkynninga um heimilisofbeldi og ágreining 2007 - 2020 eftir embættum“ (febrúar 
2020). 
6 Ríkislögreglustjóri, „Verklagsreglur um meðferð og skráningu heimilisofbeldismála“ (Lögreglan) 
<https://dev.logreglan.is/wp-content/uploads/2019/06/Verklagsreglur-um-heimilisofbeldi-13.09.2018.pdf> 
skoðað 3. janúar 2021. 
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annarra Norðurlanda varðandi þetta efni skoðuð, borin saman og leitast við að svara því hvort 

og þá hvað sé hægt að gera betur. 

 

  



 4 

2 Ofbeldi í nánum samböndum (heimilisofbeldi) 
2.1 Skilgreiningar 
Samkvæmt skýrslu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um ofbeldi í nánum samböndum er 

algengast að konur verði fyrir ofbeldi af hálfu eiginmanna sinna eða annarra nákominna 

karlmanna. Á hinn bóginn eru karlmenn líklegri til að verða fyrir ofbeldi af hálfu ókunnugra 

eða einhverra úr kunningjahóp sínum fremur en að ofbeldið komi úr þeirra innsta hring.7 Konur 

eiga fremur í tilfinningalegu og fjárhagslegu sambandi við ofbeldismenn sína en karlar. Þessi 

staðreynd hefur margskonar áhrif á framvindu ofbeldisins og þær aðferðir sem konurnar grípa 

til í varnarskyni. Kvennahreyfingar um allan heim hafa lengi beint sjónum sínum að ofbeldi 

gagnvart konum og þá sérstaklega að ofbeldi í nánum samböndum. Baráttan gegn ofbeldi í 

nánum samböndum er ekki aðeins mikilvægt mannréttindamál heldur flokkast slíkt ofbeldi í 

auknum mæli sem alvarlegt alþjóðlegt heilbrigðisvandamál.8 

Árið 2006 samþykkti Alþingi breytingu á almennum hegningarlögum þar sem bætt var 

við refsiþyngingarákvæði í 3. mgr. 70. gr. Þar er hnykkt á því að ef verknaður beinist að 

manneskju, fullorðinni eða barni, sem nákomið er geranda og tengsl þeirra þykja auka á á 

grófleika verknaðarins, þá er heimilt að þyngja refsingu. Með sömu lögum bættist ný grein við 

XXV. kafla alm. hgl., 233. gr. b, sem kveður á um að sá sem móðgar eða smánar maka sinn, 

fyrrverandi maka, barn sitt eða annan mann sem er nákominn geranda og verknaðurinn talinn 

fela í sér stórfelldar ærumeiðingar, skuli sæta fangelsi allt að tveimur árum.9  

Við fyrsta áfanga í fullgildingu samnings Evrópuráðsins, um forvarnir og baráttu gegn 

ofbeldi á konum og heimilisofbeldi (hér eftir Istanbúl-samningurinn), á Íslandi árið 2016 var 

sérstöku ákvæði um ofbeldi í nánum samböndum bætt við alm. hgl. með 218. gr. b með lögum 

nr. 23/2016 sem 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 

 
7 Etienne G Krug og Weltgesundheitsorganisation (ritstj.), World Report on Violence and Health (2002) 89 
<https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/full_en.pdf?ua=1>. 
8 sama heimild. 
9 Lög nr. 27/2006 um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940 (heimilisofbeldi). 
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langan tíma eða hvort gerandi hafi misnotað freklega yfirburðastöðu sína 
gagnvart þolanda.10 

 

Samkvæmt skilgreiningu í b-lið 3. gr. Istanbúl-samningsins er með hugtakinu heimilisofbeldi 

átt við „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“.11 

Nánar verður vikið að umfjöllun um Istanbúl-samninginn í kafla 3. 

Sérstaða ofbeldis í nánum samböndum felst í þeim nánu tilfinningaböndum sem eru á milli 

geranda og þolanda sem gera ofbeldið enn sársaukafyllra en ella. Slík tengsl gera þolanda 

erfiðara að slíta sambandi sínu við ofbeldismanninn. Ofbeldi í nánum samböndum hefur verið 

skilgreint sem kynbundið ofbeldi þar sem yfirgnæfandi meirihluti þolenda er kvenkyns.12  

 

2.2 Afleiðingar 
Talið er að 10-30% kvenna í vestrænum ríkjum verði fyrir ofbeldi af hálfu maka eða fyrrverandi 

maka á lífsleiðinni.13 Ofbeldi í nánum samböndum á Íslandi er álíka algengt og tölur frá Evrópu 

segja til um en rúmlega 22% kvenna hafa einhvern tímann orðið fyrir ofbeldi í nánu sambandi 

frá 16 ára aldri.14 Alvarlegasta afleiðing ofbeldis í nánu sambandi er dauði annars aðilans. Þau 

tilvik eru fátíðari hér á landi en meðaltalið í Evrópu segir til um. Innan við ein kona af hverjum 

100.000 hefur látist af völdum ofbeldis á Íslandi á meðan tölur frá Evrópu gera ráð fyrir að 14 

konur af hverjum 100.000 látist af völdum heimilisofbeldis í Evrópu.15 Í heiminum öllum má 

rekja um 38% allra morða á konum til ofbeldis í nánum samböndum.16 

 Ofbeldi í nánum samböndum getur haft alvarlegar afleiðingar á andlega heilsu 

brotaþola, því fylgir gjarnan þunglyndi, áfallastreituröskun og aðrar kvíðaraskanir. 

 
10 Lög nr. 23/2016 um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, með síðari breytingum (Samningur 
Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi gegn konum og heimilisofbeldi). 
11 Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence 
(Istanbul Convention), b. liður 3. gr. 
12 „Skilgreiningar á heimilisofbeldi“ (Kvennaathvarfið) <https://www.kvennaathvarf.is/ur-moppum/> skoðað 5. 
nóvember 2020. 
13 Freydís Jóna Freysteinsdóttir, „Ofbeldi í nánum samböndum“ (Fræðsla á vegum Jafnréttisstofu) 
<https://www.jafnretti.is/von/fraedsla/netnamskeid> skoðað 29. október 2020. 
14 Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds, „Rannsókn á ofbeldi gegn konum. Reynsla kvenna á aldrinum 18-80 
ára á Íslandi.“ (Rannsóknarstofnun í barna- og fjölskylduvernd Desember 2010) 5 
<https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-
media/media/ritogskyrslur2011/26012011_ofbeldi_a_konum.pdf>. 
15 Freydís Jóna Freysteinsdóttir (n. 13). 
16 „Violence against Women“ (World Health Organization) <https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/violence-against-women> skoðað 13. maí 2021. 
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Barnshafandi konur sem verða fyrir slíku ofbeldi eru 16% líklegri en aðrar konur til að missa 

fóstur og 41% líklegri til að eignast barn fyrir tímann.17 

Samkvæmt Freydísi Jónu Freysteinsdóttur, dósent í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands, 

hafa rannsóknir sýnt fram á ýmis sameiginleg einkenni hjá gerendum. Þeir hafa gjarnan sjálfir 

orðið fyrir ofbeldi í æsku eða orðið vitni að heimilisofbeldi á unga aldri. Fleiri atriði má telja 

til sem áhættuþætti, s.s. bága félagslega stöðu (menntun og atvinna), álag og streitu, óhóflega 

áfengisneyslu og aðra vímuefnaneyslu, hvatvísi, samskiptaörðugleika, tilfinningalegt 

ósjálfstæði og grimmd. Þetta er ekki tæmandi listi heldur dæmi um áhættuþætti sem talið er að 

aukið geti líkur á að viðkomandi beiti ofbeldi. Rannsóknir hafa einnig leitt í ljós ýmis 

sameiginleg einkenni þolenda sem oft má rekja  til ofbeldis í nánu sambandi. Konur sem verða 

fyrir ofbeldi gegna yfirleitt hefðbundnari kynhlutverkum en aðrar konur og eru líklegri til að 

sjá um heimilið. Þær  búa við að karlinn sé fyrirvinnan og eru fjárhagslega háðar eiginmönnum 

sínum. Af öðrum þekktum einkennum má nefna hræðslu, kvíða, áfallastreituröskun, lágt 

sjálfsmat sem lýsir sér gjarnan í framtaksleysi, vanmáttarkennd og þunglyndi. Algengt er að 

konur glími við heilsutengd vandamál vegna ofbeldisins auk þess sem þær einangrast 

félagslega, ýmist vegna stjórnandi hegðunar gerandans eða þess að þær skammast sín fyrir 

ofbeldið sem þær verða fyrir.18  

Vert er að hafa í huga að ofbeldi í nánum samböndum hefur áhrif á allt heimilisfólk, 

ekki síst ef börn eru á heimilinu. Börn sem verða vitni að ofbeldi á milli foreldra sinna og lifa 

í skugganum af ofbeldi innan veggja heimilisins, með allri þeirri óvissu sem því fylgir, þurfa 

að glíma við afleiðingarnar sem koma í kjölfarið og geta birst í áfallastreituröskun, kvíða, 

þunglyndi, námserfiðleikum eða hegðunarvandamálum.19 Allt ofbeldi þar sem börn eru á 

heimili er jafnframt ofbeldi gegn börnunum sjálfum.20 

Í rannsókn Lucindu Árnadóttur og Urðar Njarðvík frá árinu 2017, um hegðun og líðan 

barna sem búið hafa við heimilisofbeldi á Íslandi, kemur fram að börn sem höfðu sjálf orðið 

fyrir og/eða orðið vitni að ofbeldi á heimili áttu mörg hver við ýmsan sálfélagslegan vanda að 

etja. Einkenni kvíða og þunglyndis á meðal þessara barna voru algengari í samanburði við börn 

 
17 Finnborg Salome Steinþórsdóttir, „Heilsufar og heilbrigðisþjónusta. Kynja- og jafnréttissjónarmið.“ 
(Heilbrigðisráðuneytið janúar 2021) 15 <https://www.stjornarradid.is/library/04-
Raduneytin/Heilbrigdisraduneytid/ymsar-skrar/Heilsa-heilbr-kynja_FSS-leidrett.pdf>. 
18 Freydís Jóna Freysteinsdóttir (n. 13). 
19 sama heimild. 
20 „Skýrsla dómsmálaráðherra um forvarnir gegn heimilisofbeldi, hjálparúrræði fyrir þolendur og 
meðferðarúrræði fyrir gerendur, þskj. 1382, 711. mál, 122. löggjafarþing 1997-1998.“ 1382/122 
<https://www.althingi.is/altext/122/s/1382.html> skoðað 9. nóvember 2020, inngangur. 
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sem ekki höfðu búið við ofbeldi á heimili. Ekki var marktækur munur á líðan milli þeirra barna 

sem sjálf höfðu verið beitt líkamlegu ofbeldi eða einungis orðið vitni að því.21  

Líkt og hér að framan greinir þá bera allar þessar skilgreiningar á hugtökunum 

heimilisofbeldi eða ofbeldi í nánum samböndum þess merki að um alvarleg ofbeldisbrot sé að 

ræða sem eiga sér stað milli fólks sem bundið er tryggðarböndum. Vegna þessara 

tilfinningatengsla eru brotin alvarlegri og afleiðingarnar oft langvinnari en vegna ofbeldisbrota 

sem framin eru af óskyldum aðilum. 

 

2.3 Kynbundið ofbeldi 
Samkvæmt a-lið, 3. gr. Istanbúl-samningsins er ofbeldi gegn konum skilgreint sem: 

[...] brot á mannréttindum og mismunun gegn konum, og tekur til alls 
kynbundins ofbeldis sem leiðir til eða er líklegt til að leiða til líkamlegs, 
kynferðislegs, andlegs eða fjárhagslegs skaða eða þjáninga kvenna, þar á meðal 
hótana um slíka verknaði, nauðungar eða gerræðislegra frjálsræðissviptinga, 
hvort sem það á sér stað á almannafæri eða í einkalífi, [...] 

 

Í d-lið sömu greinar er hugtakið kynbundið ofbeldi gegn konum skilgreint sem „ofbeldi sem er 

beint að konu vegna þess að hún er kona eða ofbeldi sem konur verða hlutfallslega meira fyrir“. 

Í greininni Kynbundið ofbeldi og forsendur við lagasetningu kemst Brynhildur G. 

Flóvenz, dósent við lagadeild Háskóla Íslands, svo að orði:  

Kynbundið ofbeldi á sér rætur í aldagömlu valdamisræmi kynjanna. Karlar hafa 
haft vald yfir lífi kvenna og líkömum frá örófi alda og hafa enn víðast hvar í 
veröldinni. Svo rótgrónu fyrirkomulagi sem í þúsundir ára hefur verið samofið 
lífi fólks frá vöggu til grafar verður ekki breytt í einu vetfangi. 
Grundvallarskipan samfélagsins, stöðu og samskipta einstaklinga og hópa sem 
talin er óréttlát og óverjandi verður fyrst og fremst breytt með upplýsingu, 
þekkingaröflun og vandaðri vinnu þeirra sem með lagasetningu, undirbúning 
hennar og framkvæmd fara hverju sinni.22 

 
Brynhildur bendir á að fyrsta skrefið í átt að því að breyta rótgrónu fyrirkomulagi sé ávallt að 

viðurkenna og greina vandamálið,  þá fyrst er hægt að hefjast handa við að taka á því. Það getur 

verið sársaukafullt að horfast í augu við að vera hluti af vandamálinu, sá hluti af samfélaginu 

sem hefur látið ranga hegðun óátalda og jafnvel gengið á rétt samborgara sinna.  Þess vegna 

ber talsvert á mótstöðu og skilningsleysi þegar þessi mál eru til umræðu. Kynbundið ofbeldi í 

 
21 Lucinda Árnadóttir og Urður Njarðvík, „Mat á kvíða- og þunglyndiseinkennum íslenskra barna sem búið hafa 
við heimilisofbeldi.“ (2017) 22 Tímarit Sálfræðingafélags Íslands 73, 74. 
22 Brynhildur G. Flóvenz, „Kynbundið ofbeldi og forsendur við lagasetningu“ í Trausti Fannar Valsson (ritstj.), 
Rannsóknir í félagsvísindum X. Lagadeild (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands 2009) 13 
<https://skemman.is/bitstream/1946/7588/1/Lagadeild%202009.pdf>. 
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nánum samböndum er birtingarmynd valdsins, yfirráða karla yfir konum og stöðu kynjanna í 

víðara samhengi.23  

 

2.4 Birtingarmyndir kynbundins ofbeldis í nánum samböndum 
Kynbundið ofbeldi í nánum samböndum birtist á mismunandi vegu. Oft er um fleiri en eina 

tegund ofbeldis að ræða í hverju tilviki. Nær allar konur sem komu í viðtal eða til að dveljast í 

Kvennaathvarfinu á árunum 2018 og 2019 greindu frá andlegu ofbeldi af hálfu náins aðila, 

núverandi eða fyrrverandi maka eða sambýlismanns. Næstalgengast var að þessar konur segðu 

frá líkamlegu, fjárhagslegu og kynferðislegu ofbeldi.24 

 Umsáturseinelti (e. stalking) var nýlega gert refsivert og meðvitund löggjafans um 

framþróun tækninnar hefur aukist. Stafrænt ofbeldi á netinu er ein af þeim birtingarmyndum 

sem löggjafinn hefur þurft að bregðast við. Eitt af markmiðum Istanbúl-samningsins er að 

vernda konur gegn öllum birtingarmyndum ofbeldis, fyrirbyggja það og uppræta. Ein af 

forsendum þess að grípa til réttra aðgerða er að þekkja þessar birtingarmyndir. 

2.4.1 Líkamlegt ofbeldi 
Þegar líkamlegu afli er beitt gegn öðrum einstaklingi, hvort sem skaði hlýst af eða ekki, er talað 

um líkamlegt ofbeldi. Það er einnig talið líkamlegt ofbeldi þegar haldið er aftur af líkamlegum 

þörfum viðkomandi og getur sú skilgreining átt við í kjölfar þess er andlegt ofbeldi hefur verið 

til staðar í sambandinu um tíma. Dæmi um líkamlegt ofbeldi er t.d. ef aðili heldur öðrum í 

gíslingu, kemur í veg fyrir að hann nærist eða nái almennilegum svefni, skaðar hinn aðilann 

með áhaldi, t.d. hnífi, belti, byssu eða barefli; kemur í veg fyrir að hann geti tekið nauðsynleg 

lyf, hendir hlutum og/eða skemmir þá; kemur í veg fyrir að aðrir á heimilinu geti farið og/eða 

komið eftir hentisemi; slær, lemur, sparkar, kýlir, klórar, bítur, skallar, klípur, rífur í hár, 

hrindir, brennir, drekkir, kæfir eða tekur maka sinn kverkataki. Upptalningin er ekki tæmandi 

en sýnir að líkamlegt ofbeldi getur haft misalvarlegar afleiðingar. Alvarlegast er þó þegar 

ofbeldið endar með dauða.25 Samkvæmt 35. gr. Istanbúl-samningsins ber að vernda konur gegn 

líkamlegu ofbeldi og er það gert með líkamsárásarákvæðum 217. og 218. gr. alm. hgl. hér á 

landi. 

 
23 Brynhildur G. Flóvenz, „Kynbundið ofbeldi og forsendur við lagasetningu“, í Trausti Fannar Valsson (ritstj.), 
Rannsóknir í félagsvísindum X. Lagadeild (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands 2009) 14 
<https://skemman.is/bitstream/1946/7588/1/Lagadeild%202009.pdf>. 
24 Sigþrúður Guðmundsdóttir, „Ársskýrsla 2018“ (Samtök um kvennaathvarf 2018) 
<https://www.kvennaathvarf.is/wp-content/uploads/2019/04/%C3%81rssk%C3%BDrsla-2018-4.pdf>; 
Sigþrúður Guðmundsdóttir, „Ársskýrsla 2019“ (Samtök um kvennaathvarf 2020) 
<https://www.kvennaathvarf.is/wp-content/uploads/2020/09/Arsskyrsla-2019.pdf>. 
25 „Skilgreiningar á heimilisofbeldi“ (n. 12). 
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2.4.2 Andlegt ofbeldi 
Andlegt ofbeldi birtist oftast sem niðurlæging í formi orða eða líkamstjáningar. Niðurlægingin 

er aðferð til að ná stjórn eða völdum yfir öðrum. Dæmi um andlegt ofbeldi í nánu sambandi 

getur verið það þegar annar aðilinn öskrar á hinn og uppnefnir, gerir lítið úr honum, hótar eða 

ógnar viðkomandi. Ofbeldismaðurinn sakar gjarnan fórnarlamb sitt um að vera ruglað eða 

geðveikt, kennir því um hegðun sína og líðan, einangrar það frá vinum sínum og fjölskyldu. Þá 

er hinum kúgaða oft ekki treyst til að taka sjálfstæðar ákvarðanir og fer að líða eins og hann sé 

fastur í sambandinu. Ofbeldismaðurinn treystir maka sínum ekki í kringum aðila af gagnstæðu 

kyni, fylgist með ferðum hans og hefur eftirlit með honum. Oft felst ofbeldið í því að kveikja  

tilfinningu fyrir yfirvofandi ofbeldi eða gagnrýni þar sem lítið er gert úr afrekum eða vinnu 

hins aðilans. Ofbeldismaðurinn lætur þolandanum líða eins og hann þurfi virkilega á kúgara 

sínum að halda. Gerendur eru gjarnan móðgandi eða særandi undir áhrifum áfengis eða 

fíkniefna og nota vímuefnin sem afsökun fyrir því að segja móðgandi eða særandi hluti. 

Andlegt ofbeldi getur birst í áreiti, því að ónáða viðkomandi stanslaust t.d. með skilaboðum, 

símhringingum eða heimsóknum. Andlegt ofbeldi skilur ekki eftir sig sýnilega áverka. Fyrir 

vikið getur reynst erfiðara að koma auga á það og meðhöndla. Afleiðingar þess sitja hins vegar 

oft lengur í þolandanum heldur en líkamlega ofbeldið.26 Samningsaðilum er ætlað að gera 

nauðsynlegar ráðstafanir til að vernda konur og börn gegn andlegu ofbeldi skv. 33. gr. Istanbúl-

samningsins.  

Hér á landi getur andlegt ofbeldi fallið undir ýmis ákvæði almennra hegningarlaga. Ber 

þar fyrst að nefna ákvæði í 218. gr. b., um ofbeldi í nánum samböndum, en þar varðar það allt 

að 6 ára fangelsi að ógna lífi heilsu eða velferð núverandi eða fyrrverandi maka sambúðaraðila 

eða annarra náinna aðila, endurtekið og á alvarlegan hátt með ofbeldi, hótunum, 

frelsissviptingu, nauðung eða á annan hátt. Í 233. gr. b. alm. hgl. er kveðið á um allt að tveggja 

ára fangelsi við því að móðga eða smána með stórfelldum ærumeiðingum, maka sinn eða 

fyrrverandi maka, barn sitt eða annan mann sem er nákominn geranda. Einnig gæti andlegt 

ofbeldi fallið undir ákvæði 233. gr. um hótun, 225. gr. um ólögmæta nauðung, 251. gr. um 

fjárkúgun, 252. gr. um rán og 108. gr. sem tekur á ofbeldi og hótunum  vegna skýrslugjafar hjá 

lögreglu eða fyrir dómi. 

 
26 sama heimild. 
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2.4.3 Kynferðislegt ofbeldi 
Einhliða ákvörðun um að stunda kynmök með öðrum sem er drukkinn, undir áhrifum fíkniefna, 

sofandi, hræddur við að neita þátttöku í kynlífi, of gamall, of ungur eða er háður þeim sem 

krefst kynmaka, telst vera kynferðislegt ofbeldi. Slíkt ofbeldi getur verið í formi óumbeðinnar 

innsetningar í leggöng, endaþarm eða munn og óumbeðinnar snertingar á einhverjum hluta 

líkamans. Ofbeldið getur birst sem kynferðisleg árás þar sem einhver er þvingaður til að stunda 

kynmök en einnig sem kynferðisleg áreitni, allt frá líkamlegri snertingu og látbragði til 

athugasemda af kynferðislegum toga. Dæmi um kynferðislegt ofbeldi í nánu sambandi getur 

verið ef náinn aðili gerir aðra manneskju út í vændi, krefst kynlífsathafna sem viðkomandi vill 

ekki, lætur hana stunda kynlíf með öðrum eða notar líkamlegt afl, vald, samvisku eða neyð 

manneskju til að eiga við hana kynmök.  

Afleiðingar kynferðisofbeldis geta komið í ljós strax í kjölfar ofbeldisins en stundum 

koma þær ekki fram fyrr en seinna á lífsleiðinni. Þær geta verið líkamlegar, andlegar og 

félagslegar. Konur sem búa við kynferðislegt ofbeldi eru útsettari fyrir kynsjúkdómum og eru 

líklegri en aðrar konur til að glíma við vandamál tengd kynfærasvæði og móðurlífi. Einnig eru 

þessar konur líklegri en aðrar til að verða þungaðar gegn vilja sínum.  

Þolendur kynferðisofbeldis eru líklegri til að vera með einkenni áfallastreituröskunar, 

kvíða og þunglyndis; finna fyrir skömm, sektarkennd, reiði og ótta; lifa í einangrun og hafa 

lélegri sjálfsmynd en þær konur sem ekki hafa verið beittar kynferðisofbeldi.27 Krafan um 

vernd gegn kynferðisofbeldi og nauðgunum kemur skýrt fram í 36. gr. Istanbúl-samningsins. 

Kynferðisbrot falla undir ákvæði XXII. kafla alm. hgl. þar sem refsiramminn fyrir nauðgun er 

skilgreindur strax í 1. mgr. 194. gr. laganna.  

 
2.4.4 Fjárhagslegt ofbeldi 
Fólk sem beitir ofbeldi finnur oft leiðir til að stjórna öðrum með fjárhagslegum styrk sínum. 

Dæmi um fjárhagslegt ofbeldi er t.d. þegar maka er bannað að vinna eða launin hirt af 

viðkomandi. Ofbeldismaðurinn skammtar maka sínum peninga, skráir skuldir á hann en eignir 

á sig. Hann kemur í veg fyrir starfsframa maka síns, eyðileggur viljandi persónulega muni hans; 

heldur frá makanum upplýsingum um stöðu fjármála, ráðstafar sameiginlegum fjármunum í 

óþarfa eins og áfengi, fíkniefni eða eigin áhugamál án þess að ráðfæra sig við hinn aðilann í 

sambandinu. Afleiðingarnar af slíku ofbeldi sjást m.a. af einangrun þolenda sem misst hafa 

 
27 sama heimild. 
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sjálfstæði sitt og finnst þeir of háðir gerandanum fjárhagslega til að yfirgefa hann.28 Konum er 

ekki tryggð sérstök vernd gegn fjárhagslegu ofbeldi í Istanbúl-samningnum, en eðli brotanna 

gæti hugsanlega fallið undir ákvæði 33. gr. Istanbúl-samningsins um andlegt ofbeldi eða 35. 

gr. um líkamlegt ofbeldi, það færi eftir þeirri aðferð sem beitt væri við verknaðinn. Hér á landi 

telst fjárkúgun, sem er ein tegund af fjárhagslegu ofbeldi, ólögmæt skv. 251. gr. alm. hgl. og 

rán skv. 252. gr. alm. hgl. 

 

2.4.5 Stafrænt ofbeldi 
Þegar ofbeldi er beitt með aðstoð tækninnar þá kallast það stafrænt ofbeldi. Undir slíkt ofbeldi 

fellur t.d. að senda óviðeigandi eða meiðandi skilaboð í gegnum samfélagsmiðla, síma eða 

tölvupóst. Einnig telst það vera stafrænt ofbeldi ef aðili í nánu sambandi skráir sig inn á 

samfélagsmiðla hins aðilans, í hans óþökk, stýrir því hver má og má ekki vera vinur 

viðkomandi, t.d. á Facebook; fylgist með ferðum viðkomandi, t.d. í gegnum síma, stýrir því 

hverja hann má tala við í gegnum samfélagsmiðla eða síma; sendir hinum aðilanum óumbeðin 

skilaboð af kynferðislegum toga eða þrýstir á að fá slík skilaboð, þrýstir á að fá sendar 

nektarmyndir, kynlífsmyndir eða myndbönd af viðkomandi. Stafrænt ofbeldi er einnig að 

skoða síma hins aðilans reglulega; skoða myndir, skilaboð og símtalasögu. Ofbeldið getur 

einnig falist í því að senda óumbeðnar nektar- eða kynlífsmyndir eða myndbönd, senda 

stanslaust skilaboð í gegnum síma eða samfélagsmiðla eða hringja án afláts, hóta að tala illa 

um viðkomandi eða bera út sögur, t.d. í gegnum síma eða samskiptaforrit; heimta að fá lykilorð 

hins aðilans til að geta t.d. skráð sig inn á samfélagsmiðla eða bankareikninga og hóta að birta 

opinberlega nektar- eða kynlífsmyndir eða myndbönd af viðkomandi og/eða senda til ættingja, 

vina og vinnufélaga.29 

Afleiðingar stafræns ofbeldis eru margvíslegar. Þolendur geta fundið fyrir ótta, reiði, 

kvíða, þunglyndi og yfirvofandi ógn. Þeim finnst þeir ekki með stjórn á sínu eigin lífi, 

ofurseldir yfirvofandi áreiti. Rannsóknir sýna að þolendum finnst sem þeir eigi ekki neitt 

einkalíf. Þolendur stafræns ofbeldis eru líklegir til að einangra sig af skömm yfir stöðunni sem 

þeir kenna sjálfum sér um og upplifa sig því algerlega hjálparlausa.30  

Stafrænt ofbeldi er ekki skilgreint sérstaklega í Istanbúl-samningnum. Með 

breytingalögum nr. 8/2021 var ákvæðum um kynferðislega friðhelgi bætt inn í alm. hgl. með 

nýrri grein, 199. gr. a í alm. hgl., sem gerir refsivert að útbúa, dreifa, birta eða hóta að birta 

 
28 sama heimild. 
29 sama heimild. 
30 sama heimild. 
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kynferðislegt myndefni af öðrum án hans samþykkis. Brotið varðar sektum eða fangelsi allt að 

4 árum. Einnig var 228. gr. almennra hegningarlaga breytt á þá leið að refsivert er að brjóta 

friðhelgi einkalífs annars með því að hnýsast í, útbúa, afla, afrita, sýna, skýra frá, birta eða 

dreifa í heimildarleysi skjölum, gögnum, myndefni og fleiru um einkamálefni viðkomandi, 

hvort sem það er á stafrænu eða öðru formi. Valdi háttsemin brotaþola tjóni varðar brotið 

sektum eða fangelsi allt að 1 ári. 

 

2.4.6 Umsáturseinelti 
Umsáturseinelti (e. stalking) er  sú háttsemi að sitja um aðra manneskju og valda henni með 

því hræðslu eða kvíða. Þann 4. febrúar 2021 samþykkti Alþingi frumvarp sem bætir nýju 

ákvæði við löggjöfina með 232. gr. a alm. hgl., um umsáturseinelti, sbr. lög nr. 5/2021 um 

breytingu á alm. hgl., (umsáturseinelti). Samkvæmt því er refsivert að hóta, fylgjast með, setja 

sig í samband við eða með öðrum sambærilegum hætti, sitja um annan mann endurtekið ef 

háttsemin er til þess fallin að valda viðkomandi hræðslu eða kvíða. Brot gegn hinu nýja ákvæði 

varða sektum eða fangelsi allt að 4 árum. Í Istanbúl-samningnum kemur fram krafa um vernd 

gegn umsáturseinelti í 34. gr. 

 

2.5 Af hverju fara þær ekki? 
Þó svo að alþjóðlegar rannsóknir hafi fremur beinst að líkamlegu ofbeldi, vegna þess að það er 

auðþekkjanlegt og einfaldara að mæla, þá benda eigindlegar rannsóknir til þess að mörgum 

konum finnist andlega ofbeldið og niðurbrotið verra en það líkamlega.31  

Eigindlegar rannsóknir hafa staðfest að flestar konur, sem beittar eru ofbeldi, eru ekki 

aðgerðarlaus fórnarlömb heldur taka þær upp virkar aðferðir til að gæta að öryggi sínu og barna 

sinna. Sumar streitast á móti, aðrar flýja eða gera sitt besta til að halda friðinn með því að láta 

undan kröfum eiginmanna sinna.32 Viðbrögð hverrar konu við ofbeldinu ráðast af þeim 

möguleikum sem eru í boði fyrir hana.33 Ítarlegar, eigindlegar rannsóknir á konum frá öllum 

heimsálfum sýna að margir þættir geta haldið konu fastri í ofbeldissambandi. Einn þáttur er 

óttinn við hefnd, annar þáttur er óttinn við fjárhagslegt óöryggi. Aðrir þættir sem binda fólk í 

erfiðum samböndum eru áhyggjur af börnunum, skortur á stuðningi frá fjölskyldu og vinum og 

sú von að maðurinn muni breytast. Afneitun og ótti við félagslega útskúfun kemur oft í veg 

 
31 Krug og Weltgesundheitsorganisation (n. 7) 93. 
32 sama heimild 95. 
33 sama heimild 96. 
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fyrir að konur leiti sér hjálpar.34 Íslensk rannsókn frá árinu 2018 leiðir í ljós að þegar konur 

voru beittar ofbeldi hafði lögreglan afskipti vegna ofbeldishegðunar makans í 38% tilfella en 

einungis tæp 18% kvennanna kærðu ofbeldið til lögreglunnar.35 Í ársskýrslu Kvennaathvarfsins 

fyrir árið 2019 segir að á árunum 2018 og 2019 hafi um 50% þeirra kvenna sem til þeirra 

leituðu, einhverntímann óttast um líf sitt vegna ofbeldis. Lögreglan kom á vettvang í um 40% 

tilfella en einungis 12-14% kærðu ofbeldið og enn færri, einungis um 5%, fengu nálgunarbann 

gagnvart geranda sínum.36  

Í skýrslu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, um ofbeldi í nánum samböndum, kemur 

fram að fara þurfi í gegnum ákveðið ferli til að segja skilið við ofbeldissamband. Flestar konur 

reyna að fara frá manninum nokkrum sinnum áður en þeim tekst að lokum að enda sambandið 

fyrir fullt og allt.37 Ákvörðunin þróast stig af stigi og ekki er óalgengt að konan geri þrjár til 

fimm tilraunir áður en sambandinu er slitið endanlega.38 Á þessu tímabili fara konurnar í 

gegnum afneitun, kenna sjálfum sér um ofbeldið og þjáningarnar, þar til þær átta sig á 

alvarleika ofbeldisins og ná að samsama sig við aðrar konur í sambærilegri stöðu. Á þeim 

tímapunkti byrjar aðskilnaður og bati frá ofbeldissambandinu.39 Það að gera sér grein fyrir 

þessu ferli getur hjálpað utanaðkomandi að sýna meiri skilning og dæma ekki þær konur sem 

snúa aftur til baka í ofbeldisfullar aðstæður.  

Það að yfirgefa ofbeldissamband dugir þó ekki eitt og sér til að tryggja öryggi þolenda. 

Ofbeldið heldur oft áfram og getur jafnvel aukist eftir að konurnar segja skilið við 

ofbeldismennina. Reyndar er það svo að í víðsvegar í heiminum er fjöldi kvenna myrtur um 

það leyti sem þær reyna að fara frá ofbeldisfullum maka.40  

Íslensk rannsókn frá árinu 2013 bendir til þess að ofbeldi í nánu sambandi ljúki yfirleitt 

ekki þótt skilnaður sé um garð genginn og aðilar búi ekki lengur saman. Karlarnir halda áfram 

að áreita konurnar andlega með hótunum, innbrotum eða með því að eyðileggja eigur þeirra.41 

Flestar þeirra kvenna sem rætt var við  höfðu oftar en einu sinni hótað að yfirgefa manninn eða 

tekið einhver skref út úr sambandinu áður en kom að því að þeim tókst það „endanlega“. Þó 

 
34 sama heimild. 
35 Drífa Jónasdóttir, „Líðan og upplifun þolenda heimilisofbeldis & persónuleikaeinkenni ofbeldismanna.“ 
(Samtök um kvennaathvarf) 44–47 <https://www.kvennaathvarf.is/wp-content/uploads/2019/09/20190930-
Upplifun-og-l%C3%AD%C3%B0an-%C3%BEolenda-2.pdf>. 
36 Sigþrúður Guðmundsdóttir, „Ársskýrsla 2019“ (n. 24) 24. 
37 Krug og Weltgesundheitsorganisation (n. 7) 96. 
38 Ingólfur V. Gíslason og Valgerður S. Kristjánsdóttir, „Ofbeldissamband yfirgefið“ (2016) 10 (1) Tímarit 
félagsráðgjafa 26, 27. 
39 Krug og Weltgesundheitsorganisation (n. 7) 96. 
40 sama heimild. 
41 Ingólfur V. Gíslason og Valgerður S. Kristjánsdóttir (n. 38) 27. 
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svo að konurnar færu frá ofbeldismönnunum gátu ofsókninar haldið áfram í einhvern tíma á 

eftir. Því má segja að sambandsslitin verði aldrei alveg endanleg meðan konurnar glíma áfram 

við líkamlegar og andlegar afleiðingar ofbeldisins. Sambandið er áfram  sterkur áhrifaþáttur í 

lífi þeirra eftir að þær yfirgefa ofbeldismanninn.42 

 
2.6 Aðgerðir til að sporna við ofbeldi í nánum samböndum  
Fjölmörg ríki hafa sett í lög ákvæði um ofbeldi í nánum samböndum, jafnvel þótt 

embættismenn kunni enn að vera ómeðvitaðir um reglurnar eða óviljugir til að innleiða þær. 

Reynslan hefur sýnt að án viðvarandi átaks til að breyta stofnanamenningu og framkvæmd 

hennar hafa flestar lagaumbætur lítil áhrif.43 Ísland er hér engin undantekning eins og fram 

kemur í viðtali höfundar við Sigríði Björk Guðjónsdóttur ríkislögreglustjóra sem hafði orð á 

því að ekki væri nóg að setja lög, það þyrfti líka að innleiða þau og nota.44 

Samkvæmt skýrslu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar deila margir innan kerfisins 

(t.d. lögreglu eða dómskerfis) sömu fordómum og verið hafa ríkjandi í samfélaginu um ár og 

aldir.45 Þessar niðurstöður ríma við stöðu mála á Íslandi. Í skýrslu um áskoranir og tækifæri í 

jafnréttisstarfi hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu frá árinu 2018 kemur fram að stærstu 

innri hindranirnar séu viðhorf til stöðu jafnréttismála, einelti og kynferðisleg áreitni ásamt 

gamalgrónum hefðum og venjum. Þessar hindranir eru taldar samofnar menningu 

stofnunarinnar og því þurfi að ráðast með heildstæðum hætti að rót vandans. Einnig hallar á 

konur á mörgum sviðum innan embættisins, ekki síst lögreglukonur.46 Í lok janúar 2018 var 

hlutfall kvenna innan lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu einungis 18%. Sigríður Björk 

Guðjónsdóttir var lögreglustjóri lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu á  þeim tíma. Hún var 

meðvituð um að staðan væri ekki góð þótt ekkert hafi komið fram um viðhorf annarra 

stjórnenda embættisins. Margt virðist  benda til þess að víða hafi skort skilning á þörfinni fyrir 

jafnréttisvinnu, meðal annars innan yfirstjórnarinnar.47 Staða jafnréttismála innan lögreglunnar 

 
42 sama heimild 30. 
43 Krug og Weltgesundheitsorganisation (n. 7) 103. 
44 Sigríður Björk Guðjónsdóttir, Ríkislögreglustjóri, viðtal við höfund (Reykjavík, 12. maí 2021). 
45 Krug og Weltgesundheitsorganisation (n. 7) 103. 
46 Kristín Hjálmarsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir, „Áskoranir og tækifæri í jafnréttisstarfi hjá lögreglunni á 
höfuðborgarsvæðinu“ (Jafnréttissjóður Íslands febrúar 2018) 6 <https://dev.logreglan.is/wp-
content/uploads/2018/06/%C3%81SKORANIR-OG-T%C3%86KIF%C3%86RI-%C3%8D-
JAFNR%C3%89TTISSTARFI-HJ%C3%81-L%C3%96GREGLUNNI-%C3%81-
H%C3%96FU%C3%90BORGARSV%C3%86%C3%90INU2.pdf>. 
47 Kristín Hjálmarsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir, „Áskoranir og tækifæri í jafnréttisstarfi hjá lögreglunni á 
höfuðborgarsvæðinu - Samantekt“ (Jafnréttissjóður Íslands febrúar 2018) 4–10 <https://dev.logreglan.is/wp-
content/uploads/2018/09/%C3%81skoranir-og-t%C3%A6kif%C3%A6ri-%C3%AD-jafnr%C3%A9ttisstarfi-
hj%C3%A1-l%C3%B6greglunni-%C3%A1-h%C3%B6fu%C3%B0borgarsv%C3%A6%C3%B0inu-
%E2%80%93-Samantekt.pdf>. 
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á höfuðborgarsvæðinu í heild og ríkjandi viðhorf virðast að flestu leyti eiga við um lögregluna 

á landinu öllu.48 Í formála Istanbúl-samningsins segir að samningsaðilar geri sér grein fyrir því 

að til að koma í veg fyrir ofbeldi gegn konum sé það lykilatriði að koma á jafnrétti kvenna og 

karla, að lögum (de jure) og í reynd (de facto). Því er mjög mikilvægt að innan lögreglunnar, 

sem hefur m.a. það hlutverk að gæta almannaöryggis, tryggja réttaröryggi og halda uppi 

almannafriði og allsherjarreglu,49 sé ekki aðeins unnið út frá reynsluheimi karla heldur einnig 

kvenna. 

Á níunda og tíunda áratug síðustu aldar voru ýmsar lagaumbætur gerðar í tengslum við 

líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi í nánum samböndum víðsvegar um heiminn. Í upphafi árs 

2013 fór innanríkisráðherra þess á leit við refsiréttarnefnd að kanna hvort og þá hvaða 

breytingar væri nauðsynlegt að gera á íslenskri refsilöggjöf til að fullgilda Istanbúl-samninginn. 

Ráðherra óskaði einnig eftir því að nefndin ynni frumvarp til breytinga á almennum 

hegningarlögum, þar sem heimilisofbeldi yrði skilgreint sem sérstakt brot. Í framhaldinu var 

bætt við sérákvæði í alm. hgl. um ofbeldi í nánum samböndum, 218. gr. b með breytingalögum 

nr. 23/2016.50 Með sérstöku ákvæði um ofbeldi í nánum samböndum (heimilisofbeldi) varð 

þessi tegund ofbeldis að sérstöku broti, líkt og í Noregi. Þetta ákvæði felur einnig í sér  táknræna 

viðurkenningu löggjafans á sérstöðu viðkomandi brota; að heimilisofbeldi sé ekki einkamál 

fjölskyldunnar heldur varði samfélagið allt og við því beri að sporna með öllum tiltækum 

ráðum.51 Með 218. gr. b er lögð áhersla á að ofbeldi í nánum samböndum feli ekki í sér 

samansafn einstakra tilfella, heldur þurfi að líta á háttsemina sem eina heild. Athyglin færist 

þannig á það ógnar- og óttaástand sem skapast við þessar aðstæður og viðvarandi andlega 

þjáningu, kúgun og vanmátt sem þolandi verður fyrir.52 

 

2.7 Úrræði fyrir þolendur ofbeldis 
2.7.1 Kvennaathvarfið 
Á Vesturlöndum hafa kvennaathvörf og miðstöðvar fyrir þolendur ofbeldis verið hornsteinninn 

í þjónustu við þolendur ofbeldis í nánum samböndum. Slíkar miðstöðvar bjóða yfirleitt upp á 

 
48 Kristín Hjálmarsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir (n. 46) 6. 
49 „Um Lögregluna“ (Lögreglan, 24. nóvember 2014) <https://www.logreglan.is/logreglan/um-logregluna/> 
skoðað 13. maí 2021. 
50 Lög nr. 23/2016 um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, með síðari breytingum (Samningur 
Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi gegn konum og heimilisofbeldi). 
51 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 547 - 401. mál, athugasemdir við lagafrumvarpið. 
52 sama heimild, um 4. gr. 
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stuðningshópa og einstaklingsráðgjöf, starfsþjálfun, dagskrá fyrir börn, félagsaðstoð og 

lögfræðiþjónustu og tilvísanir í áfengis- og fíkniefnameðferðir fyrir þær sem það þurfa.53  

Þann 2. júní 1982 var haldinn stofnfundur Samtaka um kvennaathvarf þar sem ákveðið 

var að opna athvarf fyrir konur sem gætu ekki búið heima hjá sér vegna ofbeldis. Þann 6. 

desember sama ár var Kvennaathvarfið opnað. Í upphafi voru samtökin grasrótarsamtök en árið 

1995 var horfið frá því fyrirkomulagi og mynduð formleg samtök. Árið 2010 var stofnuð 

sjálfseignarstofnun um húsnæði Kvennaathvarfsins en reksturinn hélst óbreyttur.54  

Í ársskýrslu Kvennaathvarfsins fyrir árið 2018 kemur fram að yfir árið dvöldu þar 135 

konur og 70 börn. En auk þess komu 240 konur í viðtöl í Kvennaathvarfinu án þess koma til 

dvalar.55 Árið 2019 dvöldu 144 konur og 100 börn í athvarfinu og 294 konur komu þangað í 

viðtöl án þess að til dvalar kæmi.56 Ársskýrsla Kvennaathvarfsins fyrir árið 2020 liggur ekki 

fyrir þegar þessi orð eru skrifuð, en bráðabirgðatölur hafa verið gefnar út og á árinu 2020 

dvöldu 138 konur og 110 börn í Kvennaathvarfinu. Að auki komu 312 konur í viðtöl án þess 

að til dvalar kæmi og er það töluverð fjölgun á milli ára.57 

Þegar konurnar voru spurðar um hvað hafi orðið til þess að þær leituðu til 

Kvennaathvarfsins, svöruðu flestar þeirra því til að þær væru hræddar við makann, óttuðust um 

öryggi sitt og jafnvel líf sitt og barna sinna, væru búnar að fá nóg eða hefðu einfaldlega gefist 

upp á ástandinu á heimilinu. Konurnar þurftu stuðning, ráð og sumar þurftu skjól fyrir ofbeldi 

á heimilum sínum.58 

 

2.7.2 Miðstöð fyrir þolendur ofbeldis (e. Family Justice Center) 
Þann 4. október 2016 var undirrituð viljayfirlýsing til þriggja ára um tilraunaverkefni á milli 

Reykjavíkurborgar, félagsmálaráðuneytisins, dómsmálaráðuneytisins, lögreglunnar á 

höfuðborgarsvæðinu, Stígamóta, Drekaslóðar, Kvennaathvarfsins, Kvennaráðgjafarinnar og 

Mannréttindaskrifstofu Íslands varðandi stofnun Bjarkarhlíðar, miðstöðvar fyrir fullorðna 

þolendur ofbeldis (e. Family Justice Center). Bjarkarhlíð opnaði formlega 2. mars 2017 og 

hefur starfað sem frjáls félagasamtök frá 1. janúar 2019.  

 
53 Krug og Weltgesundheitsorganisation (n. 7) 104. 
54 „Um samtökin“ <https://www.kvennaathvarf.is/sagan/> skoðað 14. maí 2021. 
55 Sigþrúður Guðmundsdóttir, „Ársskýrsla 2018“ (n. 24) 10–11. 
56 Sigþrúður Guðmundsdóttir, „Ársskýrsla 2019“ (n. 24) 14. 
57 „Töluleg samantekt frá starfsemi athvarfsins á árinu 2020“ <https://www.kvennaathvarf.is/toluleg-samantekt-
fra-starfsemi-athvarfsins-a-arinu-2020/> skoðað 14. maí 2021. 
58 Sigþrúður Guðmundsdóttir, „Ársskýrsla 2019“ (n. 24) 15. 
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Hugmyndafræðin á bak við miðstöðvar fyrir fullorðna þolendur ofbeldis byrjaði að 

þróast í Bandaríkjunum árið 1989. Fyrsta miðstöðin var opnuð í San Diego árið 2002. Ísland 

var áttunda landið í Evrópu til að þróa hugmyndafræðina, en markmið slíkra miðstöðva er að 

auka öryggi þolenda ofbeldis, stuðla að valdeflingu þeirra, veita fræðslu um eðli og afleiðingar 

ofbeldis og taka þátt í og koma að aukinni umræðu um ofbeldi í samfélaginu.59 Miðstöðvar 

fyrir þolendur ofbeldis eru þverfaglegar þjónustumiðstöðvar, hvort sem þær eru opinberar eða 

einkareknar, sem ætlað er að veita þolendum ofbeldis og fjölskyldum þeirra þá aðstoð sem þau 

þurfa undir einu þaki.60 Slíkar miðstöðvar fækka þeim stöðum sem þolendur þurfa að 

heimsækja til að fá aðstoð til að binda enda á ofbeldið. Með því að bjóða alla þjónustuna á 

einum stað losna þolendur við að þurfa að segja sögu sína aftur og aftur.  

Með því að efla samstarf og samræma nálgun mismunandi stofnana má bæta aðgengi 

þolenda og barna þeirra að þjónustu og stuðningi.61 Hér á landi eru starfræktar tvær slíkar 

miðstöðvar; Bjarkarhlíð í Reykjavík og Bjarmahlíð á Akureyri sem opnaði 10. maí 2019. Í 

ársskýrslu Kvennaathvarfsins fyrir árið 2018 kemur fram að í Bjarkarhlíð tóku ráðgjafar 

Kvennaathvarfsins viðtöl við alls 225 þolendur heimilisofbeldis62 og árið 2019 komu 214 konur 

þangað í viðtal.63 Ekki liggja fyrir tölur fyrir árið 2020 þegar þessi orð eru rituð. 

 

2.7.3 Nálgunarbann og brottvísun af heimili 
Nálgunarbann er úrræði sem hægt er að grípa til þegar ástæða er til að ætla að aðili muni fremja 

afbrot eða raska á annan hátt friði annars manns. Sá sem sætir nálgunarbanni má ekki koma á 

tiltekinn stað eða svæði, veita eftirför, heimsækja eða setja sig með öðru móti í samband við 

þann sem bannið er ætlað að vernda, sbr. 1. gr. laga, um nálgunarbann og brottvísun af heimili, 

nr. 85/2011. Brottvísun af heimili kallast það þegar aðila er vísað brott af heimili sínu eða 

dvalarstað og bannað að snúa þangað aftur í tiltekinn tíma til verndar öðrum sem búa þar, sbr. 

2. gr. sömu laga.  

Í ársskýrslu Kvennaathvarfsins fyrir árið 2019 kemur fram að árin 2018 og 2019 fengu 

einungis 5% kvenna, sem þangað leituðu, sett nálgunarbann á gerendur sína64 sem vekur 

 
59 Ragna Björg Guðbrandsdóttir, „Ársskýrsla Bjarkarhlíðar 2019“ (Bjarkarhlíð febrúar 2020) 3–4 
<https://static1.squarespace.com/static/5a2034cdd55b413937e061ba/t/5efcac7f5ab393168c81c8ed/1593617545
510/%C3%81rsk%C3%BDrsla+2019++%28002%29.pdf>. 
60 „Our Alliance - Family Justice Centers Europe“ <https://www.efjca.eu/the-alliance/our-alliance> skoðað 17. 
nóvember 2020. 
61 „About the Family Justice Centers - Family Justice Centers Europe“ <https://www.efjca.eu/centers> skoðað 
17. nóvember 2020. 
62 Sigþrúður Guðmundsdóttir, „Ársskýrsla 2018“ (n. 24). 
63 Sigþrúður Guðmundsdóttir, „Ársskýrsla 2019“ (n. 24) 14. 
64 sama heimild 24. 
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athygli þar sem nálgunarbann er ekki refsing heldur verndar- eða öryggisráðstöfun, sem 

takmarkar athafnafrelsi eins til verndar öðrum.65 Brot gegn nálgunarbanni getur varðað sektum 

eða fangelsi, allt að tveimur árum ef brot eru stórfelld eða ítrekuð, sbr. 1. mgr. 232. gr. alm. 

hgl. Minni hluti þolenda (14% árið 2019 og 12% árið 2018) kærði ofbeldið sem þær urðu fyrir 

og enn lægra hlutfall naut góðs af þeim úrræðum sem hefðu getað verndað þær, þ.e. úrræði á 

borð við nálgunarbann. Þetta er athyglisvert í ljósi þess hversu stór hluti kvennanna sem til 

samtakanna leituðu, eða um 40-50%, hefur óttast um líf sitt og hlotið áverka.66  

Í viðtali höfundar við Huldu Elsu Björgvinsdóttur, sviðsstjóra ákærusviðs 

lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu, sem tekið var 14. maí 2021 var hún spurð út í ástæður 

þess að  svo fáar konur sem leita til Kvennaathvarfsins fengu nálgunarbann á gerendur sína, 

jafnvel þótt þær væru hræddar um líf sitt og með áverka. Hún svaraði því til að lögreglan hefði 

ekki aðgengi að konunum sem kæmu í Kvennaathvarfið, þær þyrftu að leita til lögreglunnar 

svo lögreglan vissi af þeim, án þess gæti lögreglan ekki gripið inn í. Í einhverjum tilfellum 

hafði lögreglan þó tekið ákvarðanir að eigin frumkvæði, þótt ekki kæmi um það beiðni frá 

konunum sjálfum en í þeim tilvikum hafi verið gott samkomulag á milli ákærusviðs og 

réttargæslumannanna um að lögreglan færi sjálf af stað með mál. Að mati Huldu höfðu málin 

gengið vel fyrir sig í þessum tilvikum.67 

Nú hefur verið farið ítarlega yfir eðli, alvarleika og afleiðingar kynbundins ofbeldis í 

nánum samböndum með áherslu á það hversu margslungin og falin þessi ofbeldisbrot geta 

verið. Í ljósi þess hversu mikið hefur oft gengið á áður en þolendur segja loksins frá og leita til 

lögreglu verður að telja að úrræðin nálgunarbann og brottvísun af heimili séu dýrmæt úrræði 

til varnar þolendum ofbeldis í nánu sambandi en og ekki síður þegar þolendur stíga skrefið til 

fulls og yfirgefa ofbeldissambönd. Það er því mikilvægt að úrræðin veiti raunhæfa og virka 

vernd.   

 
65 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 133 - 132. mál, greinargerð, 2. kafli. 
66 Sigþrúður Guðmundsdóttir, „Ársskýrsla 2019“ (n. 24) 24. 
67 Hulda Elsa Björgvinsdóttir, sviðsstjóri ákærusviðs lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu, viðtal við höfund 
(Reykjavík, 14. maí 2021). 
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3 Istanbúl-samningurinn 
Samningur Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi á konum og aðgerðir gegn 

heimilisofbeldi var samþykktur og undirritaður á vettvangi Evrópuráðsins í Istanbúl þann 11. 

maí árið 2011, meðal annars af fulltrúum Íslands. Tyrkland var fyrsta ríkið til að fullgilda 

samninginn þann 14. mars 2012.68 Í því sambandi má nefna að Tyrkland var einnig fyrsta ríkið 

til að segja sig frá samningnum þann 22. mars 2021.69 Samningurinn tók gildi þann 1. ágúst 

2014, þegar tíu ríki höfðu fullgilt hann.70 

Í formála Istanbúl-samningsins kemur fram að aðilar samningsins fordæmi allar 

birtingarmyndir ofbeldis gegn konum og allt heimilisofbeldi. Aðildarríkin gera sér grein fyrir 

því að til að koma megi í veg fyrir ofbeldi gegn konum sé lykilatriði að koma á jafnrétti 

kynjanna, bæði í reynd og að lögum. Ofbeldi gegn konum er í eðli sínu kynbundið ofbeldi og 

algengasta aðferðin til að neyða konur til að taka lægri sess en karlar í samfélaginu. Konur og 

stúlkur eru í meiri hættu en karlar á því að verða fyrir kynbundnu ofbeldi og verði hlutfallslega 

oftar fyrir barðinu á heimilisofbeldi heldur en karlar, þótt karlmenn fái einnig að kenna á 

heimilisofbeldi. Það er talið áhyggjuefni hversu oft konur og stúlkur verða fyrir alvarlegu 

ofbeldi, gjarnan innan veggja heimilisins. Kynbundið ofbeldi er alvarlegt brot á mannréttindum 

kvenna og kemur í veg fyrir að jafnrétti náist. Aðilar samningsins setja sér jafnframt það 

markmið að Evrópa verði laus við allt heimilisofbeldi og ofbeldi gegn konum. 

Í a-lið 1. mgr. 1. gr. Istanbúl-samningsins er tekið fram að  markmið samningsins sé að 

vernda konur gegn öllum birtingarmyndum ofbeldis og fyrirbyggja ofbeldi, sækja gerendur til 

saka og uppræta ofbeldi gegn konum og heimilisofbeldi. Í 1. mgr. 2. gr. samningsins er  fjallað 

um gildissvið hans, sem taki til allra birtingarmynda ofbeldis gegn konum og þar á meðal 

heimilisofbeldis þar sem konur eru oftast þolendur. Í 2. mgr. 2. gr.  eru samningsaðilar hvattir 

til að beita samningnum í þágu allra þolenda heimilisofbeldis og leggja sérstaka áherslu á 

málefni kvenna sem verða fyrir kynbundnu ofbeldi þegar ákvæði samningsins eru leidd í lög. 

Hugtakið ofbeldi gegn konum er skilgreint í a-lið 3. gr. í samningnum. Það er „brot á 

mannréttindum og mismunun gegn konum, og tekur til alls kynbundins ofbeldis sem leiðir til 

eða er líklegt til að leiða til líkamlegs, kynferðislegs, andlegs eða fjárhagslegs skaða eða 

 
68 „Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic 
Violence“ <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210> skoðað 8. apríl 2021. 
69 „Harmar ákvörðun Tyrkja“ (mbl.is, 22. mars 2021) 
<https://www.mbl.is/frettir/innlent/2021/03/22/harmar_akvordun_tyrkja/> skoðað 8. apríl 2021. 
70 „Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic 
Violence“ (n. 68). 
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þjáninga kvenna, þar á meðal hótana um slíka verknaði, nauðungar eða gerræðislegra 

frjálsræðissviptinga, hvort sem það á sér stað á almannafæri eða í einkalífi.“ 

Þá er hugtakið heimilisofbeldi skilgreint í 3. gr. b. Það 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.“ Í 3. gr. d. er svo gert skýrt að 

kynbundið ofbeldi gegn konum sé „ofbeldi sem er beint að konu vegna þess að hún er kona eða 

ofbeldi sem konur verða hlutfallslega meira fyrir“. 

Í 4. gr. samningsins heita samningsaðilar að gera nauðsynlegar ráðstafanir, hvort sem 

er hjá hinu opinbera eða í einkageiranum, til að efla og vernda rétt kvenna til að lifa við 

aðstæður þar sem ofbeldi þrífst ekki. Aðildarríki fordæma jafnframt mismunun gegn konum í 

hvaða mynd sem er og skuldbinda sig til að grípa tafarlaust til nauðsynlegra ráðstafana gegn 

þeirri mismunun. Tekið er fram að þær sérstöku ráðstafanir sem nauðsynlegar eru til að vernda 

konur gegn kynbundnu ofbeldi teljist ekki vera mismunun samkvæmt samningnum. 

Samningsaðilar skuldbinda sig til að gera nauðsynlegar ráðstafanir, með lagasetningu eða 

öðrum hætti, til að vernda þolendur fyrir frekari ofbeldisbrotum, sbr. 1. mgr. 18. gr. Jafnframt 

skuli allar ráðstafanir miðast við að forðast afleidd brot, sbr. 3. mgr. 18. gr.  

Kveðið er á um það í 33. gr. samningsins að samningsaðilar skuli gera nauðsynlegar 

ráðstafanir, með lagasetningu eða öðrum hætti, m.a. til að lýsa þann ásetningsverknað 

refsiverðan sem skaðar að marki andlega friðhelgi einstaklings með nauðung eða hótunum 

(andlegt ofbeldi) og ógnandi hegðun gagnvart öðrum einstaklingi, sem veldur hjá honum ótta 

um eigið öryggi (umsáturseinelti), sbr. 34. gr. samningsins. Í 3. mgr. 78. gr. samningsins er 

hins vegar að  finna heimild samningsaðila til að setja fyrirvara við þetta ákvæði og val um að 

beita öðrum viðurlögum en refsingum ef þeir svo kjósa. Beiting nálgunarbanns flokkast þar 

sem ein tegund viðurlaga, önnur en refsing.  

Við gildistöku samningsins var ekki að finna ákvæði í almennum hegningarlögum sem 

tók til þeirrar háttsemi sem lýst var í 34. gr. samningsins. Í lögum um nálgunarbann nr. 85/2011, 

sem skoðuð verða nánar í kafla 4.2.5, er að finna samsvarandi skilgreiningu í 1. gr. þar sem 

nálgunarbann telst eiga við þau tilvik „þegar manni er bannað að koma á tiltekinn stað eða 

svæði, veita eftirför, heimsækja eða setja sig með öðru móti í sambandi við annan mann“. Þau 

skilyrði sem þurfa að vera fyrir hendi til að heimilt sé að beita nálgunarbanni eru tilgreind í 4. 

gr. laganna, þ.e 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 4. gr. laganna.  
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Refsingar við brotum gegn nálgunarbanni er að finna í 1. mgr. 232. gr. alm. hgl. Það 

getur varðað sektum eða fangelsi, allt að tveimur árum ef brot er ítrekað eða stórfellt. Við 

fullgildingu var ekki talið að 34. gr. samningsins varðandi umsáturseinelti kallaði á sérstakar 

breytingar á íslenskri löggjöf.71 

Í 35. gr. Istanbúl-samningsins er gerður áskilnaður um sömu kröfur um vernd og 

refsingu og tíðkast með ásetningsverknað sem felst í líkamlegu ofbeldi gegn öðrum 

einstaklingi.  Samningurinn kveður jafnframt á um það í 36. gr. að refsivert skuli vera að taka 

þátt í að þröngva líkamshluta eða öðrum hlut inn í leggöng, endaþarm eða munn annars 

einstaklings án samþykkis hans í kynferðislegum tilgangi, að taka þátt í kynferðislegum 

athöfnum með öðrum einstaklingi án samþykkis hans og að verða valdur af því að annar 

einstaklingur taki þátt í kynferðislegri athöfn með þriðja einstaklingi án gagnkvæms samþykkis 

allra aðila. Þá skal einnig tryggja að lagasetning eigi einnig við um brot sem eru framin eru 

gegn núverandi eða fyrrverandi maka eða sambúðarmaka eins og hann er skilgreindur í 

landslögum.  

Nauðungarhjónabönd skulu gerð refsiferð skv. 37 grein samningsins, sem leggur þær 

skyldur á samningsaðila að uppræta slík hjónabönd hvort sem börn eða fullorðnir eiga í hlut. Í 

38. gr. er kveðið á um að limlesting á kynfærum kvenna verði lýst refsiverð og 39. grein lýsir 

það refsivert að eyða fóstri án upplýsts samþykkis móður eða framkvæma aðgerðir sem svipt 

geti hana möguleikanum á að eignast barn með eðlilegum hætti. Kynferðisleg áreitni telst 

refsiverð skv. 40 gr. samningsins, hvort sem hún er orðbundin, táknræn eða líkamleg, ef hún 

er viðhöfð í óþökk þess sem fyrir henni verður og til þess fallin að brjóta gegn mannlegri reisn, 

einkum þegar hún skapar kúgandi, fjandsamlegar, lítillækkandi, niðurlægjandi eða móðgandi 

aðstæður. Í 41. gr. er samningsaðilum gert að fara í nauðsynlegar ráðstafanir til að gera það 

refsivert að hvetja til kynbundins ofbeldis eða aðstoða við að fremja slíkt brot. 

Í 1. mgr. 45. gr. samningsins segir að samningsaðilar skuli tryggja að viðurlög, við 

brotum sem lýst hafa verið refsiverð í samræmi við samninginn, séu skilvirk, hæfileg og hafi 

varnaðaráhrif, að teknu tilliti til alvarleika brotanna. Samningsaðilar geta t.d. samþykkt að 

vakta dæmda einstaklinga og hafa eftirlit með þeim eða afturkalla réttindi foreldra ef hagsmunir 

barns, sem geta einnig falið í sér vernd þolandans, verða ekki tryggðir með öðrum hætti. Um 

ástæður til refsiþyngingar er fjallað í 46. gr. samningsins þar sem aðilar sammælast um að unnt 

sé að þyngja refsingu vegna brota, sem lýst eru refsiverð skv. samningnum, ef ákveðnar 

refsiþyngingarástæður eru fyrir hendi. Hafi t.a.m. verið brotið gegn fyrrverandi eða núverandi 

 
71 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 547 - 401. mál, athugasemdir við frumvarpið, 2.2.2. 
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maka eða sambúðarmaka, eins og hann er skilgreindur í landslögum, af fjölskyldumeðlim, 

einstaklingi sem býr með þolanda eða einstaklingi sem misnotar valdastöðu sína gagnvart 

þolanda, eru einnig ítrekunaráhrif brots talin með sem refsiþyngingarástæða, og eins ef það var 

framið gegn sérstaklega varnarlausum einstaklingi, barni eða í návist barns. Það þykir einnig 

vera tilefni til refsiþyngingar ef tveir eða fleiri fremja brotið í sameiningu, ef brotið var framið 

í framhaldi af eða með grimmilegu ofbeldi, ef vopni var beitt við brotið eða hótað að beita því, 

ef þolandi beið alvarlegt, líkamlegt eða andlegt, tjón við brotið og ef gerandi hefur áður verið 

sakfelldur fyrir svipað brot.  

Með 50. gr. samningsins undirgangast samningsaðilar að tryggja að löggæslustofnanir 

bregðist tafarlaust og á viðeigandi hátt við öllum birtingarmyndum ofbeldis sem falla undir 

gildissvið samningsins með því að veita þolendum samstundis fullnægjandi vernd og að 

stofnanir taki virkan og viðeigandi þátt í forvörnum og vernd gegn kynbundnu ofbeldi af öllu 

tagi. 

 
3.1 Brottvísun í neyð, sbr. 52. gr. 
52. gr. Istanbúl-samningsins leggur þá skyldu á samningsaðila að gera nauðsynlegar 

ráðstafanir, með lagasetningu eða öðrum hætti, til að tryggja að þar til bær yfirvöld hafi 

valdheimildir til að bregðast við bráðri hættu með því að skipa geranda heimilisofbeldis að 

yfirgefa heimili þolanda eða einstaklings sem telst í hættu staddur, í hæfilegan tíma og að banna 

geranda að fara inn á heimili eða hafa samband við þolanda eða einstakling sem telst vera í 

hættu staddur. Öryggi þolanda skal vera í fyrirrúmi þegar gripið er til þeirra ráðstafana sem 

samningurinn gerir ráð fyrir.  

Í skýringum við samninginn er talið að fjarlægð á milli geranda og þolanda sé ein 

áhrifaríkasta leiðin til að tryggja öryggi þolenda heimilisofbeldis. Í mörgum tilfellum felur það 

í sér að annar hvor aðila þarf tímabundið að yfirgefa sameiginlegt heimili eða heimili 

þolandans. Í stað þess að setja byrðina á þolandann, sem oft er með börn sín með sér, að þurfa 

að flýja heimilið og leita í athvarf, er talið mikilvægt að hægt sé að vísa geranda brott af 

heimilinu, banna honum að koma þangað í óákveðinn tíma en leyfa þolandanum að vera áfram 

heima hjá sér. Ákveðið var að eftirláta samningsaðilum að ákveða hversu lengi slík brottvísun 

ætti að vara. Þau lönd Evrópusambandsins sem hafa tekið upp þessa þvingunarráðstöfun hafa 

látið brottvísunina gilda frá 10 dögum upp í 4 vikur. Varðandi hugtakið bráð hætta sem vísað 

er til í 52. gr. er átt við þær aðstæður þar sem hætta er yfirvofandi eða hefur þegar átt sér stað 

og er líkleg til að endurtaka sig. Að lokum kemur fram í skýringunum með samningnum að 
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allar ráðstafanir sem teknar verði í þessu tilliti skuli gerðar með öryggi þolenda í fyrirrúmi sem 

sýnir hvers eðlis verndin gagnvart þolandanum á að vera.72 

 
3.2 Nálgunarbann eða verndarúrskurðir, sbr. 53. gr. 
Istanbúl-samningurinn kveður á um nálgunarbann eða aðra verndarúrskurði í 53 gr. þar sem sú 

skylda  er lögð á samningsaðila að gera nauðsynlegar ráðstafanir, með lagasetningu eða öðrum 

hætti, til að tryggja að unnt sé að beita úrræðum til að vernda þolendur ofbeldis, í öllum þeim 

birtingarmyndum sem falla undir gildissvið samningsins, svo sem með nálgunarbanni eða 

öðrum verndarráðstöfunum. Í 2. mgr. 53. gr. er tekið fram að úrræðin skuli veita þolanda 

tafarlausa vernd, án óþarfa kostnaðar eða skriffinnsku, og halda gildi sínu þar til þeim hefur 

verið er breytt eða þau felld úr gildi. Þá skulu þau gefin út fyrir hönd þolanda og taka gildi 

samstundis, vera aðgengileg, án tillits til eða samhliða öðrum málarekstri, og heimilt skal vera 

að koma þeim að við málarekstur í öðrum málum. Þá skulu samningsaðilar, skv. 3. mgr. 53. 

gr., tryggja að refsing eða önnur viðurlög við brotum á nálgunarbanni og verndarráðstöfunum 

séu skilvirk, hæfileg og hafi varnaðaráhrif. 

Í skýringum með Istanbúl-samningnum segir  að þrátt fyrir að tekið sé fram að tryggja 

þurfi að unnt sé að beita nálgunarbanni eða verndarúrskurðum þá hafi höfundar það í huga að 

landslög sumra ríkja geri ráð fyrir því að hægt sé að beita nálgunarbanni og öðrum 

verndarúrskurðum samhliða. Nálgunarbanni mætti t.d. mögulega beita samhliða stuttri 

brottvísun af heimili. Tilgangur slíkra ákvæða er að veita þolendum skjóta vernd gegn þeim 

brotum sem falla undir samninginn. Samningsaðilar telja rétt að eftirláta ríkjunum sjálfum að 

útfæra nánar hvort og hvernig þessum úrræðunum verði komið fyrir í landslögum, með 

sérlögum, refsilögum, stjórnsýslulögum eða með sínum hætti í hverju landi fyrir sig. Slíkum 

ákvæðum er ætlað að virka hratt og án óþarfa kostnaðar eða skriffinnsku, slík úrræði eiga að 

komast í gagnið sem fyrst og án langrar dómsmeðferðar. Að sama skapi á kostnaður sem fellur 

til að vera óverulegur til að aftra því ekki að þolandi nýti sér úrræðin. Að sama skapi þá ætti 

ferlið í kringum nálgunarbann eða aðra verndarúrskurði ekki að vera óyfirstíganleg hindrun 

fyrir þolanda. 

Þriðji liður 2. mgr. 53. gr. samningsins kveður á um að samningsaðilar eigi að ganga úr 

skugga um að úrræðum megi, þegar svo ber undir og þörf krefur, koma í gagnið um leið  og 

 
72 „Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against 
women and domestic violence“ (Council of Europe 2011) CETS 210 
<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800d
383a>, 266. mgr. 
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nauðsynlegt þykir, einungis með aðkomu þolanda, og taki gildi samstundis. Þetta þýðir að 

dómari eða til þess bær aðili á að hafa heimild til að gefa út tímabundið nálgunarbann eða 

verndarúrskurð sem aðeins er byggður á beiðni annars aðilans. Í skýringum með samningnum 

kemur þó fram að hér ber að hafa í huga 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu (hér eftir MSE), 

sem lögfestur var hér á landi með lögum nr. 62/1994, sem kveður á um rétt til réttlátrar 

málsmeðferðar fyrir dómi. Gæta verður þess að gerandi hafi möguleika á að skjóta úrskurði 

eða ákvörðun til dómstóla. Í 2. mgr. 53. gr. er gert ráð fyrir að þolandi geti fengið nálgunarbann, 

hvort sem hann ákveður að leggja fram kæru á hendur geranda eða ekki. Rannsóknir hafa sýnt 

að margir þolendur ofbeldis, sem hafa óskað eftir nálgunarbanni, treysta sér ekki til að leggja 

fram kæru á hendur geranda sínum. Þess vegna ætti nálgunarbannsúrræðið að virka sjálfstætt, 

hvort sem kæra er lögð fram eða ekki. Að lokum er hnykkt á því að nálgunarbanni eigi að vera 

hægt að koma í framkvæmd óháð öðrum málarekstri á hendur gerandanum. Tilgangur þessa 

ákvæðis er að veita öðrum dómurum, sem kunna að hafa mál hans á borði sínu, vitneskju um 

tilvist nálgunarbannsins. 

Tilgangur 3. mgr. 53. gr. er að knýja gerendur til að virða nálgunarbann og aðra 

verndarúrskurði með því að tryggja að viðurlög séu fyrir hendi. Þau geta verið í formi sekta, 

fangelsisvistar eða annarra lagalegra viðurlaga sem eru skilvirk, hæfileg og hafa varnaðar-

áhrif.73 

 

  

 
73 sama heimild, 275. mgr. 
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4 Nálgunarbann og brottvísun af heimili  
4.1 Aðdragandi 
4.1.1 Áminning lögreglu 
Fyrstu lög um nálgunarbann á Íslandi tóku gildi árið 2000, sbr. lög nr. 94/2000. Fyrir þann tíma 

var úrræðið nálgunarbann ekki að finna í íslenskum rétti. Hins vegar var í gildi ákvæði 1. mgr. 

232. gr. alm. hgl. um refsingu við ofsóknum og ónæði annars manns að undanfarinni áminningu 

lögreglu. Ákvæðið var að finna í XXV. kafla laganna sem fjallaði um ærumeiðingar og brot 

gegn friðhelgi einkalífs og var svohljóðandi: 

Ef maður, þrátt fyrir áminningu lögreglunnar, raskar friði annars manns með 
því að ásækja hann, ofsækja hann með bréfum eða ónáða hann á annan svipaðan 
hátt, þá varðar það sektum eða varðhaldi allt að 6 mánuðum.74 

 
Í greinargerð með frumvarpi til laga nr. 19/1940 kom fram að ákvæði greinarinnar væru ný og 

áminning lögreglunnar þyrfti fyrst að koma til áður en gripið væri til refsingar. Léti viðkomandi 

ekki af hegðan sinni eftir áminningu lögreglu skyldi honum refsað eftir því sem 1. mgr. 232. 

gr. segir til um, ef þolandi krefðist þess, sbr. 242. gr. sömu laga, þar sem segir að brot gegn 

232. gr. skuli sæta opinberri ákæru eftir kröfu þess manns, sem misgert var við.75 Áminning 

lögreglu var skilyrði þess að háttsemin, sem lýst var í ákvæðinu, væri refsiverð, nema hún væri 

refsiverð skv. öðrum ákvæðum laga eða reglum. 

Í lögum var þó ekki að finna ákvæði um áminningu lögreglu, hvorki um forsendur að 

baki því hvenær mætti beita ákvæðinu né efnislegt innihald eða málsmeðferð, einungis refsingu 

við henni. Áminning lögreglu var því ólögfest úrræði en rof á henni varðaði refsingu skv. 1. 

mgr. 232. gr. alm. hgl.76  

Ákvæði 1. mgr. 232. gr. var breytt árið 1976, sbr. 4. gr. laga nr. 16/1976. Í áliti 

allsherjarnefndar kemur fram að talin hafi verið þörf á að herða refsilöggjöfina vegna slíks 

hátternis sem kveðið var á um í frumvarpinu.77 Ákvæðinu var breytt á þá leið að refsimörk voru 

þyngd þannig að verknaðurinn gæti varðað sektum, varðhaldi eða fangelsi allt að 6 mánuðum, 

lögfest var að áminning lögreglunnar gilti í 5 ár og því bætt við að ónæði með símhringingum 

væri einnig refsivert. Þá kom fram í athugasemdum um 4. gr. l. nr. 16/1976 að áreitni sú, sem 

getið var um í 1. mgr.  232. gr., væri bæði meinleg fyrir þann sem misgert væri við og fjölskyldu 

 
74 Alþt. 1939-1940, A-deild, þjsk. 43 - 29. mál, 1. mgr. 232. gr. 
75 sama heimild, athugasemdir við 232. gr. 
76 „Skýrsla nefndar um stöðu brotaþola - 1998.“ (Dómsmálaráðuneytið 1998) 12 
<https://www.stjornarradid.is/gogn/rit-og-skyrslur/stakt-rit/2000/05/22/Skyrsla-nefndar-um-stodu-brotathola-
1998/> skoðað 2. mars 2021. 
77 Alþt. 1975-1976, A-deild, þskj. 383 - 15. mál. 
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hans og því þörf á auknum refsiviðurlögum, sem m.a. gerðu það mögulegt að beita mann 

gæsluvarðhaldi meðan  á rannsókn stæði.78 Ákvæðið eftir breytingu hljóðaði því svona:  

Ef maður, þrátt fyrir áminningu lögreglunnar, raskar friði annars manns með 
því að ásækja hann, ofsækja hann með bréfum eða ónáða hann á annan svipaðan 
hátt, þar á meðal með símhringingum, þá varðar það sektum, varðhaldi eða 
fangelsi allt að 6 mánuðum. Áminning lögreglunnar hefur gildi í 5 ár.79 

 
Á árunum 1989–2000 færðist veiting lögregluáminninga að mestu yfir í hendur lögfræðinga 

lögreglunnar en á síðari hluta tímabilsins voru aðstoðaryfirlögregluþjónar alfarið farnir að sjá 

um að veita áminningar. Ástæðan mun helst hafa verið sú að bregðast þurfti skjótt við í kjölfarið 

á áminningu þar sem tilgangurinn var yfirleitt að stöðva yfirstandandi ónæði eða áreiti. 

Breytingin var því gerð af hagkvæmnisástæðum þar sem ekki er alltaf hægt að leiða saman 

brotamann og lögfræðing með skjótum fyrirvara.80 Áminninguna mátti afturkalla hvenær sem 

var, annaðhvort af þeim sem tók ákvörðunina eða yfirmanni hans. Einnig var talið að 

áminningin félli brott við sættir aðila þó svo að gildistími hennar væri 5 ár.81 

4.1.2 Skýrsla nefndar um stöðu brotaþola 
Þann 2. desember 1993 skipaði þáverandi dómsmálaráðherra nefnd til þess að fara yfir stöðu 

brotaþola kynferðis- og annarra grófra ofbeldisbrota og m.a. athuga hvort setja ætti í lög reglur 

um nálgunarbann. Ákveðið var að nefndin skyldi gera tillögur um þau atriði sem féllu undir 

verksvið hennar í stað þess að semja drög að frumvarpi um breytingar á oml. eða eftir atvikum 

sérstök frumvörp þar sem refsiréttarnefnd hafði verið falið að gera heildarendurskoðun á lögum 

um meðferð opinberra mála nr. 19/1991 (hér eftir oml.).82 Nefndin skilaði lokaskýrslu sinni 

árið 1998 og nefnist hún Skýrsla nefndar um stöðu brotaþola. 

Samkvæmt skýrslunni voru tölulegar upplýsingar um afbrot hér á landi mjög 

takmarkaðar. Þær upplýsingar sem voru tiltækar við gerð skýrslunnar fjölluðu eingöngu um 

þau afbrot sem kærð voru til lögreglu og réttarvörslukerfið fékk til meðferðar. Þá var talið að 

dulin brotastarfsemi leyndi hluta þeirra brota sem raunverulega voru framin. Ástæðan fyrir því 

gat verið sú að þolandi áttaði sig ekki á að hann hefði orðið fyrir refsiverðum verknaði, hefði 

e.t.v. ekki skilning á því vegna aðstöðu- eða þroskamunar. Þolendur kynnu einnig að telja það 

tilgangslaust að kæra verknað ef víst þætti að lögreglan myndi ekkert aðhafast, hvað þá ef 

 
78 Alþt. 1975-1976, A-deild, þskj. 18 - 15. mál, athugasemdir með 4. gr. 
79 Alþt. 1975-1976, A-deild, þskj. 403 - 15. mál., 4. gr. 
80 Anna Barbara Andradóttir, „Nálgunarbann“ (Meistararitgerð, Háskóli Íslands 2009) 13 
<http://hdl.handle.net/1946/3083>. 
81 Jónatan Þórmundsson, „Ofsóknir og hótanir“ (1989) 39 (3) Tímarit lögfræðinga 198, 199. 
82 „Skýrsla nefndar um stöðu brotaþola - 1998.“ (n. 76) 4. 
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þolandinn varð fyrir takmörkuðu tjóni vegna verknaðarins. Eins gat ástæðan fyrir því að 

þolandi tilkynnti ekki ofbeldi verið samkomulag við geranda um að bæta tjónið eða hægt að  

rekja uppgjörið til kærleika milli aðila eða annarra persónulegra tengsla. Þolanda gat fundist 

að kæra hefði of alvarlegar afleiðingar fyrir geranda eða verið hræddur um hefnd hans. Þá kom 

sérstaklega fram í skýrslunni að ástæður þess að mörg afbrot væru dulin (og þar af mörg 

alvarleg afbrot) mætti gjarnan rekja til náinna tengsla milli geranda og þolanda.83   

Það er þekkt vandamál, segir í skýrslunni, að þegar um ofbeldi gagnvart nánum aðilum 

er að ræða þá vegur gerandinn gjarnan áfram í sama knérunn. Þolendur séu því í endurtekinni 

hættu á að verða fyrir árásum, hótunum, ógnunum o.s.frv. og það leysi vandann aðeins 

tímabundið að beita refsivist ef ofsóknirnar halda áfram eftir afplánun. Það fylgir því mikið 

álag að lifa í stöðugum ótta á eigin heimili til viðbótar við líkamlegar og sálrænar afleiðingar 

ofbeldis.84 

Niðurstaða nefndarinnar var að nálgunarbann gæti þjónað sem virkt úrræði þegar um 

væri að ræða endurtekin brot gegn lífi, heilbrigði eða frelsi manns og hætta á að áreitið  

endurtaki sig. Nefndin taldi jafnframt líkur á því að úrræðinu um áminningu lögreglu væri 

sjaldnar beitt en efni stæðu til, m.a. af þeirri ástæðu að ekki giltu um það sérstök lagaákvæði. 

Nefndin lagði því til að sett yrðu í lög ákvæði um nálgunarbann.85 

 

4.1.3 Skýrsla dómsmálaráðherra um orsakir, umfang og afleiðingar heimilisofbeldis og 
annars ofbeldis gegn konum og börnum 
Á 117. löggjafarþingi Íslendinga var lögð fram þingsályktunartillaga um rannsókn á ástæðum 

og afleiðingum ofbeldis gegn konum á Íslandi. Með samþykkt tillögunnar var þáverandi 

dómsmálaráðherra, Þorsteini Pálssyni, falið að skipa nefnd sem hefði það hlutverk að undirbúa 

og hafa umsjón með rannsóknum á ástæðum, afleiðingum og umfangi heimilisofbeldis, svo og 

annars ofbeldis gagnvart konum og börnum. Fram að þeim tíma hafði ekki verið gerð heildstæð 

rannsókn á umfangi og orsökum heimilisofbeldis hér á landi. Skýrsla dómsmálaráðherra um 

orsakir, umfang og afleiðingar heimilisofbeldis og annars ofbeldis gegn konum og börnum var 

lögð fyrir Alþingi á 121. löggjafarþingi. Í skýrslunni er tekið fram  að ekki megi leggja að jöfnu 

ofbeldi sem karlar beita konur og árásir kvenna á eiginmenn sína. Ofbeldi karla er almennt talið 

miklu hættulegra og líklegra til að valda áverkum en ofbeldi af hálfu kvenna. Karlar eru yfirleitt 

 
83 sama heimild 4–5. 
84 sama heimild 10. 
85 sama heimild 13. 
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stærri og sterkari en konur, búa yfir meira afli og geta valdið meira líkamstjóni. Karlar grípa 

oftar til ofbeldis meðan ofbeldi af hálfu kvenna er oftast einstakur atburður.  

Skýrslan kemur inn á það að konur beiti ofbeldi helst í sjálfsvörn til þess að verjast 

líkamsárásum maka sinna. Bent er á að sumir ofbeldismenn gangi jafnvel í skrokk á konum 

meðan þær eru ófrískar. Staða karla og kvenna innan hjónabandsins er því ójöfn að mati 

skýrsluhöfunda.  Konur þykja háðari hjónabandi og sambúð en karlar samkvæmt skýrslunni og 

hafa úr færri kostum að spila. Minnt er á að rannsóknir sýna að því lengur sem fólk býr með 

ofbeldisfullum maka þeim mun líklegra er það til að hljóta alvarlega áverka auk þess að eiga 

það á hættu að týna hreinlega lífinu.86 

Skýrslan lýsir því að konur sem búið hafi við heimilisofbeldi kvarti fremur en aðrar 

undan kvíða, þunglyndi og líkamlegri vanlíðan. Hætta á áfengis- og vímuefnanotkun og 

sjálfsvígstilraunum var einnig talin meiri hjá konum sem hefðu búið eða byggju enn við 

ofbeldi. Skýrslan vísar til talna frá Bandaríkjunum sem sýna að sjálfsvígstilraunir kvenna sem 

búa við heimilisofbeldi séu tólf sinnum algengari en almennt gerist. Ofbeldið sviptir konurnar 

getunni til að taka sjálfstæðar og raunhæfar ákvarðanir. Þær eru haldnar lamandi ótta sem 

stigmagnast af stöðugri hræðslu við að ofbeldið verði endurtekið, sem endar á því að margar 

konur fái geðgreininguna áfallastreituröskun. Helstu einkenni þeirrar röskunar eru t.d. 

endurupplifun reynslunnar í vöku og svefni, sálrænt minnisleysi eða dofi sem veldur einangrun 

frá öðrum, að eiga erfitt með að upplifa hamingju, eiga erfitt með nálægð eða kynlöngun, ýkt 

árverkni, einbeitingarerfiðleikar, svefntruflanir og sektarkennd. Öll þessi einkenni eru vel 

þekkt hjá konum sem hafa þurft að þola ofbeldi á heimilum sínum.87  

Samkvæmt skýrslunni var langalgengast að konur leituðu til þeirra sem stóðu þeim 

næst, fjölskyldu eða vina. Aðeins tæplega 29% af þeim konum sem beittar voru ofbeldi leituðu 

til lögreglu og rúmur helmingur þeirra var ánægður með þá aðstoð.88 Nýrri rannsóknir staðfesta 

það sem eldri rannsóknir sýndu, að ofbeldi gegn konum sé oftast framið af einhverjum sem 

þær þekkja, en ofbeldi gegn körlum sé oftast framið af ókunnugum. Niðurstöður benda einnig 

til þess að þegar um er að ræða ofbeldi á milli hjóna eða sambýlisfólks þá sé það gjarnan ítrekað 

og endurtekið. Skýrsluhöfundar benda  á að ofbeldi sé alvarlegt vandamál og að leggja þurfi 

 
86 „Skýrsla dómsmálaráðherra um orsakir, umfang og afleiðingar heimilisofbeldis og annars ofbeldis gegn 
konum og börnum, þskj. 612, 340. mál, 121. löggjafarþing 1996-1997.“ 612/121 25 
<https://www.althingi.is/altext/121/s/0612.html> skoðað 5. október 2020. 
87 sama heimild 26. 
88 sama heimild 31. 
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áherslu á að forvarnir og að fræðsla nái til allra þjóðfélagshópa enda fyrirfinnist ofbeldi í öllum 

hópum og spyrji hvorki um stétt né stöðu.89  

Í kjölfar skýrslu dómsmálaráðherra um orsakir, umfang og afleiðingar heimilisofbeldis 

og annars ofbeldis gegn konum og börnum, skipaði dómsmálaráðherra nefnd til að huga að 

nauðsynlegum breytingum á löggjöf til að sporna við heimilisofbeldi, hvernig unnt gæti verið 

að efla forvarnarstarf, veita hjálp á þessu sviði og gera tillögur um forvarnaraðgerðir, 

hjálparúrræði fyrir þolendur og meðferðarúrræði fyrir gerendur. Samhliða skipun þessarar 

nefndar skipaði ráðherra tvær aðrar nefndir sem áttu að huga að meðferð heimilisofbeldismála 

hjá lögreglu og í dómskerfinu.90 Úr því starfi urðu til þrjár skýrslur; ein um forvarnir gegn 

heimilisofbeldi, hjálparúrræði fyrir þolendur og meðferðarúrræði fyrir gerendur, önnur um 

meðferð heimilisofbeldismála hjá lögreglu og sú þriðja um meðferð heimilisofbeldismála í 

dómskerfinu. 

 

4.1.4 Skýrslurnar þrjár um heimilisofbeldi 
Skýrslurnar þrjár voru lagðar fram þann 7. maí 1998 á 122. löggjafarþingi. 

Í skýrslu um forvarnir gegn heimilisofbeldi, hjálparúrræði fyrir þolendur og meðferðarúrræði 

fyrir gerendur, kom fram að íslensk refsi- og réttarfarslög byði ekki úrræði á borð við 

nálgunarbann, ólíkt löggjöf nágrannalanda okkar. Í hjúskaparlögum nágrannalandanna mátti 

finna ákvæði um nálgunar- eða heimsóknarbann, en þá var unnt, við sérstakar aðstæður, að 

banna öðrum maka að koma á heimili eða dvalarstað hins, sbr. norsku hjúskaparlögin. Í 

greinargerð með frumvarpi til þeirra laga kom fram að mögulegt væri að beita ákvæðinu þegar 

hætta væri á að maki eða börn yrðu fyrir ofbeldi. Í sænsku hjúskapalögunum er  kveðið á um 

að dómari í skilnaðarmáli geti, að kröfu annars aðila, bannað öðru að heimsækja hitt annað þar 

til dómur um lögskilnað er genginn í gegn. Brot á slíku banni tekur hins vegar til sænsku 

sérlaganna um nálgunarbann nr. 688/1988.91  

Í skýrslu dómsmálaráðherra um meðferð heimilisofbeldismála hjá lögreglu kom fram 

að það sem kæmist næst nálgunarbannsákvæði í íslenskum lögum hafi verið áðurnefnd 1. mgr. 

232. gr. alm. hgl. Refsinæmi verknaðarins var bundið undanfarandi áminningu eða aðvörun 

lögreglu. Áminning lögreglunnar gilti í fimm ár. Hins vegar var hvergi að finna ákvæði um 

efnisinnihald áminningarinnar eða málsmeðferð við beitingu hennar.  

 
89 sama heimild 32–33. 
90 „Skýrsla dómsmálaráðherra um forvarnir gegn heimilisofbeldi, hjálparúrræði fyrir þolendur og 
meðferðarúrræði fyrir gerendur, þskj. 1382, 711. mál, 122. löggjafarþing 1997-1998.“ (n. 20). 
91 sama heimild, kafli 3.1.4. Nálgunarbann. 
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Í skýrslu dómsmálaráðherra um meðferð heimilisofbeldismála í dómskerfinu kemur 

fram að lögfesting ákvæða um nálgunarbann sé hluti af þeirri viðleitni að styrkja stöðu þolenda 

ofbeldis og veita þeim aukna vernd. Tilgangur nálgunarbanns er ekki sá að refsa fyrir framin 

afbrot heldur veita þolendum ofbeldis eða ofsókna skjóta vernd og fyrirbyggja frekari árásir. 

Skýrsluhöfundar nefna að hafa beri í huga að ekki gildi sömu lögmál um árásir ókunnugra og 

um árásir fjölskyldumeðlima. Heimilisofbeldi fylgir alltaf hætta á áframhaldandi ofbeldi vegna 

hins greiða aðgangs sem gerandinn hefur að þolandanum. Hin hefðbundnu úrræði 

refsivörslukerfisins nægja ekki í málum sem kalla á skjótari viðbrögð til að vernda brotaþola. 

Úrræði 1. mgr. 232. gr. alm. hgl. um refsingu við broti á áminningu lögreglu var ekki mikið 

beitt þar sem reglurnar þóttu að mörgu leyti óljósar og heimildin til áminningarinnar ólögfest. 

Aðeins voru veittar örfáar áminningar á ári skv. lögreglunni í Reykjavík og þá aðeins í grófustu 

ofsóknartilvikunum.92  

Í öllum þremur skýrslum nefndanna hér að ofan var lagt til að setja í lög reglur um 

nálgunarbann. Mat þeirra var að nálgunarbann geti verið virkt úrræði þegar framin eru brot 

gegn lífi, heilbrigði eða frelsi manna, þegar hætta er á að áreitið verði endurtekið eða að 

einstaklingurinn verði fyrir alvarlegu ónæði.93 Nefndarmenn telja jafnframt að allt ofbeldi sem 

börn verða vitni að á eigin heimili sé jafnframt ofbeldi gagnvart börnunum sjálfum.94  

 
4.2 Þróun ákvæða um nálgunarbann 
4.2.1 Lög um nálgunarbann 94/2000 
Í kjölfar niðurstöðu skýrslnanna þriggja, um að lögfesta þyrfti úrræðið nálgunarbann, var hafist 

handa við að semja frumvarp til laga um breytingu á oml. og alm. hgl. Frumvarpið var unnið í 

samráði við refsiréttarnefnd og réttarfarsnefnd að tilhlutan dómsmálaráðherra. Með 

frumvarpinu var lögfest sérstakt úrræði til verndar þeim sem hafa orðið fyrir ofsóknum og 

ógnunum með því að að leggja svokallað nálgunarbann á þann sem olli ofsóknunum eða 

ógnununum. Sá sem banninu sætir má ekki koma á tiltekinn stað eða svæði eða ónáða með 

einum eða öðrum hætti þann sem bannið á að vernda. Með frumvarpinu var lagt til að í 

réttarfarslögum yrði kveðið á um hvenær manni yrði gert að sæta nálgunarbanni og hvernig 

meðferð slíkrar kröfu færi fyrir dómstólum. Í hegningarlögum yrði svo mælt fyrir um refsingu 

 
92 „Skýrsla dómsmálaráðherra um meðferð heimilisofbeldismála í dómskerfinu, þskj. 1384, 713. mál, 122. 
löggjafarþing 1997-1998.“ 1384/122 <https://www.althingi.is/altext/122/s/1384.html> skoðað 17. nóvember 
2020, D. Nálgunarbann. 
93 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 861 - 559. mál, inngangskafli. 
94 „Skýrsla dómsmálaráðherra um forvarnir gegn heimilisofbeldi, hjálparúrræði fyrir þolendur og 
meðferðarúrræði fyrir gerendur, þskj. 1382, 711. mál, 122. löggjafarþing 1997-1998.“ (n. 20). 
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við broti gegn nálgunarbanninu. Setning ákvæðanna var liður í því að bæta réttarstöðu þolenda 

afbrota.95  

Í ræðu Sólveigar Pétursdóttur, þáverandi dómsmálaráðherra, þegar hún mælti fyrir  

frumvarpi sínu þann 6. apríl árið 2000,  kom fram að þó svo að brot á 1. mgr. 232. gr. alm. hgl. 

varðaði sektum eða fangelsi allt að 6 mánuðum fyrir að raska friði annars manns, þá hefði 

sárasjaldan verið dæmt eftir þessu ákvæði og því væri ástæða til að draga í efa hvort gildandi 

lög veittu nægilega vernd. Með nýju frumvarpi átti að bæta úr þessu og gera úrræðið virkara 

til að vernda þolendur ofsókna.96 

Í 1. gr. frumvarpsins var lagt til að maður, sem krafist væri að sætti nálgunarbanni, ætti 

rétt á skipuðum verjanda. Þetta þótti eðlilegt og í samræmi við sjónarmið um réttaröryggi þar 

sem krafa um nálgunarbann fól í sér alvarlega ásökun í garð þess sem hún beindist að. 2. gr. 

frumvarpsins snéri að heimild til að handtaka mann ef hann sinnti ekki kvaðningu um að mæta 

fyrir dóm vegna kröfu um nálgunarbann á hendur honum og í 3. gr. frumvarpsins var lagt til 

að bæta nýjum kafla við oml., XIII. kafla A, Nálgunarbann. Í a-lið 3. gr. frumvarpsins var gert 

ráð fyrir að heimilt væri að leggja bann við því að maður kæmi á tiltekinn stað eða svæði, veitti 

eftirför, heimsækti eða setti sig með öðru móti í samband við annan mann, ef rökstudd ástæða 

væri til að ætla að hann myndi fremja afbrot eða raska á annan hátt friði þess sem í hlut ætti. 

Til að meta hvort þessum skilyrðum væri fullnægt þyrfti að líta til fyrri hegðunar mannsins 

sem krafan beindist gegn og samskipta hans við þann sem banninu var ætlað að vernda. 

Samkvæmt b-lið sömu greinar gerði lögreglan kröfu um nálgunarbann og ekki var gert ráð fyrir 

að slík krafa væri höfð uppi nema skv. beiðni þess sem njóta ætti verndar. Beiðni þolanda var 

þó ekki ófrávíkjanlegt skilyrði. Lögregla gat einnig krafist nálgunarbanns að eigin frumkvæði, 

t.d. ef þeim sem sætti ofsóknum virtist ókleift að setja fram slíka beiðni sjálfur, t.d. vegna 

tengsla við þann sem krafan beindist að. C-liður 3. gr. frumvarpsins sneri að málsmeðferð fyrir 

dómi, m.a. að þeim sem krafan beindist að væri heimilt að tjá sig um kröfuna og hefði til þess 

tveggja sólarhringa frest, að þeim fresti loknum legði dómari mat á kröfuna. Nálgunarbanni 

var ákveðinn tími í frumvarpinu, þó ekki lengri en 1 ár, og bannið því aðeins  framlengt að til 

kæmi nýr dómsúrskurður. Loks tók frumvarpið á birtingu úrskurðarins og heimild lögreglunnar 

til að fella nálgunarbannið niður þegar ástæðurnar sem lágu fyrir banninu væru ekki lengur til 

staðar. Þá skyldi lögreglan einnig tilkynna þeim sem njóta ætti verndar með nálgunarbanni um 

 
95 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 861 - 559. mál, athugasemdir við lagafrumvarpið. 
96 Alþt. 1999-2000, B-deild, 559. mál, 94. fundur (Sólveig Pétursdóttir) skoðað 18. mars 2021. 
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afdrif kröfunnar og lok nálgunarbanns þegar það félli úr gildi.97 Frumvarpið var lagt fyrir á 

125. löggjafarþingi og var mikil samstaða um það meðal allra flokka á Alþingi. Flestir 

umsagnaraðila lýstu yfir mikilli ánægju sinni með þá réttarbót sem breytingarnar hefðu í för 

með sér.   

Í umsögn Ríkissaksóknara um frumvarpið var lagt til að ákærandi tæki ákvörðun um 

nálgunarbannið á fyrsta stigi í stað lögreglu og bæri skylda til að leggja málið og ákvörðun sína 

fyrir dómstól innan ákveðins frests, t.d. tveggja sólarhringa.98 

Stígamótakonur minntu á það í umsögn sinni að á síðustu norrænu ráðstefnu 

kvennaathvarfa og miðstöðva gegn kynferðisofbeldi í Noregi í september 1999, Nordiske 

kvinner mot vold, hafi verið samþykkt áskorun til þjóðþinga Norðurlandanna sem hafi einnig 

verið kynnt fulltrúum allra íslensku þingflokkanna í október 1999. Áskorunin gekk út á að taka 

bæri Austurríkismenn sér til fyrirmyndar og tryggja raunverulega friðhelgi saklausra borgara. 

Í Austurríki höfðu þá frá árinu 1997 verið í gildi lög sem heimiluðu lögreglu að fjarlægja 

ofbeldismenn af heimilum sínum ef þeir ógnuðu öryggi sambýlisfólks síns. Þeirri brottvísun 

var fylgt eftir með nálgunarbanni og ofbeldismennirnir fengu upplýsingar um mögulega 

gististaði utan heimilis. Stígamótakonur lögðu til að þessu úrræði yrði bætt við lögin til að auka 

réttaröryggi kvenna og barna sem búa með ógnvaldi sínum.99  

Allsherjarnefnd lagði til að frumvarpið yrði samþykkt óbreytt.100 Guðrún 

Ögmundsdóttir nefndi þó við 2. umræðu um frumvarpið að vilji væri til þess að fara að tillögu 

Stígamóta en þetta frumvarp fjallaði ekki um þau atriði og til að fylgja eftir slíkum breytingum 

þyrfti frekari umræðu í víðara samhengi.101 Frumvarpið var því samþykkt óbreytt og þann 22. 

maí árið 2000 tóku gildi lög nr. 94/2000 um breytingu á meðferð opinberra mála og almennum 

hegningarlögum (nálgunarbann). Þar með varð úrræðið nálgunarbann fyrst til í íslenskum rétti. 

Einnig var 1. mgr. 232. gr. alm. hgl. breytt með 4. gr. laga nr. 94/2000 á þá leið að brot gegn 

nálgunarbanni varðaði sektum eða fangelsi allt að einu ári, og tveimur árum ef brotið reyndist 

ítrekað eða stórfellt.102 

Við samningu frumvarpsins kom til álita að mæla fyrir um þetta úrræði í sérstökum 

lögum um nálgunarbann eða að færa réttarfarsreglur um nálgunarbann í oml. en hafa 

 
97 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 861 - 559. mál; Alþt. 1999-2000, B-deild, 559. mál, 94. fundur (Sólveig 
Pétursdóttir) skoðað 18. mars 2021. 
98 Alþt. 1999-2000, A-deild, 559. mál, umsögn Ríkissaksóknara við frumvarpið, erindi nr. Þ 125/1862. 
99 Alþt. 1999-2000, A-deild, 559. mál, umsögn Stígamóta við frumvarpið, erindi nr. Þ 125/2008. 
100 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 1165 - 559. mál. 
101 Alþt. 1999-2000, B-deild, 559. mál, 108. fundur (Guðrún Ögmundsdóttir) skoðað 18. mars 2021. 
102 Lög nr. 94/2000 um breyting á lögum um meðferð opinberra mála og almennum hegningarlögum 
(nálgunarbann). 
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refsiákvæði í alm. hgl. Að lokum var ákveðið að velja síðari kostinn með þeim rökum að 

nálgunarbann ætti sér samsvörun við þvingunarúrræði í oml. Í skýringum með frumvarpinu var 

jafnframt hvatt til þess að gefa þessum atriðum sérstakan gaum við heildarendurskoðun oml., 

og þá hvort ástæða væri til að staðsetja reglur um nálgunarbann annarsstaðar í lögum.103 

 

4.2.2 Brottvísun og heimsóknarbann 
Á 130. löggjafarþingi lagði Kolbrún Halldórsdóttir fram frumvarp til laga um breytingu á oml. 

og alm. hgl. (brottvísun og heimsóknarbann). Frumvarpið kvað á um að lögreglu væri heimilt 

að vísa manni brott af heimili sínu og úr sínu nánasta umhverfi og banna honum að koma 

þangað aftur í tiltekinn tíma ef rökstudd ástæða væri til að ætla að hann beitti náinn aðstandanda 

ofbeldi, hótaði ofbeldi eða sýndi framferði sem spillti mjög líkamlegu eða andlegu heilbrigði, 

heilsu eða friði þess manns sem í hlut ætti. Frumvarpið gerði ráð fyrir að að brottvísunin gæti 

gilt í tíu sólarhringa og skilgreina þyrfti til hvaða svæðis bannið næði, þ.e. hvaða svæði væri 

utan leyfilegra marka fyrir meintan geranda.  

Í greinargerð með frumvarpinu kom fram að flutningsmenn teldu að með lögfestingu 

þess yrði mikilvægt skref stigið í baráttunni gegn heimilisofbeldi. Þeim brotlegu yrði gert að 

yfirgefa heimilið með ákvörðun utanakomandi aðila (lögreglu) og þeir sem þyrftu að þola 

ofbeldi neyddist ekki lengur til að flýja heimilin sín. Ekki ætti að skipta máli hvernig 

eignarhaldi á heimilinu væri háttað104 þar sem ætlunin væri einungis að takmarka afnot 

viðkomandi að eigninni í ákveðinn tíma til að vernda hagsmuni annarra á heimilinu. Að baki 

þessu úrræði lágu öryggissjónarmið sem vörðuðu líf, heilsu og frið annarra.105 Í greinargerð 

kom fram að gert væri ráð fyrir að einungis yrði heimilt að nota úrræðið við þær sérstöku 

kringumstæður þegar fjölskyldu ofbeldismanns eða öðrum sem þar byggju stafaði bein hætta 

af veru viðkomandi á heimilinu. Rætt var um að koma þyrfti á ákveðnu hagsmunamati hjá 

lögreglu við beitingu úrræðisins. Í almennum athugasemdum með frumvarpinu voru tilteknar 

þær sérstaklega alvarlegu kringumstæður þar sem börn eigi í hlut, enda eitt af markmiðum 

lagabreytinganna að forða börnum frá ofbeldi eða því að þurfa að horfa upp á ofbeldi á heimili 

sínu. Bent var á að  afleiðingar ofbeldis í æsku geti verið mjög alvarlegar og haft áhrif á lífsgæði 

þolenda síðar á ævinni.106  

 
103 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 861 - 559. mál, athugasemdir við lagafrumvarp, II. kafli. 
104 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 10 - 10. mál, greinargerð. 
105 sama heimild, Ákvæði stjórnarskrár og mannréttindasáttmála. 
106 sama heimild, almennt um frumvarpið, 2. mgr. 
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Austurríki lögfesti úrræðið árið 1997. Noregur og Svíþjóð árið 2003 og Finnland og 

Danmörk árið 2004. Reynslan í Austurríki var afar jákvæð þótt um það væri deilt hvort lögin 

brytu gegn friðhelgi heimilisins og rétti heimiliseiganda – en þar skiptir eignarhald íbúðar ekki 

máli. Pólitísk sátt náðist um málið, þar sem hugmyndinni um brottvísun af heimili var svipað 

til rauða spjaldsins í knattspyrnu. Hinum brotlega væri vísað af leikvelli og þyrfti að gjalda 

þannig fyrir brot sitt, en ekki fórnarlömbin. Í Austurríki mátti fylgja brottvísun af heimili eftir 

með nálgunarbanni í tiltekinn tíma.  

Grunnforsenda þess hversu vel hefur tekist til í Austurríki er þétt stuðningsnet fyrir 

bæði gerendur og þolendur. Ofbeldismaðurinn fær upplýsingar um mögulega gististaði utan 

heimilisins og meðferðarúrræði til að hætta að beita ofbeldi. Fórnarlömbin fá einnig mikla 

aðstoð við að vinna úr ofbeldinu og afleiðingum þess.107 Með því að gera frumvarpið að lögum 

á Íslandi töldu flutningsmenn að fleiri heimilisofbeldismál myndu koma upp á yfirborðið en á 

móti kæmi að auðveldara yrði að grípa inn í þau á fyrri stigum. Með slíkum lögum mætti draga 

úr því tjóni sem þolendur slíks ofbeldis verða fyrir. Flutningsmenn hvöttu til þess að tryggja að 

bæði gerendur og þolendur fengju viðeigandi meðferðarúrræði hér á landi líkt og gert hafi verið 

í Austurríki til að vinna sig út úr ofbeldinu og afleiðingum þess, ekki síst til að brjóta upp 

félagslegan vítahring.108  

Frumvarpið fékk góðan hljómgrunn í þinginu og umsagnaraðilar fögnuðu því flestir. 

Barnavernd Reykjavíkur benti á að þolandi gæti einnig verið barn og að skv. 97. gr. 

barnaverndarlaga nr. 80/2002 varði brot á 37. gr. sömu laga (sem fjallar um brottvikningu 

heimilismanns og nálgunarbann) sektum eða fangelsi allt að tveimur árum.109 Þá mælti 

laganefnd Lögmannafélags Íslands með því að málsmeðferðartími lögreglu yrði styttur úr 

tveimur sólarhringum í einn.110 

Stígamót fagnaði frumvarpinu enda höfðu konurnar þar óskað eftir því í 3 ár að lögum 

um nálgunarbann yrði fylgt eftir þannig að þau næðu líka yfir ofbeldismenn sem væru í sambúð 

með þolendum. Lausn samfélagsins hafði fram að þessu falist í því að forða þolendum þessara 

manna út af heimili sínu yfir í kvennaathvarf þannig að friðhelgi þeirra innan heimilisins var 

höfð að engu. 

 
107 sama heimild, frumkvæði Austurríkis. 
108 sama heimild, almennt um frumvarpið, 7. mgr. 
109 Alþt. 2003-2004, A-deild, 10. mál, umsögn Barnaverndarnefndar Reykjavíkur við frumvarpið, erindi nr. Þ 
130/286. 
110 Alþt. 2003-2004, A-deild, 10. mál, umsögn Laganefndar Lögmannafélags Íslands um frumvarpið, erindi nr. 
Þ 130/285. 
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Ríkissaksóknari lagði í umsögn sinni áherslu á að huga þyrfti miklu betur að skilyrðum 

brottvísunar af heimili, málsmeðferðarreglum o.fl. og lagðist gegn  því að frumvarpið yrði  

samþykkt óbreytt. Hann minnti á að í ákvæðum um nálgunarbann í oml. væri það lögreglan 

sem gerði kröfu um nálgunarbann fyrir dómi sem úrskurði um réttmæti þess. Í samræmi við 

ákvæði í oml. (þar á meðal eru ákvæði um þvingunarúrræði við meðferð sakamála) taldi 

ríkissaksóknari eðlilegra að lögreglustjóri, sem handhafi ákæruvalds, hefði það hlutverk að 

gera kröfu um nálgunarbann. Þá mætti kæra synjun lögreglustjóra til ríkissaksóknara með sama 

hætti og aðrar ákvarðanir sem lögreglustjórinn tekur á grundvelli oml. Í áliti allsherjarnefndar 

frá 2. maí 2000 var tekið fram að synjun lögreglu á nálgunarbanni mætti kæra til 

dómsmálaráðuneytisins. Ríkissaksóknari taldi að nálgunarbannið væri ekki viðfangsefni 

ákæruvaldsins og að ákvæði um það ætti því ekki heima í oml., þar sem fyrst og fremst væri 

að finna viðfangsefni sem heyrðu undir ákæruvaldið. Það að víkja manni brott af eigin heimili 

þykir ganga lengra en nálgunarbann og samkvæmt gildandi lagaákvæðum hefði lögreglustjóri 

ekki heimild til að beita nálgunarbanni til bráðabirgða. Af þeim sökum þótti ekki koma til 

greina að veita lögreglustjóra heimild til að vísa manni brott af sínu eigin heimili til 

bráðabirgða.111 Frumvarpinu var vísað til 2. umræðu og allsherjarnefndar þar sem það dagaði 

uppi. Lengra náði frumvarpið því ekki á þessu löggjafarþingi. 

Kolbrún Halldórsdóttir lagði frumvarpið fram á nýjan leik á 131. löggjafarþingi, með 

örfáum breytingum. Með ákvæði 2. mgr. 2. gr. var lagt til að gert yrði heimilt að vísa manni 

brott af heimili sínu ef ætla mætti að hann kynni að beita náinn aðstandanda ofbeldi og eins ef 

það spillti heilsu eða friði barns. Frumvarpið gerði jafnframt ráð fyrir að tíminn sem lögreglan 

hefði til að vísa ákvörðun um brottvísun og heimsóknarbann til dómara yrði styttur niður í einn 

sólarhring og að lokum var kveðið á um að refsing gæti varðað sektum eða fangelsi allt að 

tveimur árum, nema þyngri refsing lægi við skv. öðrum lögum í samræmi við 97. gr. 

barnaverndarlaga nr. 80/2002.  

Við framlagningu frumvarpsins kom Kolbrún inn á það að reynslan af viðlíka ákvæðum 

hefði verið mjög jákvæð í Austurríki og að ofbeldi á heimilum þar í landi hefði minnkað. Hún 

minnti jafnframt á að með þessu úrræði væri vandinn ekki leystur, að sjá þyrfti til þess að bæði 

þolendur og gerendur fengju stuðning og aðstoð við að vinna sig úr vandanum.112  

Ágúst Ólafur Ágústsson tók til máls á eftir Kolbrúnu og fagnaði þessu máli. Honum 

þótti hins vegar leiðinlegt að sjá hversu fáir þingmenn væru í salnum. Þau virtust bara vera tvö; 

 
111 Alþt. 2003-2004, A-deild, 10. mál, umsögn Ríkissaksóknara við frumvarpið, erindi nr. Þ 130/330. 
112 Alþt. 2004-2005, B-deild, 38. mál, 61. fundur (Kolbrún Halldórsdóttir), skoðað 22. mars 2021. 
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hann og Kolbrún. Þau töluðu því fyrir daufum eyrum. Ágúst benti á að tímabært væri að 

endurskoða ofbeldis- og kynferðisbrotakafla almennra hegningarlaga, heimilisofbeldi væri 

týndur brotaflokkur í kerfinu og því nauðsynlegt að setja lagaákvæði sem skilgreindi 

heimilisofbeldi í hegningarlögunum þannig að lögin næðu yfir slík brot. Ágúst minnti á að 

heimilisofbeldi væri í eðli sínu mjög sérstakt, ýmist andlegt, líkamlegt, kynferðislegt en einnig 

langvarandi andlegt ofbeldi án sýnilegra áverka. Af þessum sökum þóttu líkamsárásarákvæði 

217. gr. og 218. gr. almennu hegningarlaganna, sem væri fyrst og fremst beitt í þessum málum, 

ekki ná að verja þolendur gegn ofbeldisbrotum af þessu tagi.  

Í umræðunni kom fram það sjónarmið að þegar um heimilisofbeldi væri að ræða ætti 

ekki að skipta máli hvort beinbrot hefði hlotist af eða aðrir sýnilegir líkamlegir áverkar. 

Alvarleiki heimilisofbeldis fælist ekki síður í andlegri og líkamlegri kúgun sem gjarnan stæði 

yfir í langan tíma. Fáar konur voru á þingi árið 1940 þegar líkamsárásarákvæði laganna voru 

samþykkt og því vantaði mögulega þeirra innsýn í málin, að mati Ágústs. Hann benti einnig á 

að dómarar dæmdu gjarnan svona mál í samræmi við 217. gr. alm. hgl., um minniháttar 

líkamsárás, þrátt fyrir að um hafi verið að ræða alvarlegt heimilisofbeldi. Ástæðan kynni að 

vera sú að dómarar einblíndu á líkamlegu afleiðingar ofbeldisins og þeirrar aðferðar sem var 

beitt. Alvarlegt heimilisofbeldi gæti hins vegar verið án líkamlegra áverka og án þess að 

hættulegum aðferðum væri beitt, en fyrir vikið yrðu refsingarnar vægari. Ágúst hvatti þingið 

til að taka þennan málaflokk föstum tökum.113 Að fyrstu umræðu lokinni var málinu vísað til 

allsherjarnefndar þar sem það dagaði uppi. 

Kolbrún gafst ekki upp og lagði frumvarpið fram í þriðja sinn þann 10. október 2005. 

Frumvarpið var í öllum atriðum samhljóða frumvarpinu frá 131. löggjafarþingi að 

undanskildum nýjum upplýsingum í niðurlagi greinargerðar með málinu um ástandið á Íslandi. 

Í ársskýrslu Kvennaathvarfsins fyrir árið 2004 blasti við umtalsverð fjölgun þeirra kvenna sem 

sóttu athvarfið heim. Þessi mikla aukning var ekki endilega talin stafa af auknu ofbeldi frekar 

en af mikilli og öflugri umræðu um kynbundið ofbeldi og úrræði gegn því. Þá kom fram að 

árið 2004 hafi þjóðin horft upp á skelfilegar afleiðingar ofbeldis gegn konum og þau mál hefðu 

mögulega ýtt við konum og aðstandendum þeirra að leita sér aðstoðar.114 Það ár myrti maður 

eiginkonu sína með því að bregða þvottasnúru um háls hennar á heimili þeirra og þrengja að 

með þeim afleiðingum að hún lést af völdum kyrkingar.115 Sama ár veittist annar maður að 

fyrrverandi sambýliskonu sinni með kúbeini og sló hana í höfuðið svo af hlutust lífshættulegir 

 
113 Alþt. 2004-2005, B-deild, 38. mál, 61. fundur (Ágúst Ólafur Ágústsson), skoðað 22. mars 2021. 
114 Alþt. 2005-2006, A-deild, þskj. 53 - 53. mál. 
115 Hrd. 23. febrúar 2006 í máli nr. 408/2005. 
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höfuðáverkar. Því næst vafði hann taubelti þrisvar um háls hennar og þrengdi að með þeim 

afleiðingum að hún lést einnig af völdum kyrkingar.116  

Óskað var eftir umsögnum um frumvarpið. Margir fögnuðu því og voru sammála um 

nauðsyn þess, líkt og á 130. löggjafarþingi. Lögmenn og starfsfólk Neyðarmóttöku vegna 

nauðgana á Slysa- og bráðadeild LSH settu fram gagnrýni á gildandi lagaákvæði um 

nálgunarbann sem þau töldu nánast máttlaus til verndar brotaþolum heimilisofbeldis. Þeim 

þóttu skilyrðin allt of þröng og bentu á í því sambandi að þó að lögreglan gæti ein farið fram á 

nálgunarbann þá gerðist það sjaldan, og jafnvel ekki þegar brotaþoli eða réttargæslumaður 

óskuðu eftir því, jafnvel þó að aðstæður væru mjög alvarlegar. Dómstólar þóttu túlka skilyrðin 

mjög þröngt og fallast aðeins á nálgunarbann í undantekningartilfellum ef beiðnin var komin 

frá lögreglu. Að auki þótti málsmeðferðin taka allt of langan tíma. 

Neyðarmóttakan taldi að gildandi ákvæði veittu brotaþola ekki þá réttarvernd sem leitast 

hefði verið eftir og lagði til breytingar á 2. gr. frumvarpsins og XIII. kafla oml. í heild sinni. Í 

tillögum þeirra ætti að vera skýrar kveðið á um heimild brotaþola til að óska eftir nálgunarbanni 

og að brotaþola eða réttargæslumanni hans yrði veitt heimild til að leggja fram kröfu um 

brottvísun af heimili og nálgunarbann. Tryggja yrði að málsmeðferðin væri skjótvirk án þess 

að skerða réttarvernd brotamanns eða brotaþola. Hvatt var til þess að Neyðarmóttaka og 

Miðstöð áfallahjálpar fengju fjárhagslegan stuðning til að veita fórnarlömbum heimilisofbeldis 

viðeigandi aðstoð. Brotamaður átti jafnframt að fá viðeigandi meðferð og þrýst var á að auknu 

fjármagni yrði veitt í meðferðarúrræðið Karlar til ábyrgðar. Fram kom að sérstaklega skyldi 

huga að stuðningi við erlendar konur sem byggju við ofbeldi íslenskra maka sinna og stungið 

upp á að brotaþolum yrði veitt gjafsókn.117 

Í skýrslu Slysa- og bráðadeildar LSH vegna ofbeldis á heimili fyrir árin 1999-2004, sem 

fylgdi umsögn lögmanna og starfsfólks Neyðarmóttöku vegna nauðgana á Slysa- og bráðadeild 

LSH við frumvarpið, kom fram að börn hefðu lent á milli í átökum forráðarmanna sinna og þar 

með sjálf orðið beinir þolendur ofbeldis. Ung börn gætu ekki forðað sér úr aðstæðunum og 

unglingar lentu oft í ofbeldi sjálfir þegar þeir reyndu að hindra eða stöðva ofbeldi. Samkvæmt 

skýrslunni snéru um 30-60% heimilisofbeldismála að ofbeldi gegn börnum. Í 78% tilvika, þar 

sem foreldrar töldu að börn þeirra hefðu ekki orðið vitni af ofbeldi þeirra á milli, vissu börnin 

um ofbeldið. Ein af afleiðingum ofbeldis á heimili væri sú að börn sem ælust upp við það ástand 

 
116 Hrd. 29. september 2005 í máli nr. 141/2005. 
117 Alþt. 2005-2006, A-deild, 53. mál, umsögn lögmanna og starfsfólks Neyðarmóttöku vegna nauðgana á 
Slysa- og bráðadeild LSH við frumvarpið, erindi nr. Þ 132/1519. 
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lærðu fljótt að beita ofbeldi í sínum eigin samskiptum, til að fá sínu fram eða valda öðrum 

streitu118 Með þessu móti héldi ofbeldisboltinn áfram að rúlla, kynslóð fram af kynslóð. 

Í framsöguræðu Kolbrúnar Halldórsdóttur með frumvarpinu kom fram að Rosa Logar, ein 

af hugmyndasmiðum austurrísku leiðarinnar sagði þetta úrræði hafa gefist mjög vel á þeim 7 

árum sem liðið hefðu frá innleiðingu laganna þar í landi. Um 30.000 úrskurðir höfðu verið 

felldir á þessum árum og ofbeldismenn þurft að lúta brottvísun og heimsóknarbanni – aðeins 

10% tilvika kröfðust frekari aðgerða. Þessi tölfræði benti til þess að þeir sem einu sinni þyrftu 

að lúta þessum ákvæðum sæju í því tækifæri til að bæta ráð sitt með aðstoð þeirra félagslegu 

úrræða sem væru í boði í langflestum sveitarfélögum Austurríkis. Almennt ríkti mikil sátt um 

þessi lög þar í landi.119 

Þrátt fyrir að samstaða ríkti um að bæta stöðu þolenda heimilisofbeldis120 var umræðunni 

vísað til allsherjarnefndar þar sem frumvarpið sofnaði enn og aftur í nefnd. 

Kolbrún Halldórsdóttir lagði því frumvarpið fram í fjórða sinn- á 133. löggjafarþingi. Við  

fyrstu umræðu um málið tók enginn til máls og frumvarpinu var vísað til allsherjarnefndar án 

atkvæðagreiðslu. Allsherjarnefnd skilaði nefndaráliti sínu samdægurs og taldi rétt að kanna 

betur hvort ástæða væri til að fara þessa leið hér á landi og lagði til að málinu yrði vísað til 

ríkisstjórnarinnar.121 

 
4.2.3 Lög um nálgunarbann nr. 122/2008 
Eftir heildarendurskoðun oml. var niðurstaðan sú að ákvæði um nálgunarbann ættu ekki heima 

þar. Lög um meðferð opinberra mála (oml.) voru felld úr gildi í heild sinni og í stað þeirra 

samþykkt lög um meðferð sakamála nr. 88/2008 (hér eftir sml.) þar sem ákvæðin um 

nálgunarbann voru færð yfir í sérstakan lagabálk, lög um nálgunarbann nr. 122/2008 og lögð 

fram samhliða hinum nýju lögum um meðferð sakamála.  

Í athugasemdum með frumvarpi til laga um nálgunarbann segir að ekki sé hægt að horfa 

fram hjá því að nálgunarbann hefði ekki sömu einkenni og önnur þvingunarúrræði samkvæmt 

oml., þ.e. að tengjast rannsókn eða meðferð sakamáls vegna tiltekins brots. Eðlilegra þótti því 

að um þetta úrræði yrði fjallað í sérstökum lögum. Upphaflegu ákvæðin í stjórnarfrumvarpinu 

voru í flestum atriðum samhljóða gildandi reglum um nálgunarbann, en veigamestu 

breytingarnar voru þær að skv. 1. mgr. 2. gr. gat lögreglan lagt fram kröfu um nálgunarbann 

 
118 „Skýrsla Slysa- og bráðadeildar LSH vegna ofbeldis á heimili fyrir árin 1999-2004.“ (LSH 2004 1999). 
119 Alþt. 2005-2006, B-deild, 53. mál, 65. fundur (Kolbrún Halldórsdóttir), skoðað 22. mars 2021. 
120 Alþt. 2005-2006, B-deild, 53. mál, 65. fundur (Valdimar L. Friðriksson), skoðað 22. mars 2021. 
121 Alþt. 2006-2007, A-deild, þskj. 71 - 71. mál., greinargerð. 
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(eins og áður), en núna einnig að undanfarinni beiðni þess sem óskaði verndar, viðkomandi 

hafði svo heimild til að leggja fram stjórnsýslukæru ef lögreglu þætti ekki ástæða til að bera 

kröfuna fram.122 Í gildandi reglum var ekki að finna lýsingu á þeim  aðdraganda sem krafa um 

nálgunarbann gæti haft en af augljósum ástæðum er hún yfirleitt sett fram að undangenginni 

beiðni þess sem sætt hefur ógn eða ónæði af hendi annars manns.  Því þótti eðlilegt að skerpa 

á reglum um nálgunarbann, m.a. ákvæðum um stöðu þess sem leitar til lögreglu með beiðni um 

að krafist verði nálgunarbanns. Nýmæli í stjórnarfrumvarpinu hvað þetta varðaði var að finna 

í 2., 3. og 4. málsl. 1. mgr. 2. gr.: 

Heimilt er þeim sem telur fullnægt skilyrðum 1. gr. fyrir nálgunarbanni sér til 
verndar að beina rökstuddri beiðni til lögreglu um að þess verði krafist. 
Lögreglu ber að taka afstöðu til slíkrar beiðni svo fljótt sem verða má og ekki 
síðar en innan tveggja vikna frá því að hún berst. Hafni lögregla að krefjast 
nálgunarbanns skal þeim sem þess hefur beiðst tilkynnt um það og getur hann 
kært þá ákvörðun eftir sömu reglum og gilda um kæru ákvörðunar lögreglu um 
að fella niður rannsókn sakamáls. 

 

Í ræðu þáverandi dómsmálaráðherra, Björns Bjarnasonar, í umræðum um frumvarpið, kom 

fram að ákvæði þess væru í flestum atriðum samhljóða gildandi reglum um nálgunarbann en 

veigamestu breytingarnar sem lagðar væru til að þessu sinni vörðuðu aðdraganda kröfu 

lögreglu um slíkt bann og heimildir til að leggja fram stjórnsýslukæru ef lögreglan sæi ekki 

ástæðu að verða við beiðni um nálgunarbann. Björn fjallaði um þá gagnrýni sem áður hafði 

komið fram, að ákvæðið væri of þungt í vöfum og að betra væri að ákærandi tæki ákvörðun 

um nálgunarbann í staðinn fyrir að það væri hlutverk dómara að beiðni lögreglu, en dómari 

gæti þó alltaf endurskoðað þá ákvörðun. Í athugasemdum með frumvarpi því sem varð að 

lögum nr. 94/2000 kom fram að þegar þvingunareðli nálgunarbanns væri haft í huga og þær 

hömlur sem í slíku banni fælust, þá þætti rétt, vegna réttaröryggis, að fela dómstólum að taka 

ákvörðun um hvort úrræðinu skyldi beitt. Málsmeðferðin fyrir dómi skyldi taka mið af 

alvarleika þessara mála. Björn lagði það í hendur allsherjarnefndar að skoða þessi álitaefni 

sérstaklega við meðferð frumvarpsins.123 

Kolbrún Halldórsdóttir steig í pontu á eftir dómsmálaráðherra og benti á að hún hefði 

nokkrum sinnum flutt frumvarp til laga um brottvísun og heimsóknarbann sem tengdust þessu 

frumvarpi um nálgunarbann. Hún benti á að málið hafði fengið talsvert mikla umfjöllun í 

allsherjarnefnd og jákvæðar umsagnir. Kolbrún minnti á að kvennahreyfingar hefðu 

sérstaklega kallað eftir því að ákvæði af þessu tagi yrði lögfest. Aðspurður, um hvað hefði orðið 

 
122 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 334 - 294. mál, almennar athugasemdir. 
123 Alþt. 2007-2008, B-deild, 294. mál, 51. fundur (Björn Bjarnason), skoðað 29. mars 2021. 
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um 71. mál um brottvísun og heimsóknarbann, sem vísað var til ríkisstjórnarinnar tæpu ári 

áður, svaraði dómsmálaráðherra því til að það hefði verið til skoðunar í tengslum við að skilja 

ákvæði um nálgunarbann frá almennum hegningarlögum að tillögu refsiréttarnefndar. 

Kolbrúnu þótti miður að sjá að ríkisstjórnin hefði ekki viljað taka þau ákvæði sem frumvarp 

hennar um brottvísun og heimsóknarbann laut að inn í þetta frumvarp. Hún kvaðst því flytja 

breytingartillögu við þetta frumvarp er varðaði brottvísun og heimsóknarbann því að það væri 

það eina sem hún hefði við málið að athuga. Nauðsynlegt væri að setja þessa viðbót í það og 

hún vonaðist til að allsherjarnefnd myndi taka þessi atriði til sérstakrar umfjöllunar við meðferð 

málsins.124 Málið gekk því næst til allsherjarnefndar. 

Mannréttindaskrifstofa Íslands sendi inn umsögn um frumvarpið og benti á að æskilegt 

væri að stytta þann tíma sem lögregla hefði til að taka afstöðu til beiðna um nálgunarbann, en 

í frumvarpinu var lagt til að lögreglan hefði allt að tvær vikur til þess. Þótti þetta helst til langur 

tími því að samkvæmt upplýsingum frá Kvennaathvarfinu væri langur málsmeðferðartími ein 

af ástæðum þess að konur óskuðu svo sjaldan eftir nálgunarbanni. Tvær vikur væri of langur 

biðtími fyrir fólk sem óttaðist um líf sitt og limi. Einnig hvatti Mannréttindaskrifstofa 

stjórnvöld til þess að lögfesta austurrísku leiðina um brottvísun og heimsóknarbann samhliða 

nýju lögunum um nálgunarbann.125  

Ákærendafélag Íslands vísaði í umsögn Boga Nilssonar, ríkissaksóknara, til dóms- og 

kirkjumálaráðuneytisins, frá árinu 2006, við drög að frumvarpi um nálgunarbann. Taldi hann 

rétt að líta til fyrirkomulags þessara mála í Noregi og Svíþjóð, en þar ákvæði 

ákæruvaldið/ákærendur hvort kalla skyldi eftir nálgunarbanni í upphafi. Sú ákvörðunin væri 

svo borin undir dómstóla ef sá sem sætti nálgunarbanni eða sá sem það ætti að verja óskaði 

þess. Í Noregi var ákvörðunin alltaf lögð fyrir dómstól eftir á, að jafnaði innan 5 daga. Það 

fyrirkomulag sem lagt var til í frumvarpinu, að bera þyrfti kröfu um nálgunarbann upp við 

dómara sem tæki síðan ákvörðun um nálgunarbannið, þótti til þess fallið að draga úr skilvirkni 

úrræðisins.126  

Fjöldi umsagna bárust um frumvarpið og lýstu flestir yfir ánægju sinni með aukna 

réttarvernd fyrir brotaþola í þessum málaflokki, en einnig nefndu flestir að stjórnvöld ættu að 

innleiða austurrísku leiðina og að ákæruvald og lögregla ættu að taka ákvörðun um 

nálgunarbann en ekki dómarar.  

 
124 Alþt. 2007-2008, B-deild, 294. mál, 51. fundur (Kolbrún Halldórsdóttir), skoðað 29. mars 2021. 
125 Alþt. 2007-2008, A-deild, 294. mál, umsögn Mannréttindasrifstofu Íslands við frumvarpið, erindi nr. Þ 
135/1500, 7. mgr. 
126 Alþt. 2007-2008, A-deild, 294. mál, umsögn Ákærendafélag Íslands við frumvarpið, erindi nr. Þ 135/1443. 
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Dómstólaráð sagði í umsögn sinni, að þegar þess væri farið á leit við lögreglu að 

nálgunarbanni yrði beitt þá teldi viðkomandi sig yfirleitt vera í mikilli hættu. Við þær aðstæður 

væru mál gjarnan komin á mjög alvarlegt stig. Þegar þessi mál kæmu svo til kasta dómstóla, 

gætu gerendur farið huldu höfði svo að ekki tækist að birta viðkomandi kvaðningu um 

þinghald. Nefnd voru dæmi um að einstaklingar höfðu farið huldu höfði svo vikum skipti til að 

komast hjá því að mál þeirra yrðu tekin fyrir dómi; það væri með öllu ófært að hægt væri að 

koma sér undan nálgunarbanni með því að láta ekki hafa uppi á sér. Þetta þótti ekki í samræmi 

við þá hagsmuni sem nálgunarbanni væri ætlað að verja; ekki væri tilefni til að gera svo ríkar 

kröfur til undirbúnings nálgunarbanns þar sem það væri ekki þvingunarúrræði sem tengdist 

rannsókn máls.127  

Í áliti frá meiri hluta allsherjarnefndar um frumvarp dómsmálaráðherra var fjallað um 

að það sem helst bar á góma í umræðum nefndarinnar hafi verið spurningin um hver ætti að 

hafa heimild til að úrskurða nálgunarbann, ætti að vera á hendi lögreglu eða handhafa 

ákæruvalds frekar en dómara? Meiri hluti nefndarinnar taldi ekki rétt að færa heimildina yfir 

til lögreglu eða handhafa ákæruvalds að svo búnu, fyrst þyrfti að fara fram ítarleg skoðun á 

kostum þess og göllum að færa forræðið frá dómstólum til lögreglu. Nefndin skoðaði einnig 

hvort skilyrði fyrir beitingu úrræðisins væru fullnægjandi samkvæmt þágildandi lögum og 

frumvarpinu eins og það lá fyrir. Hún hvatti til þess að úrræðið yrði gert virkara og lagði í því 

skyni fram tillögur um að nægjanlegt yrði að ástæða væri til staðar, til að óttast afbrot eða að 

friði yrði raskað, en ekki rökstudd ástæða.128 Ástæðan fyrir þessari efnisbreytingu var Hrd. 

423/2008 þar sem ekki var fallist á að skilyrði væru fyrir hendi til að framlengja nálgunarbanni 

yfir manni, skv. 110. gr. a oml. Í því tilviki þótti ekki vera rökstudd ástæða til að ætla að 

maðurinn myndi fremja afbrot eða raska á annan hátt friði fyrrverandi sambýliskonu sinnar – 

þrátt fyrir að hann væri ákærður fyrir gróf, langvarandi ofbeldisbrot gagnvart henni. 

Meiri hluti nefndarinnar lagði til að fresturinn yrði styttur úr tveimur vikum, eins og 

frumvarpið gerði ráð fyrir, í þrjá daga. Í oml. voru engir tímafrestir og því taldist þessi breyting 

til töluverðra bóta að mati meiri hluta nefndarinnar. Varðandi austurrísku leiðina vildi meiri 

hluti nefndarinnar meina að um væri að ræða annað úrræði en nálgunarbann og að umræða um 

það mál væri komin mun skemmra á veg en nálgunarbannsumræðan. Því beindi meirihlutinn 

þeirri beiðni til dómsmálaráðuneytisins að reynslan af því úrræði í nágrannalöndum okkar yrði 

könnuð og afrakstur þeirrar vinnu kynntur þegar niðurstöður lægju fyrir.129 

 
127 Alþt. 2007-2008, A-deild, 294. mál, umsögn Dómstólaráðs við frumvarpið, erindi nr. Þ 135/1559. 
128 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 1334 - 294. mál. 
129 sama heimild, 5. mgr. 
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Minni hluti allsherjarnefndar skilaði sínu áliti stuttu síðar og taldi óhjákvæmilegt að 

breyta lagaákvæðinu um nálgunarbann í grundvallaratriðum þar sem það hefði ekki uppfyllt 

þær væntingar sem gerðar voru til þess, lagaheimildir höfðu reynst veikar og þjónuðu ekki því 

hlutverki sem þeim var ætlað. Minni hlutinn lagðist ekki gegn breytingartillögum meiri hlutans 

en taldi nauðsynlegt að leiða í lög ákvæði um brottvísun af heimili og heimsóknarbann eða 

austurrísku leiðina, líkt og þingmenn Vinstri grænna höfðu lagt til undir forystu Kolbrúnar 

Halldórsdóttur, með frumvörpum á 130., 131., 132. og 133. löggjafarþingi. Minni hlutinn lagði 

jafnframt til breytingar á heiti frumvarpsins, að það yrði: lög um nálgunarbann, brottvísun af 

heimili og heimsóknarbann. Minni hlutinn taldi að með góðum vilja hefði vel verið hægt að 

nýta tíma nefndarinnar sumarið á undan til að gera nauðsynlegar athuganir á þróun löggjafar 

um nálgunarbann í nágrannalöndum okkar og reynslunni af austurrísku leiðinni þar sem hún 

hafði verið innleidd. Slíkar athuganir hefðu getað leitt til þess að austurríska leiðin yrði tekin 

upp hér á landi, sem flestir nefndarmanna töldu  bestu leiðina til að tryggja réttaröryggi þolenda 

heimilisofbeldis. Minni hlutinn var ósammála efasemdum meiri hlutans um að færa forræði 

nálgunarbanns frá dómstólum til lögreglunnar. Reynsla nágrannalandanna var talin sýna að 

úrræðinu væri betur komið í höndum lögreglu á vettvangi og hefði minni huti nefndarinnar 

viljað koma þeim nauðsynlegu lagabreytingum inn í þetta frumvarp.130  

Í ræðu Ölmu Lísu Jóhannsdóttur, framsögumanns minni hluta allsherjarnefndar, kom 

fram að 5 ár væru liðin síðan tillaga að austurrísku leiðinni hefði fyrst verið flutt á Alþingi. 

Henni þótti því með ólíkindum að nefndarmenn segðust ekki hafa nein gögn, enga vitneskju 

eða neitt um það hvernig málin stæðu í Austurríki, Noregi, Danmörku og Svíþjóð, sérstaklega 

þar sem allsherjarnefnd hefði verið falið af þinginu að kanna hvort ástæða væri til að fara þessa 

leið hér á landi rétt fyrir þinghlé árið áður. Hún spurði hvort að mögulega vantaði bara 

viljann?131  

Ágúst Ólafur Ágústsson, sem hafði verið svo ötull talsmaður austurrísku leiðarinnar 

nokkrum löggjafarþingum áður, benti á það í sömu umræðu að þingmál um austurrísku leiðina 

hefði ekki verið lagt fram á yfirstandi þingi og þar sem nýir þingmenn væru í allsherjarnefnd 

þá hefði málið ekki fengið neina sérstaka umfjöllun þar. Það væri því ekki tímabært að taka 

þetta skref að svo stöddu þar sem allsherjarnefnd vantaði öll gögn og umsagnir til að geta tekið 

afstöðu. Ágúst benti á að enn vantaði yfirlit yfir útfærslur annarra Norðurlanda á lögum í 

þessum málaflokki. Hann taldið að fyrir utan þingmannafrumvörp Kolbrúnar Halldórsdóttur 

 
130 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 1346 - 294. mál. 
131 Alþt. 2007-2008, B-deild, 294. mál, 122. fundur (Alma Lísa Jóhannsdóttir), skoðað 29. mars 2021. 
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þá vantaði upp á frekari upplýsingar til að taka skrefið til fulls. Meiri hluti allsherjarnefndar 

óskaði því eftir frekari úttekt og rannsókn svo að hægt væri að taka afstöðu til málsins.132 

Hart var tekist á um málið á þinginu og að endingu var frumvarpið samþykkt með þeim 

breytingum sem lagðar voru til af meiri hluta allsherjarnefndar, þ.e. að nægilegt yrði að ástæða 

væri til staðar til að óttast brot eða að friði yrði raskað, en ekki rökstudd ástæða; lögreglu bæri 

að taka afstöðu til beiðnar þolanda um nálgunarbann innan þriggja sólarhringa, í stað tveggja 

vikna áður; og við mat á því hvort skilyrðum fyrir nálgunarbanni væri fullnægt þá skyldi líta 

til framferðis þess sem krafist væri að sætti banni á fyrri stigum. Jafnframt skyldi horfa til 

hagsmuna þess sem njóta ætti verndar af nálgunarbanni með tilliti til þeirra takmarkana sem 

bannið legði á athafnafrelsi þess sem þarf að lúta því. Enn um sinn var þó gert ráð fyrir því að  

dómari tæki ákvörðun um nálgunarbann að beiðni lögreglu. Lög um nálgunarbann nr. 122/2008 

tóku gildi 1. janúar 2009. 

 
4.2.4 Hver á að ákvarða nálgunarbann? 
Í Tímariti lögfræðinga, vorið 2009, birtist grein þar sem tekist var á um hver ætti að ákvarða 

nálgunarbann; lögregla eða dómstólar. Þar fjölluðu Benedikt Bogason, þáverandi dómstjóri 

Héraðsdóms Vesturlands og dósent við lagadeild Háskóla Íslands, Hafsteinn Dan Kristjánsson, 

lögfræðingur hjá embætti umboðsmanns Alþingis og stundakennari við lagadeild Háskóla 

Íslands og Sigríður Hjaltested, aðstoðarsaksóknari og deildarstjóri í kynferðisbrotadeild 

lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu, um hver ætti að fara með ákvörðunarvaldið.  

Benedikt Bogason taldi að í reglum um nálgunarbann tækjust á tvö sjónarmið; annars 

vegar sá sjálfsagði og löghelgaði réttur hvers manns að fá að vera í friði fyrir ofsóknum, áreiti 

eða annarri kúgun og hins vegar sú meginregla sem varin er af 4. mgr. 66. gr. stjórnarskrár 

lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér eftir stjskr.) um að allir, sem dvelja hér löglega skuli ráða 

búsetu sinni og vera frjálsir ferða sinna. Því gæti myndast togstreita á milli friðhelgi einkalífs 

þess sem óskaði verndar og athafnafrelsis þess sem þyrfti að þola nálgunarbannið. Mikilvægt 

væri að úrræði væru fyrir hendi til að vernda þá sem teldu að sér sótt en hins vegar yrði að huga 

að því að ganga ekki lengra en efni stæðu til gagnvart þeim sem hlíta þyrfti banninu. Að því 

virtu taldi Benedikti liggja beinast við að fela dómstólum að ákveða hvort úrræðinu skyldi beitt 

og að ekki væri ástæða til að fela ákæruvaldi eða lögreglu það vald.133  

 
132 Alþt. 2007-2008, B-deild, 294. mál, 122. fundur (Ágúst Ólafur Ágústsson), skoðað 30. mars 2021. 
133 Benedikt Bogason, „Hugleiðing um nálgunarbann“ (2009) 1 (59) Tímarit lögfræðinga 95. 
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Hafsteinn Dan nefndi í grein sinni um sama málefni að taka þyrfti tillit til sjónarmiða 

um málshraða og skilvirkni annars vegar og réttaröryggi og varnaðaráhrif hins vegar. Þá benti 

Hafsteinn á að í almennum athugasemdum með frumvarpi sem varð að  lögum nr. 94/2000 hafi 

komið fram þær röksemdir fyrir úrskurði dómstóla um nálgunarbann, að miðað við 

þvingunareðli og hömlur sem í banninu fælust væri rétt, vegna réttaröryggis, að fela dómstólum 

þetta vald. Hann taldi að málsmeðferð fyrir dómi segði mikið til um alvarleika þessara mála og 

úrskurður dómara væri því frekar til þess fallin að koma í veg fyrir ásókn í garð þess sem ætti 

að njóta verndar. Hafsteinn hafði orð á því að að nálgunarbann hafi oft verið notað í umræðunni 

um heimilisofbeldi og því væri mikilvægt að það veitti raunhæfa og virka vernd. Hann minnti 

þó á að einnig bæri að gæta að réttaröryggi og mannréttindum þess sem settur væri í 

nálgunarbann. Að því sögðu taldi Hafsteinn mikilvægt að tryggja aðkomu dómstóla í 

nálgunarbannsmálum, hvort sem farin væri sú leið að færa ákvörðunarvaldið til lögreglu eða 

ákæruvalds sem fyrsta skref sem yrði svo að fá staðfestingu hjá dómstólum innan ákveðins 

tíma, ella að halda óbreyttu fyrirkomulagi og hafa ákvörðunarvaldið áfram hjá dómstólum.134 

Sigríður Hjaltested fór ekki í neinar grafgötur með það að hún teldi að ákvörðunarvaldið 

ætti að vera hjá lögreglu. Hún benti á þá staðreynd að heimilisofbeldi væri ákveðin þungamiðja 

í nálgunarbannsmálum, það sæist bæði af dómafordæmi og greinargerð með frumvarpi til laga 

nr. 94/2000. Þar kæmi fram að markmiðið með nálgunarbanni væri að vernda þolendur 

heimilisofbeldis, fyrirbyggja ofbeldið og geta brugðist við í slíkum málum. Aðilar í svona 

málum væru nær undantekningalaust nákomnir hver öðrum og það bæri að hafa í huga við 

beitingu slíkra ákvæða. Það að um nákomna aðila væri að ræða, sagði Sigríður, hluta af 

skýringunni á því hversu sjaldgæft það væri að kæra heimilisofbeldi. Þeir sem beittir væru 

ofbeldi af hálfu náins aðila kærðu það sjaldnast, algengast væri að þolendurnir, oftast konur og 

börn, hafi lifað við þennan veruleika í langan tíma og forðist afskipti lögreglu til að halda 

friðinn á heimilinu. Hún nefndi tilbúið dæmi um lögreglu sem kölluð væri vettvang vegna  

heimiliserja: 

Lögreglan fær símhringingu skelfingu lostins barns sem segir að pabbi sé að 
berja mömmu. Lögreglan fer á vettvang og kemur þá í ljós að heimilisfaðirinn 
er mjög ölvaður og eiginkona hans ber sýnilega áverka. Maðurinn lætur 
ófriðlega og er færður í fangageymslu. 
  

Í tilvikum sem þessum bæri lögreglu að fylgja verklagsreglum ríkislögreglustjóra og upplýsa 

konuna um réttarstöðu hennar og barna hennar. Þá ætti einnig að upplýsa konuna um að hún 

 
134 Hafsteinn Dan Kristjánsson, „Hver á að hafa ákvörðunarvald um nálgunarbann?“ (2009) 1 (59) Tímarit 
lögfræðinga 99. 
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gæti óskað eftir nálgunarbanni ef skilyrði væru fyrir því. Lögreglu bæri jafnframt að hefja 

rannsókn að eigin frumkvæði ef grunsemdir vöknuðu um að refsivert brot hefði verið framið. 

Eftir atvikum gæti lögreglan, í samráði við aðstoðarsaksóknara, tekið ákvörðun um að krefjast 

nálgunarbanns. Í þessu tilbúna dæmi hefði konan kannski ekki í nein hús að venda. Kannski 

hefði hún ekki kjark til að leggja fram kæru eða óska eftir nálgunarbanni. Heimilisfaðirinn 

svæfi úr sér vímuna og snéri svo aftur heim til sín. Hún kynni að hafa leitað á náðir ættingja 

eða í Kvennaathvarfið en daginn eftir hefði maðurinn uppi á henni og talaði hana til. Um þetta 

leyti væri krafan um nálgunarbann tekin fyrir hjá dómara. Eftir að búið væri að hafa uppi á 

heimilisföðurnum hefði hann allt að tvo sólarhringja til að tjá sig um kröfuna og að því búnu 

úrskurðaði dómari um hana. Þetta ferli tæki því nokkra daga.  

Sigríður minnti á að í frumvarpinu, sem varð að lögum nr. 94/2000, hafi ekki verið gert 

ráð fyrir því að nálgunarbann þyrfti að tengjast rannsókn eða meðferð sakamáls vegna tiltekins 

afbrots. Banninu hafi verið ætlað að fyrirbyggja frekara ofbeldi, hótanir eða aðra aðsteðjandi 

ógn og vera liður í því að bæta réttarstöðu þolenda. Sigríður taldi einboðið að skjót viðbrögð 

og hröð málsmeðferð væru lykilatriði í þessum málum. Væri ákvörðunarvaldið í höndum 

lögreglu gæti hún tekið ákvörðun tafarlaust þegar skilyrði væru fyrir hendi. Þannig gæti 

lögreglan komið á nauðsynlegri vernd með skömmum fyrirvara. 

 Sigríður taldi að með skjótri málsmeðferð ætti konan í dæminu að finna fyrir öryggi á 

heimili sínu og þyrfti ekki að horfast í augu við heimilisföðurinn á meðan. Varðandi hagsmuni 

þess sem nálgunarbannið beinist gegn tefldi Sigríður fram þeirri skoðun að þolandinn ætti að 

njóta vafans. Hömlurnar sem lagðar væru á meintan geranda með nálgunarbanni væru ekki svo 

þungbærar. Viðkomandi væri einfaldlega bannað að herja á tiltekna manneskju. Ferða- og 

athafnafrelsi hans takmarkaðist af ákveðnu svæði og nálgunarbannið lokaði tímabundið á 

samskipti við þann sem njóta ætti verndar. Sigríður taldi því að andmælaréttur gæti vart  átt við 

í þessu samhengi – ætti úrræðið að hafa einhverja þýðingu. Nærtækara væri að sá sem 

nálgunarbannið beinist gegn gæti borið ákvörðunina undir dómstóla innan ákveðins tíma.135 

 
4.2.5 Lög um nálgunarbann og brottvísun af heimili nr. 85/2011 
Á 139. löggjafarþingi var lagt fram frumvarp til laga um nálgunarbann og brottvísun af heimili. 

Frumvarpið var samið af starfshópi sem skipaður var til að gera tillögur að lagaákvæðum til að 

innleiða austurrísku leiðina.136 Gerð frumvarpsins var í samræmi við samstarfsyfirlýsingu 

 
135 Sigríður Hjaltested, „Á lögregla að taka ákvörðun um nálgunarbann?“ (2009) 1 (59) Tímarit lögfræðinga 
105. 
136 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 1225 - 706 mál, athugasemdir við frumvarpið, kafli 1. 
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ríkisstjórnar Samfylkingarinnar og Vinstri Grænna frá 2009 þar sem ríkisstjórnin skuldbatt sig 

til að grípa til aðgerða til að útrýma kynbundnu ofbeldi, m.a. með því að lögfesta austurrísku 

leiðina.137 Með frumvarpinu var leitast við að styrkja réttarstöðu brotaþola enn frekar og þá 

sérstaklega þolenda heimilisofbeldis. Lagt var til að frumvarpið kæmi í stað laga um 

nálgunarbann nr. 122/2008 þannig að í einum og sömu lögunum yrði kveðið á um heimild til 

að beita nálgunarbanni og vísa einstaklingi brott af heimili sínu að vissum skilyrðum 

uppfylltum. Í 1. gr. er hugtakið nálgunarbann skilgreint sem þau tilvik þegar manni er bannað 

að koma á tiltekinn stað eða svæði, veita eftirför, heimsækja eða setja sig með öðru móti í 

samband við annan mann. Brottvísun af heimili er skilgreind í 2. gr. sem þau tilvik þegar manni 

er vísað brott af heimili sínu eða dvalarstað og bannað að koma þangað aftur um tiltekinn tíma. 

Úrræði á borð við brottvísun af heimili eru vandmeðfarin þar sem í slíkum málum 

vegast á hagsmunir þess sem brottvísun skal sæta og hagsmunir þess sem brottvísuninni er 

ætlað að vernda. Rökin á bakvið brottvísun af heimili snúa að því að vernda líf og heilsu annarra 

sem á heimilinu búa. Þau rök þykja vega þyngra en tímabundin brottvísun af heimili. 

Sjónarmiðið að baki þessu úrræði er að ef einstaklingur verður fyrir ofbeldi á sínu eigin heimili 

þá er það ekki einkamál viðkomandi heldur varðar það samfélagið allt.138  

Heimilt er að beita nálgunarbanni ef rökstudd ástæða er til að ætla að sakborningur hafi 

framið refsivert brot eða raskað á annan hátt friði brotaþola, eða ef hætta virðist á því að 

viðkomandi fremji slíkt brot. Þá er heimilt að beita brottvísun af heimili ef rökstudd ástæða er 

til að ætla að sakborningur hafi framið eða teljist líkegur til að fremja refsivert brot skv. 

ákvæðum laga um kynferðisbrot, líkamsmeiðingar, brot gegn frjálsræði manna, hótanir, 

eignarspjöll o.fl. Þegar verknaðurinn beinist að einhverjum sem er nákominn þá þykir það auka 

á grófleika verknaðarins. Í frumvarpinu er einnig gert að skilyrði fyrir brottvísun af heimili að 

brotið geti varðað fangelsi allt að 6 mánuðum. Nálgunarbanni er ekki afmarkaður lengri tími 

en eitt ár og lagt til að heimilt verði að beita brottvísun af heimili í allt að fjórar vikur í senn.  

 Frumvarpið gerir ráð fyrir þeirri breytingu að ákvörðun um nálgunarbann og/eða 

brottvísun af heimili verði í höndum lögreglustjóra, eða löglærðs fulltrúa hans á 

heimilisvarnarþingi brotaþola, á grundvelli beiðni brotaþola, fjölskyldu hans, lögráðamanns, 

annars sem er nákominn þolanda eða lögreglustjóra. Lögreglustjóra er gert að hraða 

málsmeðferð eins og kostur er og taka ákvörðun eigi síðar en innan sólarhrings eftir að beiðni 

berst. Lögreglustjóra er jafnframt skylt að bera ákvörðun sína undir héraðsdómara til 

 
137 „Samstarfsyfirlýsing ríkisstjórnar 2009“ (Stjórnarráðið) <https://www.stjornarradid.is/rikisstjorn/sogulegt-
efni/um-rikisstjorn/2009/05/10/Samstarfsyfirlysing-rikisstjornar-2009/> skoðað 6. apríl 2021. 
138 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 1225 - 706 mál, athugasemdir við frumvarpið, kafli 2. 
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staðfestingar innan þriggja sólarhringa frá birtingu ákvörðunarinnar. Dómara er því falið að 

taka endanlega ákvörðun um hvort nálgunarbanni eða brottvísun verði beitt. Málsmeðferð fyrir 

héraðsdómi frestar þó ekki réttaráhrifum ákvörðunarinnar nema lögreglustjóri ákveði annað. 

Við meðferð máls ber að útvega þeim, sem sætir nálgunarbanni og/eða brottvísun af heimili 

verjanda, og réttargæslumann fyrir hönd þolandans.  

Frumvarpið tekur einnig á meðferð mála fyrir dómi. Ef skilyrði fyrir beitingu 

nálgunarbanns og/eða brottvísun eru ekki lengur fyrir hendi skal lögreglustjóri fella 

nálgunarbannið og/eða brottvísunina úr gildi. Lögreglustjóri þarf að gæta meðalhófs og ekki 

beita nálgunarbanni og/eða brottvísun af heimili ef unnt þykir að beita öðrum vægari úrræðum 

til fá viðkomandi ofan af hegðun sinni. Eins er lögreglu gert skylt að tilkynna félagsþjónustu 

viðkomandi sveitarfélags um brottvísun af heimili og barnaverndarnefnd ef börn væru búsett á 

heimilinu. Hið sama gildir þegar mönnum er gert að sæta nálgunarbanni.139  

Sterk rök þurfa að búa að baki brottvísun af heimili. Skv. 1. mgr. 71. gr. stjskr. skulu 

allir njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. Þó er heimilt, skv.  3. mgr. 71. gr. stjskr., 

að takmarka friðhelgi einkalífs, heimilis eða fjölskyldu með sérstakri lagaheimild ef brýna 

nauðsyn ber til vegna réttinda annarra. Sambærilegt ákvæði er að finna í 8. gr. MSE, en þar 

segir að sérhver maður eigi rétt til friðhelgi einkalífs síns, fjölskyldu og heimilis og í 2. mgr. er 

áréttað að opinber stjórnvöld skuli ekki ganga á þann rétt nema samkvæmt ákvæðum laga og 

ef nauðsyn ber til til verndar heilsu, siðgæði, réttindum eða frelsi annarra manna.  

Með því að vísa manni brott af eigin heimili er verið að vernda líf og heilsu annarra 

sem þar búa og stafar ógn af viðkomandi. Heimilið ætti að vera griðarstaður og þeir sem þar 

búa ættu að fá að njóta öryggis heima hjá sér. Brottvísun af heimili er tímabundin ráðstöfun 

sem verður ekki framlengd nema skilyrði hennar séu enn fyrir hendi. Úrræðinu skal þó  ekki 

beitt ef unnt er að ná fram sama árangri með öðru og vægara úrræði. Að öllu framangreindu 

virtu verður ekki séð annað en að 5. gr. frumvarpsins samrýmist 71. gr. stjskr. og 8. gr. MSE. 

Í athugasemdum með frumvarpinu er skoðað hvort brottvísun af heimili feli í sér 

skerðingu á eignarrétti þess sem er gert að yfirgefa heimili sitt, sé viðkomandi þinglýstur 

eigandi fasteignarinnar. Eignarrétturinn nýtur verndar skv. 72. stjskr. og 1. gr. 

samningsviðauka nr. 1 við MSE. Engan má skylda til að láta eign sína af hendi nema 

almenningsþörf krefji skv. 1. mgr. 72. gr. stjskr. Til þess þarf lagafyrirmæli og greiða þarf fullt 

verð fyrir. Brottvísun af heimili hefur áhrif á rétt til að hafa afnot af eign sinni en hefur ekkert 

með eiginlega tilfærslu eignarréttinda yfir eigninni að ræða. Heimild viðkomandi til að ráðstafa 

 
139 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 1225 - 706 mál, athugasemdir við frumvarpið, kafli 2. 
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eigninni skerðist heldur ekki þó að viðkomandi sé ekki heimilt að dvelja í eigninni tímabundið. 

Almennt verður því ekki litið svo á að brottvísun af heimili sé brot á eignarétti þess sem 

brottvísuninni sætir.140 

Í 37. gr. barnaverndarlaga, nr. 80/2002, segir að ef barnaverndarnefnd telji heilsu eða 

lífi ófædds barns stefnt í hættu eða að barni sé háski búinn af háttsemi eða framferði manns, 

svo sem vegna ofbeldis, ógnana, hótana, vímuefnaneyslu eða annars athæfis, þá geti nefndin 

krafist þess fyrir dómi að viðkomandi sé bannað að koma á tiltekinn stað eða svæði, veita 

eftirför, heimsækja eða setja sig með öðrum hætti í samband við barn eða þungaða konu. Einnig 

er heimilt að krefjast þess að manni verði bönnuð dvöl á heimili ef nefndin telur það 

nauðsynlegt vegna hagsmuna barns eða þungaðrar konu. Við undirbúning frumvarps sem varð 

að lögum nr. 85/2011 var aflað upplýsinga hjá barnaverndarnefndum á landinu varðandi 

reynslu þeirra af 37. gr. laganna. Nokkrar barnaverndarnefndir höfðu reynslu af úrræðinu í 

einstaka málum og í þeim tilvikum var reynslan af ákvæðinu góð.141 

Í umræðum um málið á Alþingi beindi Sigríður Ingibjörg Ingadóttir þeirri spurningu til  

Ögmundar Jónassonar innanríkisráðherra hvort vinna væri hafin á vegum velferðarráðuneytis 

við að veita karlmönnum sem beitt hafa ofbeldi viðeigandi meðferðarrúrræði. Hún spurði 

einnig hverju það sætti að ekki hefði verið gengið svo langt í þessu frumvarpi að dæma menn 

til slíkrar meðferðar ef þeir hafa verið settir í nálgunarbann eða fjarlægðir af heimili.142 

Ráðherra svaraði því til að eftir að maður hefur verið fjarlægður eða haldið frá heimili þá taki 

við annað ferli til að skera úr um hvort um brot eða glæpsamlegt athæfi hafi verið að ræða. 

Hugsanleg meðferðarúrræði væru talin koma til álita en að dæma menn í meðferð yrði ekki 

gert nema á grundvelli niðurstöðu í sakamáli. Bent var á að þessi hugsun væri farin að ryðja 

sér til rúms í réttarfarskerfinu almennt og til þess þyrfti að horfa.143 Sigríður Ingibjörg benti á 

að ef vinna ætti bug á heimilisofbeldi í íslensku samfélagi væri mikilvægt að gerendur hefðu 

tækifæri til meðferðar. Þeir sem væru gerendur í ofbeldismálum væru oft þolendur sjálfir og 

hefðu mögulega einhverntímann á æviskeiðinu, yfirleitt í bernsku, sjálfir verið þolendur 

heimilisofbeldis. Sigríður ítrekaði mikilvægi þess að til væru úrræði fyrir bæði þolendur og 

gerendur til að koma þeim út úr þessum vítahring og hjálpa þeim að öðlast betra líf í kjölfar 

aðgerða lögreglu og taldi mikilvægt að vinna í málefnum heimilismanna á þeim fjórum vikum 

 
140 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 1225 - 706 mál, athugasemdir við frumvarpið, kafli 4.2. 
141 sama heimild, athugasemdir við frumvarpið, kafli. 4.3. 
142 Alþt. 2010-2011, B-deild, 706. mál, 110. fundur (Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, andsvar), skoðað 6. apríl 
2021. 
143 Alþt. 2010-2011, B-deild, 706. mál, 110. fundur (Ögmundur Jónasson, andsvar), skoðað 6. apríl 2021. 
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sem brottvísunin varir, hvort sem fjölskyldan í heild þarf  aðstoð eða eftir að gerandinn flytur 

sjálfviljur á brott.144  

Umsagnaraðilar fögnuðu flestir hverjir frumvarpinu. Þar á meðal var Kvennaathvarfið 

sem ítrekaði allar þær hindranir sem verða á vegi kvenna þegar þær slíta ofbeldissambandi. Ein 

af þeim hindrunum er álagið sem fylgir því að hrekjast af heimili sínu og setjast að í 

neyðarathvarfi. Það er auðveldara fyrir konuna að taka ákvörðun um næstu skref í öruggu skjóli 

heimilisins þegar ofbeldismaðurinn er fjarri og auðveldar henni jafnframt að sinna þörfum 

barna sinna.145 Allsherjarnefnd gerði örfáar breytingar á orðalagi nokkurra greina 

frumvarpsins, til samræmis við orðanotkun í sml., og lagði til að frumvarpið yrði samþykkt að 

því loknu. Frumvarpið var samþykkt 10. júní 2011 og varð að lögum nr. 85/2011. 

Þann 14. nóvember sama ár var lagt fram frumvarp til laga um breytingu á lögum um 

nálgunarbann og brottvísun af heimili nr. 85/2011 (kæruheimild) sem kvað á um að kæra mætti 

til æðri dóms úrskurð um nálgunarbann eða brottvísun af heimili. Tillagan gerði ráð fyrir að 

kæruheimildin tæki til úrskurðar hvort sem fallist hefði verið á slíka kröfu eða ekki.146 

Breytingin var lögð til í kjölfar máls sem vísað var frá Hæstarétti, Hrd. 557/2011, af þeirri 

ástæðu að sérstaka kæruheimild væri ekki að finna í lögum nr. 85/2011 um nálgunarbann og 

brottvísun af heimili, en skv. 18. gr. laganna ættu ákvæði sml. að gilda um málsmeðferð 

samkvæmt lögunum, eftir því sem við á meðan annað væri ekki sérstaklega tilgreint í lögunum. 

Hinn kærði úrskurður féll ekki undir neina af þeim kæruheimildum sem var að finna í 192. gr. 

sml. né öðrum lögum á þeim tíma. Því var málinu sjálfkrafa vísað frá dómi.147 Í lögum um 

nálgunarbann nr. 122/2008, sem voru felld úr gildi með lögum nr. 85/2011 um nálgunarbann 

og brottvísun af heimili, var að finna kæruheimild í 5. mgr. 3. gr. en samkvæmt orðum 

Ögmundar Jónassonar, í ræðu þann 2. febrúar 2012 þegar frumvarpið var tekið til 1. umræðu, 

var ekki ætlunin að fella úr gildi þessa heimild með nýju lögunum.148  

Í ræðu Auðar Lilju Erlingsdóttur um málið kom fram að á þeim 6 mánuðum sem lög 

um nálgunarbann og brottvísun af heimili hefðu verið í gildi þá hefðu um 60 konur og nokkur 

börn leitað til Kvennaathvarfsins. Á sama tíma hafði ofbeldismanni einungis tvisvar verið vísað 

brott af heimili á grundvelli laganna. Hún velti því fyrir sér hvort endurskoða þyrfti lögin 

eitthvað og ef til vill að huga betur að framkvæmdinni; það væru aldrei létt skref að flýja heimili 

 
144 Alþt. 2010-2011, B-deild, 706. mál, 110. fundur (Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, andsvar), skoðað 6. apríl 
2021. 
145 Alþt. 2010-2011, A-deild, 706. mál, umsögn samtaka um kvennaathvarf við frumvarpið, erindi nr. Þ 
139/2520. 
146 Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 289 - 267. mál. 
147 Hrd. 14. október 2011 í máli nr. 557/2011. 
148 Alþt. 2011-2012, B-deild, 267. mál, 53. fundur (Ögmundur Jónasson), skoðað 8. apríl 2021. 
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sitt vegna heimilisofbeldis.149 Ögmundur svaraði henni og sagði hárrétt að í ljós hafi komið að 

sníða þyrfti ákveðna galla af löggjöfinni og það væri tilgangurinn með umræddu frumvarpi að 

skerpa á kæruheimildinni. Hann vildi þó ekki fjalla um einstök mál og benti á að ýmsir aðilar 

komi að framkvæmd laganna, t.a.m. lögreglan og réttarkerfið. Mögulega hafi konum sem 

leituðu til Kvennaathvarfsins ekki verið kunnugt um þetta nýja úrræði. Ráðherra hét því að 

skoða hvort það væru hugsanlega einhverjir annmarkar á lögunum og minnti á mikilvægi þess 

að kerfið í heild sinni væri meðvitað um þessi mál.150 Engar breytingar voru gerðar á 

frumvarpinu í meðförum þingsins. Það var samþykkt á Alþingi 24. maí 2012 og varð að  lögum 

nr. 39/2012.151 

 

4.2.6 Að halda glugganum opnum 
Yfirferð á heimilisofbeldismálum hjá embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum árið 2011 leiddi 

í ljós að bæta þyrfti skráningu mála til samræmis við verklagsreglur ríkislögreglustjóra. Mikils 

ósamræmis gætti í afgreiðslu heimilisofbeldismála og fá mál fengu framgang innan 

réttarkerfins. Rannsókn á málum þótti einnig ábótavant, úrræðin um nálgunarbann og 

brottvísun af heimili voru afar lítið nýtt og stuðning skorti fyrir bæði þolendur og gerendur. Að 

mati embættisins var málaflokkurinn ekki tekinn nægilega alvarlega í samfélaginu og tímabært 

að koma á viðhorfsbreytingum.152  

Þann 1. febrúar 2013 hóf embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum tilraunaverkefni 

undir forystu Sigríðar Bjarkar Guðjónsdóttur, þáverandi lögreglustjóra á Suðurnesjum. 

Verkefnið var unnið í samstarfi við félagsþjónusturnar í Reykjanesbæ, Grindavík, Sandgerði, 

Garði og Vogum, til að bæta rannsóknir og viðbrögð í heimiliofbeldismálum. Verkefnið Að 

halda glugganum opnum var sett á laggirnar til að nýta betur úrræðin, m.a. nálgunarbann og 

brottvísun af heimili í heimilisofbeldismálum, aðstoða markvisst þolendur og gerendur, fækka 

ítrekunum, ná málum í gegnum refsivörslukerfið og gera fyrstu viðbrögð lögreglu markvissari. 

Þegar heimilisofbeldismál kemur inn á borð embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum er 

áherslan öll á að taka málin alvarlega og föstum tökum strax í upphafi, á meðan glugginn er 

ennþá opinn. Að mati lögreglunnar er það oft fyrsta og eina tækifærið til að hafa áhrif á 

framgang málsins með því skrá niður framburði aðila og vitna á staðnum. Verkefnið fólst m.a. 

 
149 Alþt. 2011-2012, B-deild, 267. mál, 53. fundur (Auður Lilja Erlingsdóttir), skoðað 8. apríl 2021. 
150 Alþt. 2011-2012, B-deild, 267. mál, 53. fundur (Ögmundur Jónasson), skoðað 8. apríl 2021. 
151 Lög nr. 39/2012 um breytingu á lögum um nálgunarbann og brottvísun af heimili (kæruheimild). 
152 Sigríður Björk Guðjónsdóttir, „Tillaga til nýsköpunarverðlauna í opinberri þjónustu og stjórnsýslu 2013“ 
(Lögreglustjórinn á Suðurnesjum) <https://www.stjornarradid.is/library/03-Verkefni/Rekstur-og-eignir-
rikisins/Nyskopun/2014_A%C3%B0%20halda%20glugganum%20opnum.pdf>. 
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í að bæta vettvangsrannsóknir, kalla til félagsþjónustu og koma þolanda undir læknishendur og 

veita annan nauðsynlegan stuðning fyrir bæði brotaþola og börn hans. Starfsmenn geta verið 

vitni að atburðum sem styðja við framhald málsins. Er það mat lögreglu og félagsþjónustunnar 

að með þessu verklagi séu meiri líkur á samstarfi við brotaþola og líklegra að hann leiti sér 

læknisaðstoðar. Á vettvangi er þess gætt að kynna úrræði á borð við nálgunarbann eða 

brottvísun af heimili og þann stuðning sem í boði er fyrir bæði þolanda og geranda. Innan viku 

frá atvikinu fara svo lögreglumaður og starfsmaður félagsþjónustunnar á heimilið og gerð er 

skýrsla hjá lögreglu um heimsóknina. Slíkum heimsóknum er ætlað að komast að því hvort 

ofbeldið sé enn í gangi eða hvort það hafi hætt. Ef lögregla telur ástæðu til þá hefur hún 

möguleika á að taka ákvörðun um nálgunarbann og/eða brottvísun af heimili. Öll 

heimilisofbeldismál sem koma upp hjá embættinu eru áhættugreind til að meta líkur á 

alvarlegum atburði og ítrekunum. Sú áhættugreining er einnig nýtt þegar taka þarf ákvörðun 

um nálgunarbann og brottvísun af heimili. Að halda glugganum opnum er verkefni sem sýnir 

að miklir möguleikar felast í því að bæta verkferla með breyttum áherslum og forgangsröðun, 

án lagabreytinga eða mikils tilkostnaðar. Verkefnið var til eins árs og þótti takast mjög vel. 

Þolendur þökkuðu m.a. fyrir þá aðstoð sem þeir fengu og sögðu að loksins hefðu þeir fengið 

þá aðstoð sem þeir þurftu til losna úr klóm kúgara sinna.153  

 

4.2.7 Saman gegn ofbeldi 
Þann 12. janúar 2015 undirrituðu Sigríður Björk, þá lögreglustjóri hjá lögreglunni á 

höfuðborgarsvæðinu, og Dagur B. Eggertsson borgarstjóri, samstarfssamning lögreglunnar á 

höfuðborgarsvæðinu og Reykjavíkurborgar um átakið Saman gegn ofbeldi. Verkefnið var 

tilraunaverkefni til eins árs. Markmið verkefnisins voru að veita þolendum og gerendum 

heimilisofbeldis betri þjónustu, efla traust þolanda á því að stjórnvöld muni beita sér fyrir því 

að binda enda á ofbeldið, bæta aðstöðu þeirra barna sem búa við ofbeldi á heimilum, tryggja 

öryggi borgaranna inni á heimilum sínum, efla og samræma úrvinnslu mála, auka samráð og 

samvinnu þeirra aðila sem að málinu koma, svo sem lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, 

Barnaverndar Reykjavíkur og Velferðarsviðs Reykjavíkur, auka þekkingu á málaflokknum og 

bæta þjónustu við fatlaða og fólk af erlendum uppruna sem hefur orðið fyrir heimilisofbeldi. 

Grunnstef verkefnisins var að nýta betur þau úrræði sem lögregla og ákæruvald hafa í 

 
153 Velferðarráðuneytið, „Suðurnesjavaktin Áfangaskýrsla Desember 2013“ (Velferðarráðuneytið 2013) 25–26 
<https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-media/media/Rit_2013/Afangaskyrsla-
Sudurnesjavaktarinnar-2013.pdf> skoðað 23. apríl 2021. 
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málaflokknum. Verkefnið Að halda glugganum opnum var haft til hliðsjónar við mótun 

verkefnisins.154  

Í skýrslu um úttekt verkefnisins kom fram að almennt var upplifun þolenda jákvæð af 

verkefninu og þeir töluðu um að lögreglan hefði komið vel fram við þá. Nokkrir fundu skýran 

mun á viðbrögðum lögreglu fyrir og eftir upphaf verkefnisins. Þær sérstöku aðgerðir sem 

fylgdu verkefninu voru eftirfylgniheimsókn, nálgunarbann og brottvísun af heimili, gátlisti og 

fræðsla. Aukning varð í beitingu nálgunarbanns og brottvísunar af heimili á fyrri hluta ársins 

2015 miðað við árið á undan og þolendur voru ánægðir með að úrræðin stæðu til boða. Hins 

vegar olli það tveimur þolendum vonbrigðum að hafa óskað eftir nálgunarbanni en ekki fengið. 

Í skýrslunni kom fram að skiptar skoðanir væru um nálgunarbann á meðal starfsfólks innan 

lögreglunnar; starfsfólki ákærusviðs fannst úrræðið íþyngjandi fyrir gerendur og ætti að nota 

sparlega og aðeins í ákveðnum tilfellum, en lögreglumenn voru almennt ósammála því.155  

Sama verklag hefur nú verið tekið upp hjá öðrum lögregluembættum hér á landi156 auk 

þess sem það hefur vakið verðskuldaða athygli fyrir utan landsteinana. Um þetta samstarf er 

sérstaklega fjallað í skýrslu Efnahags- og framfarastofnunar Evrópu (OECD) þar sem 

framúrskarandi nýsköpunarverkefni eru kynnt. Verkefnið var valið sem fyrirmynd þess hvernig 

hægt sé að breyta rótgrónu kerfi til hins betra.157  

 

4.2.8 Einfaldara ferli 
Árið 2018 var lagt fram frumvarp um breytingu á framkvæmd meðferða beiðna um 

nálgunarbann. Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að úrræðin nálgunarbann og 

brottvísun af heimili hafi að mestu reynst vel í framkvæmd, en með þeim hefði verið leitast við 

að styrkja réttarstöðu brotaþola. Markmiðið með nýja frumvarpinu var að taka mið af þeirri 

reynslu sem væri komin og bæta meðferð og beitingu nálgunarbanns sem reyndist oft á tíðum 

þungt í vöfum, t.d. þegar sakborningur er sammála ákvörðun lögreglustjóra um beitingu 

úrræðisins.  

 
154 „Saman gegn ofbeldi“ (Lögreglan, 12. janúar 2015) <https://dev.logreglan.is/saman-gegn-ofbeldi/> skoðað 
26. apríl 2021. 
155 Erla Hlín Hjálmarsdóttir, Kristín I. Pálsdóttir, og Rannveig Sigurvinsdóttir, „Saman gegn ofbeldi. Úttekt á 
samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar og Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu gegn heimilisofbeldi.“ (RIKK - 
Rannsóknarstofnun í jafnréttisfræðum október 2016) <https://rikk.hi.is/wp-
content/uploads/Lokauttekt_Saman_gegn_ofbeldi_FIN.pdf>. 
156 „Aðgerðir gegn ofbeldi“ (Stjórnarráðið) <https://www.stjornarradid.is/verkefni/almannaoryggi/adgerdir-
gegn-brotastarfsemi/adgerdir-gegn-ofbeldi/> skoðað 26. apríl 2021. 
157 „Átak gegn heimilisofbeldi vekur alþjóðlega athygli“ (Lögreglan, 7. september 2017) 
<https://dev.logreglan.is/atak-gegn-heimilisofbeldi-vekur-althjodlega-athygli/> skoðað 26. apríl 2021. 
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Nálgunarbann og brottvísun af heimili eru ólík úrræði þó að þau feli bæði í sér talsvert 

inngrip í einkalíf manna. Nálgunarbanni er ætlað að vera öryggis- eða tryggingaráðstöfun en 

brottvísun er meiri þvingunarráðstöfun. Af þeim sökum var talið rétt að málsmeðferð 

úrræðanna færi fram með ólíkum hætti. Með frumvarpinu var gerður greinarmunur á meðferð 

mála er varða nálgunarbann annars vegar og brottvísun af heimili hins vegar, með það fyrir 

augum að styrkja réttarstöðu brotaþola með einfaldari málsmeðferð og aukinni skilvirkni, án 

þess þó að ganga á réttindi sakbornings. Skv. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 85/2011 um nálgunarbann 

og brottvísun af heimili er röskun á friði nægjanlegt skilyrði til að fá nálgunarbanni beitt, sem 

er tiltölulega lágur þröskuldur, en þó virtist oft sem sett væru strangari skilyrði en lögin kveða 

á um. Markmið laga um nálgunarbann er að vernda þann sem brotið er á og fyrirbyggja frekara 

ofbeldi. Bannið á að bæta réttarstöðu þolenda heimilisofbeldis og annarra þolenda ofbeldis og 

ofsókna.158 Ljóst er að ef lögreglan eða dómstólar setja strangari skilyrði en lögin kveða á um, 

þá nær markmið laganna ekki fram að ganga. Í 6. gr. laganna kemur fram að nálgunarbanni 

og/eða brottvísun af heimili verði aðeins beitt þegar ekki þykir sennilegt að friðhelgi brotaþola 

njóti verndar með öðrum og vægari hætti. Gæta þarf þess að fara ekki strangar í sakirnar en 

nauðsyn þykir.  

Í 1. gr. hins nýja frumvarps er lagt til að ríkissaksóknari hafi það hlutverk að gefa út 

almenn fyrirmæli um vægari úrræði, m.a. hvaða úrræði komi til greina, hvaða skilyrði þurfi að 

vera fyrir hendi og hvernig standa eigi að framkvæmd þeirra. Þar sem ekki hafði verið farið í 

að  skilgreina vægari úrræði þá er einstaka lögregluembættum falið að leggja mat á hver þau 

geti verið. Lögregluembætti hafa t.a.m. gripið til þess ráðs að að samþykkja yfirlýsingar 

sakbornings um að halda sig frá brotaþola sem vægara úrræði. Með því að setja það í hendur 

ríkissaksóknara að setja verklagsreglur um vægari úrræði gæti skapast grundvöllur fyrir 

samræmdri framkvæmd á milli lögreglustjóraembætta. Þá er lagt til í 2. gr. frumvarpsins að 2. 

mgr. 7. gr. laganna verði breytt á þá leið að lögreglustjóri skuli hraða meðferð mála og 

ákvarðanatöku. Ákvörðun um brottvísun skal tekin innan sólarhrings frá því að beiðni hefur 

borist en ákvörðun um nálgunarbann innan þriggja sólarhringa, í stað þess sem gilti um bæði 

úrræðin áður, þar sem taka skyldi ákvörðun innan sólarhrings.  

Þegar frumvarpið var lagt fram höfðu lögin verið í gildi í nokkur ár og því komin 

talsverð reynsla á framkvæmdina. Komið hafði í ljós að tímaramminn sem lögreglunni var 

gefinn reyndist í einhverjum tilfellum of þröngur, þótt ávallt skyldi ljúka máli svo fljótt og unnt 

væri. 

 
158 Alþt. 2018-2019, A-deild, þskj. 26 - 26. mál., greinargerð. 
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Í 3. gr. frumvarpsins er lögð til breyting á 12. gr. laganna til að aðskilja beitingu 

nálgunarbanns frá meðferð vegna brottvísunar af heimili. Með því er lögreglustjóra ekki lengur 

gert skylt að bera ákvörðun sína um beitingu úrræðisins um nálgunarbann undir héraðsdóm 

nema sakborningur krefjist þess skriflega. Lögreglustjóra er  hins vegar áfram skylt, í öllum 

tilfellum, að bera ákvörðun sína um brottvísun af heimili undir héraðsdóm. Sakborningur hefur 

tvær vikur til að óska eftir að ákvörðunin verði borin undir héraðsdóm eftir að hún hefur verið 

birt honum. Málið skal  borið undir dómstóla innan þriggja sólarhringja eftir að krafan er komin 

fram. Málskot til dómstóla frestar ekki réttaráhrifum ákvörðunar lögreglustjóra og 

nálgunarbann er því í gildi þar til ákvörðun dómstóla liggur fyrir. Hagsmunir brotaþola teljast 

því vera tryggðir meðan á ferlinu stendur.159 

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir mælti fyrir frumvarpinu ásamt flutningsmönnum úr 

öllum þingflokkum. Mikil samstaða var á þinginu um frumvarpið og þær lagabreytingar þar er 

mælt fyrir um. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir spurði Áslaugu Örnu um hverja hún teldi vera 

aðalástæðuna fyrir því að röskun á friði væri ekki nóg til að vernda hagsmuni brotaþola þó að 

fram komi í lögum að það sé nægileg ástæða til að óska eftir nálgunarbanni. Þórhildur Sunna 

spurði hvort um einhverskonar tregðu í kerfinu væri að ræða.160 Áslaug Arna svaraði því til að 

það hafi komið henni á óvart hversu lágan þröskuld ákvæðið setti, eftir að hafa lesið 

dómaframkvæmd í þessum málum. Þegar um rökstuddan grun um mögulegt refsivert brot er 

að ræða eða líkur á að friði verði raskað á annan hátt, virðist þröskuldurinn hærri þótt áfram sé 

hann tiltölulega óljós. Áslaug taldi að með því að gera skýrari greinarmun á tryggingaráðstöfun 

og þvingunarráðstöfun líkt og mælt væri fyrir í frumvarpinu, kæmi það skýrt fram að með 

nálgunarbanni væri eingöngu verið að óska eftir tryggingaráðstöfun. Nálgunarbann fæli ekki í 

sér mat á brotinu sem vonandi ætti að geta flýtt fyrir við dómaframkvæmdina. Með 

tryggingaráðstöfun væri einungis verið að tryggja frelsi og frið brotaþola til að fá að lifa sínu 

lífi án ofsókna og ofbeldis.161  

Málið gekk því næst til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar. Tvær 

umsagnir bárust og fögnuðu báðir umsagnaraðilar frumvarpinu. Mikill samhljómur var í 

nefndinni og hjá umsagnaraðilum um mikilvægi þess að bæta meðferð beiðna um nálgunarbann 

 
159 sama heimild, um 3. gr. 
160 Alþt. 2018-2019, B-deild, 26. mál, 27. fundur (Þórhildur Sunna Ævarsdóttir), skoðað 8. apríl 2021. 
161 Alþt. 2018-2019, B-deild, 26. mál, 27. fundur (Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir), skoðað 8. apríl 2021. 
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til að vernda þolendur og koma í veg fyrir frekara ofbeldi.162 Frumvarpið var samþykkt 

samhljóða á Alþingi þann 21. febrúar 2019 sem lög nr. 12/2019.163  

 

4.2.9 Umsáturseinelti 
Þann 7. október 2020 lagði Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir dómsmálaráðherra fram 

stjórnarfrumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum um umsáturseinelti.164 

Þegar Ísland undirritaði Istanbúl-samninginn 11. maí 2011 og skýrsla um Istanbúl-samninginn 

kom út, var ekki talið nauðsynlegt að lögfesta sérstakt ákvæði um umsáturseinelti, sbr. 34. gr. 

samningsins, til þess að Ísland gæti fullgilt samninginn þar sem ákvæði um nálgunarbann og 

brottvísun af heimili í lögum nr. 85/2011 og refsing við broti á þeim, sem er að finna í 1. mgr. 

232. gr. alm. hgl. voru talin ná yfir háttsemina sem lýst er í 34. gr. samningsins.165  

Þegar breytingar voru gerðar á almennum hegningarlögum árið 2016, í fyrsta áfanga 

fullgildingar Istanbúl-samningsins, kom fram í áliti allsherjar- og menntamálanefndar, eftir 

umsagnir og fundi með sérfræðingum, að gildandi lög um nálgunarbann og brottvísun af 

heimili tryggðu ekki nægilega vernd fyrir þolendur heimilisofbeldis og umsáturseineltis og 

næðu þar með ekki að uppfylla markmið sín. Talið var að tregðu dómstóla til að staðfesta 

ákvarðanir lögreglustjóra um nálgunarbann væri um að kenna í vissum tilfellum en einnig var 

hugsanlegt að löggjöfin gengi ekki nægilega langt. Nefndin lagði til að sett yrði sérstakt 

lagaákvæði um umsáturseinelti.166 Refsiréttarnefnd var falið að taka til athugunar hvort rétt 

væri að setja slíkt ákvæði í íslensk lög og niðurstaðan varð sú að til að treysta enn frekar vernd 

kvenna og barna hér á landi þá bæri að lögfesta sérstakt refsiákvæði um umsáturseinelti. Þetta 

ákvæði kom til viðbótar lögum nr. 85/2011 um nálgunarbann og brottvísun af heimili.167 Lagt 

var til að nýju refsiákvæði yrði bætt við XXV. kafla alm. hgl. um ærumeiðingar og brot gegn 

friðhelgi einkalífs, sem nýrri 232. gr. a., sem kæmi beint í kjölfar refsingar við broti á 

nálgunarbanni og brottvísun af heimili. Með hinu nýja ákvæði er gert refsivert að hóta, elta, 

fylgjast með, setja sig í samband við eða með öðrum hætti sitja um annan mann ef háttsemin 

 
162 Alþt. 2018-2019, A-deild, þskj. 889 - 26. mál. 
163 Lög nr. 12/2019 um breytingu á lögum um nálgunarbann og brottvísun af heimili, með síðari breytingum 
(meðferð beiðna um nálgunarbann). 
164 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 133 - 132. mál. 
165 Gunnar Narfi Gunnarsson, „Skýrsla um samning Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi á 
konum og heimilisofbeldi og aðlögun íslenskra laga og reglna vegna aðildar“ (Mannréttindastofnun Háskóla 
Íslands 18. október 2012) 57. 
166 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 987 - 401. mál. 
167 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 133 - 132. mál, greinargerð, 2. kafli. 
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er endurtekin og til þess fallin að valda hræðslu eða kvíða. Refsing við slíkri háttsemi getur 

varðað sektum eða allt að fjögurra ára fangelsi.168   

Við framlagningu frumvarpsins sagði Áslaug Arna að ljóst væri að ákvæði um 

nálgunarbann veitti þolendum ofbeldis ekki næga vernd fyrir síendurteknum friðhelgisbrotum 

eða ofsóknum. Hún taldi rétt að árétta að nálgunarbann væri ekki refsing heldur ráðstöfun sem 

takmarki athafnafrelsi þess sem það þarf að þola. Því lagði hún til að lögfest yrði sérstakt 

refsiákvæði um umsáturseinelti, sem kæmi til viðbótar ákvæðum um nálgunarbann og 

brottvísun af heimili. Upptalningin í ákvæðinu getur aldrei orðið tæmandi og því eiga orðin 

„með sambærilegum hætti“ að tryggja að aðrar aðferðir en taldar eru upp í ákvæðinu og eru til 

þess fallnar að valda öðrum hræðslu eða kvíða falli undir ákvæðið. Háttsemin sem um ræðir 

þarf ekki að fela í sér sjálfstæðan refsiverðan verknað, en hegðunin getur aftur á móti orðið 

refsiverð ef hún er endurtekin og skilyrði ákvæðisins að öðru leyti uppfyllt. Að lokum nefndi 

hún að það yrði að teljast sjálfsögð mannréttindi að einstaklingum væri tryggður sá réttur í 

lögum að ganga um í samfélaginu óáreittir. Með þessu ákvæði væri verið að hnykkja á rétti 

brotaþola til friðhelgi einkalífs.169  

Helga Vala Helgadóttir tók til máls í umræðu um frumvarpið, fagnaði þessu máli og 

vísaði í fyrri störf sín í lögmennsku. Hún kvaðst oft hafa þurft að beita sér fyrir því að fá fulltrúa 

lögreglu til að átta sig á alvarleika máls þegar friðurinn var enginn. Þá væri brotaþoli eins og 

fangi á eigin heimili, vinnustað og hvergi frjáls.  

Oftast og nær eingöngu voru það konur sem urði fyrir svo miklu áreiti. Vanmátturinn 

er mikill hjá þeim einstaklingum sem fyrir umsátrinu verða og kerfið sem á að verja 

einstaklinginn virðist einnig vanmáttugt, því að jafnvel þó að nálgunarbanni sé komið á þá 

virðist kerfið eiga fullt í fangi með að bregðast við brotum af þessu tagi.170 

 Í viðtali höfundar við Huldu Elsu Björgvinsdóttur, sviðsstjóra ákærusviðs 

lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu, þann 14. maí 2021, kemur fram að þegar lög um 

umsáturseinelti voru sett þá gleymdist að gera ráð fyrir að breyta ákvæði 242. gr. alm. hgl. sem 

fjallar um hvaða brot gegn XXV. kafla alm. hgl. skuli sæta saksókn. Fyrir brot gegn ákvæði 

232. gr. a getur því sá einn höfðað mál sem misgjört er við, þannig að um einkarefsimál er að 

ræða og það var ekki ætlun löggjafans. Þessu telur hún þurfa að breyta.171 

 

 
168 sama heimild, greinargerð, 3. kafli. 
169 Alþt. 2020-2021, B-deild, 132. mál, 7. fundur (Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir), skoðað 6. maí 2021. 
170 Alþt. 2020-2021, B-deild, 132. mál, 7. fundur (Helga Vala Helgadóttir), skoðað 6. maí 2021. 
171 Hulda Elsa Björgvinsdóttir (n. 67). 



 57 

4.3 Dómaframkvæmd 
Þegar úrskurðir Landsréttar varðandi nálgunarbann og brottvísun af heimili eru skoðaðir þá 

sést að töluverð fækkun varð á fjölda beiðna til dómstóla á árabilinu 2018–2019 í kjölfar 

breytinga á meðferð beiðna um nálgunarbann. Með lögum nr. 12/2019, sem tóku gildi 27. 

febrúar 2019 eins og getið er um í kafla 4.2.8, var ferlið einfaldað á þann veg að ekki þarf 

lengur að bera ákvörðun um nálgunarbann undir dómara til staðfestingar ef sakborningur 

samþykkir hana. Sakborningi er þó heimilt að krefjast þess að lögreglustjóri beri ákvörðun sína 

undir dómstóla til staðfestingar. Ákvörðun um brottvísun af heimili skal hins vegar alltaf bera 

undir dómstóla skv. 12. gr. laga um nálgunarbann og brottvísun af heimili nr. 85/2011. 

Árið 2018 úrskurðaði Landsréttur um 17 beiðnir um nálgunarbann og þar af voru fjórar 

um brottvísun af heimili. Fimmtán þessara beiðna voru samþykktar og beiðni um brottvísun af 

heimili var samþykkt í öllum tilvikum, bæði í héraðsdómi og Landsrétti. Það er því vert að 

skoða hvaða forsendur liggja að baki því að kröfu um nálgunarbann er hafnað. 

Lrd. 23. mars 2018 (mál nr. 299/2018) 
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu óskaði eftir staðfestingu á þeirri ákvörðun frá 
15. mars 2018 að X sætti nálgunarbanni í sex mánuði gagnvart A, fyrrum eiginkonu sinni, 
og B, dóttur þeirra, sökum langvarandi ofbeldis, nauðgana og andlegs ofbeldis. Þess var 
og getið að C, þáverandi eiginkona X, hefði óskað eftir aðstoð lögreglu nokkrum vikum 
áður, læst sig inni á baðherbergi og sagðist vera hrædd við mann sinn sem væri 
ofbeldisfullur. Við seinni skýrslutöku lögreglu kom fram að X hefði ekki beitt C 
líkamlegu ofbeldi en mjög miklu andlegu ofbeldi.  
Lögreglustjóri taldi skilyrði 4. gr. laga nr. 85/2011 uppfyllt og að rökstuddur grunur væri 
um að X hefði beitt fyrrverandi eiginkonu sína og barnsmóður ofbeldi og hótunum og 
ekki talið sennilegt að friðhelgi A yrði vernduð með öðrum og vægari hætti. X neitaði 
sök varðandi þær sakir sem á hann voru bornar og lagði fram gögn úr síma sínum með 
skilaboð frá A þess efnis að hún ætlaði að eyðileggja líf hans og ná forræði yfir dóttur 
þeirra. Lögreglan tók ekki skýrslu af X áður en honum var birt ákvörðun um 
nálgunarbann. Lögreglan leitaði þá ekki heldur eftir að staðreyna frásögn A hjá þeim 
vitnum sem hún nefndi í skýrslutöku. Gegn eindreginni neitun X og í ljósi gagna sem 
hann lagði fram var það niðurstaða dómsins að ekki hefði verið rökstuddur grunur um að 
X hefði framið refsivert brot eða raskað á annan hátt friði A eða B. Af þeim sökum var 
kröfu lögreglustjórans um nálgunarbann hafnað. 

 
Samkvæmt tölum frá Ríkislögreglustjóra fyrir árið 2019 voru beiðnir um nálgunarbann eða 

brottvísun af heimili alls um 109 á því ári, en staðfest nálgunarbönn eða brottvísanir af heimili 

voru 71. Sama ár voru níu beiðnir um nálgunarbann eða brottvísun af heimili bornar undir 

dómstóla. Þær voru allar staðfestar í héraði en ein ákvörðun var felld úr gildi í Landsrétti: 

Lrd. 29. maí 2019 (mál nr. 377/2019) 
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu krafðist staðfestingar á ákvörðun frá 18. maí 
2019 um að X yrði gert skylt að sæta nálgunarbanni og brottvísun af heimili í fjórar vikur 
gagnvart A og börnum þeirra. Lögreglan var með nokkur mál til rannsóknar er vörðuðu 
meintar hótanir X, frelsissviptingu og líkamsárás gagnvart A. Lögreglustjóri taldi skilyrði 
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a. og b. liða 4. og 5. gr. laga nr. 85/2011, um nálgunarbann og brottvísun af heimili, væru 
uppfyllt og bæri því að fallast á kröfuna þar sem lægi fyrir rökstuddur grunur um að X 
hafi brotið gegn A. Héraðsdómur Reykjaness staðfesti ákvörðun lögreglustjóra en 
Landsréttur felldi hana úr gildi þar sem framangreindum úrræðum um nálgunarbann og 
brottvísun af heimili yrði aðeins beitt þegar ekki þætti sennilegt að friðhelgi brotaþola 
yrði vernduð með öðrum og vægari hætti skv. 6. gr. laganna. Lögreglan hafði þrisvar 
sinnum verið kvödd að heimili X og A í mars, apríl og maí 2019. Rökstuddur grunur lá 
fyrir um að X hafi beitt A líkamlegu ofbeldi en ekki var talið að um ofbeldi gegn 
börnunum hefði verið að ræða. En þar sem tæpir tveir mánuði voru liðnir frá 
verknaðinum taldi Landsréttur að ekki væru lengur uppfyllt skilyrði 4., 5., og 6., gr. laga 
nr. 85/2011. Ákvörðun lögreglustjóra um að X yrði gert að sæta nálgunarbanni og 
brottvísun af heimili í fjórar vikur var því felld úr gildi. 

 
Árið 2020 bárust lögregluembættum landsins alls 113 beiðnir um nálgunarbann eða brottvísun 

af heimili. Af þeim voru 74 beiðnir staðfestar (níu mál voru opin og ákvörðun lá ekki fyrir) og 

þar af voru ellefu bornar undir dómstóla. Fjórar þessara beiðna voru vegna sömu aðila. Þær 

voru í öllum tilfellum staðfestar en fjórar voru felldar úr gildi annaðhvort í héraði eða 

Landsrétti, hér verður farið yfir tvær af þeim: 

 
Lrd. 17. nóvember 2020 (mál nr. 644/2020) 
Lögreglustjórinn á Suðurnesjum krafðist þess að staðfesti yrði ákvörðun lögreglustjóra 
frá 3. nóvember 2020 um að X yrði gert að sæta nálgunarbanni í fjóra mánuði gagnvart 
A sem var barnshafandi að barni þeirra. A kom á lögreglustöðina í Reykjanesbæ ásamt 
vinkonu sinni og lýsti því að hún væri hrædd við X og að hann væri óútreiknanlegur. A 
lýsti meintum brotum X gagnvart sér, m.a. ætlaðri nauðgun. Samkvæmt lögreglustjóra 
var rannsókn þess máls í fullum gangi enda væri X grunaður um að hafa beitt brotaþola 
ofbeldi í nánu sambandi og brotaferill hans náði aftur til ársins 2005. Lögreglan hafði 
ítrekað haft afskipti af X og hann hlotið marga dóma, þar af 5 fyrir ofbeldisbrot. Að sögn 
X lá ekkert fyrir um brot hans gegn A í gögnum málsins. Því var hvorki fyrir að fara 
gögnum sem studdu ásakanir um ætlað ofbeldi né upplýsingar um hótanir eða önnur 
ummæli sem gætu verið til þess fallin að valda A ótta um öryggi sitt. Lögreglan hafði 
aldrei verið kölluð út vegna ætlaðs ofbeldis X gagnvart A eða borist kæra frá A vegna 
háttsemi X í garð hennar. Ekki hafði heldur verið tekin skýrsla af X varðandi ásakanir A 
um ætlað ofbeldi í nánu sambandi gegn sér eða hótanir í gegnum síma eða 
samskiptamiðla. Fallist var á að skilaboð X til A um nokkurra daga tímabil bæru með sér 
vott um visst ójafnvægi X og að þau kynnu að vera A til ama eða óþæginda. Eins þótti 
ljóst að ítrekuð skilaboð í þessa veru til lengri tíma gætu verið til þess fallin að raska friði 
A en þar sem ekki væri um lengra tímabil að ræða yrði ekki séð að þau fælu í sér veruleg 
eða ítrekuð óþægindi eða hótanir. Ekki þótti sýnt að X hefði raskað friði brotaþola í 
skilningi a-liðar 1. mgr. 4. gr. laga nr. 85/2011. Ekki var talin hætta á að X héldi áfram 
að brjóta gegn A í skilningi b-liðar 1. mgr. 4. gr. laganna. Því var það mat dómsins að 
ekki hafi verið sýnt fram á nauðsyn þess að beita nálgunarbanni eins og málum væri 
háttað og að ekki væri unnt að grípa til vægari úrræða. Kröfu lögreglustjórans á 
Suðurnesjum var því hafnað bæði í héraði og Landsrétti. 

 
Lrd. 29. desember 2020 (mál nr. 747/2020) 
Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra krafðist staðfestingar á ákvörðun frá 10. desember 
2020 um að X sætti nálgunarbanni gagnvart A í 3 mánuði. Lögreglustjórinn hafði til 
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rannsóknar meint heimilisofbeldi, stórfellda líkamsárás, húsbrot og eignaspjöll. A og X 
höfðu slitið samvistum. X var ósáttur við það, hringdi um miðja nótt og skipaði A að 
koma B, kærasta hennar, út úr íbúðinni. Því næst kom X heim til A sem neitaði að hleypa 
honum inn. Þá hótaði X að sparka upp hurðinni svo að að hún hleypti honum inn. Í 
kjölfarið urðu harkaleg átök milli X og B sem flúði en X veitti honum eftirför. X braust 
síðan inn til A, tók hana hálstaki í tvígang og hélt henni upp við vegg. Hún náði að komast 
undan og hringja í lögreglu. Á vettvangi mátti sjá ummerki um átök og skemmdir. 
Umtalsverðir sjáanlegir áverkar voru á B eftir átökin en ekki voru sjáanlegir áverkar á A. 
Barn þeirra, A og X, varð vitni að átökunum. Brotin töldust alvarleg og falla undir ákvæði 
217. gr., 1. mgr. 218. gr. b, 1. mgr. 231. gr. og 1. mgr. 257. gr. alm. hgl. og 
barnaverndarlaga. Lögreglustjóri taldi því friðhelgi A ekki vera tryggða með öðrum og 
vægari hætti en nálgunarbanni. Héraðsdómur staðfesti ákvörðun lögreglustjóra. X skaut 
málinu til Landsréttar sem felldi nálgunarbannið úr gildi með vísan til 6. gr. laga nr. 
85/2011 sem segir að nálgunarbanni verði aðeins beitt þegar ekki þykir sennilegt að 
friðhelgi brotaþola verði vernduð með vægari. Þar segir í 2. mgr. að við mat skv. 1. mgr. 
sé heimilt að líta til þess hvort sakborningur hafi áður þurft að sæta nálgunarbanni og 
hvort háttsemi hans á fyrri stigum hafi verið þannig háttað að hætta sé talin á að hann 
muni fremja brot sem lýst er í 4. gr. laganna. X hafði ekki áður sætt refsingu eða 
nálgunarbanni og þó að fyrir lægi rökstuddur grunur um brot sem varðað gæti refsingu 
skv. alm. hgl., þá taldi Landsréttur ekki hafa verið sýnt fram á lagaskilyrði fyrir 
nálgunarbanni. 

 
Það sem af er árinu 2021 hafa fjórar beiðnir verið bornar undir dómstóla og ein verið staðfest. 

Þrjár beiðnir hafa ýmist verið vísað frá eða felldar úr gildi í héraði eða Landsrétti, sbr: 

 
Lrd. 21. apríl 2021 (mál nr. 262/2021) 
Lögreglustjórinn á Vestfjörðum krafðist staðfestingar á ákvörðun frá 10. apríl 2021 um 
að X sætti nálgunarbanni og brottvísun af heimili sínu fjórar vikur. A greindi frá því á 
lögreglustöð að X hefði beitt sig andlegu og líkamlegu ofbeldi um margra ára skeið 
þannig að hún óttaðist mjög um líf sitt og heilbrigði. A lýsti einnig því hvernig X hefði 
beitt börn þeirra líkamlegu og andlegu ofbeldi. Lýsingar A á hrottafengnu ofbeldi voru 
bornar undir X sem hafnaði þeim algjörlega. X kvaðst þó samþykkja ákvörðun 
lögreglustjóra um brottvísun af heimili og nálgunarbann. Lögreglan ræddi við fjóra 
einstaklinga sem tengjast X og A við rannsókn málsins. Þau staðfestu að A hefði greint 
þeim frá ofbeldisverkum X gagnvart henni og börnum þeirra. Einnig báru þau öll vitni 
um það að A væri í mikilli vanlíðan og mjög niðurbrotin.  
Lögreglustjóri og héraðsdómari telja rökstuddan grun um að X hafi framið refsivert brot 
gegn A og að því beri að fallast á beiðnina. Þegar litið sé heildstætt á atvik málsins og 
gögn þess þykir líklegt að X muni halda háttseminni áfram án nálgunarbanns. Ákvörðun 
lögreglustjóra var því staðfest af héraðsdómara.  
Landsréttur féllst á það, með vísan til fyrirliggjandi gagna, að X lægi undir rökstuddum 
grun um að hafa framið brot gegn 218. gr. b. alm. hgl. og að skilyrðum a-liðar 4. gr. og 
a-liðar 1. mgr. 5. gr. laga nr. 85/2011 væri fullnægt.  Hins vegar, með vísan til 1. mgr. 6. 
gr. laga nr. 85/2011, hafi X ekki áður sætt nálgunarbanni né refsingu. Lögreglustjóri tók 
ákvörðun um nálgunarbann og brottvísun af heimili um leið og fyrsti framburður A lá 
fyrir, en áður en X hefði verið tekinn til skýrslutöku. Einnig þótti langt frá alvarlegustu 
atvikunum. Ekki þótti fullreynt hvort vernda mætti friðhelgi A með öðrum og vægari 
hætti en nálgunarbanni og brottvísun af heimili. Ákvörðunin var því felld úr gildi. 
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Þegar skoðaðir eru dómar, er varða brot á nálgunarbanni á árunum  2018 til 2021, kemur í ljós 

að brot gegn 1. mgr. 232. gr. alm. hgl., er yfirleitt dæmt samhliða öðrum brotum og þá hefur 

það ýmist ítrekunaráhrif (S-562/2018) eða að viðkomandi er dæmdur hegningarauki (S-

248/2019). Þá er athyglisvert að sjá hversu vægum refsingum er beitt, sem kann að vera til 

marks um að nálgunarbönn séu ekki tekin alvarlega; hvorki af þeim sem þeim þurfa að sæta né 

dómstólum. Í máli S-44/2018 var kona sakfelld fyrir að brjóta tvisvar sinnum nálgunarbann 

gagnvart fyrrverandi sambýlismanni sínum og var ekki dæmd nein refsing. Í máli S-201/2019 

braut maður ítrekað gegn nálgunarbanni og var einnig dæmdur fyrir hótanir, minniháttar 

líkamsárás og umferðar- og fíkniefnalagabrot. Hann fékk sex mánaða skilorðsbundin dóm og 

var gert að greiða 70.000 kr. í sekt til ríkissjóðs. Í máli S-1299/2019 braut maður fjórum sinnum 

gegn nálgunarbanni en brotaþoli bað hann um að koma í öll skiptin. Í dómnum kom fram að 

ákærði hefði búið hjá brotaþola frá því að nálgunarbannið tók gildi en hún átt erfitt með að 

neita honum þar sem hann væri heimilislaus. Maðurinn fékk eins mánaðar skilorðsbundið 

fangelsi fyrir að brjóta nálgunarbann. Í Hrd. 54/2019 var maður sakfelldur fyrir að brjóta 

nálgunarbann skv. 232. alm. hgl. gagnvart þáverandi eiginkonu sinni rúmlega 950 sinnum. 

Einnig var hann sakfelldur fyrir tvö kynferðisbrot gagnvart henni skv. 1. mgr. 194. gr. alm. 

hgl., blygðunarsemis- og barnaverndarbrot gagnvart syni sínum skv. 209. gr. alm. hgl. og 3. 

mgr. 99. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 og fyrir brot gegn 5. mgr. 74. gr. fjarskiptalaga nr. 

81/2003 fyrir að hafa komið fyrir eftirfararbúnaði í bíl fyrrverandi eiginkonu sinnar. Hann fékk 

6 ára fangelsisdóm og gert að greiða fyrrverandi eiginkonu sinni 2.000.000 kr. í miskabætur.  
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5 Samanburður við önnur Norðurlönd 
5.1 Noregur 
Úrræði samsvarandi því sem kemur fram í Istanbúl-samningnum, um nálgunarbann og 

brottvísun í neyð, er að finna í 17. kafla a norsku sakamálalaganna um heimsóknar- og 

búsetubann, nánar tiltekið í 222. gr. a. Það hefur verið í gildi frá 1. janúar 1995. Upphaflega 

hljóðaði ákvæðið svo: 

Ákæruvaldið getur bannað einstaklingi að dvelja á tilteknum stað, elta, 
heimsækja eða á annan hátt hafa samband við annan einstakling, ef ástæða er til 
að ætla að maður muni annars fremja glæpsamlegt athæfi gagnvart annarri 
manneskju, elta aðra manneskju eða brjóta frið annarra.172 
 

Brottvísun af heimili að fyrirmynd austurrísku leiðarinnar var bætt við ákvæðið þann 10. 

janúar 2003.173 Noregur undirritaði Istanbúlsamninginn þann 7. júlí 2011, fullgilti hann 5. júlí 

2017 og tók samningurinn gildi þann 1. nóvember 2017.174 Í millitíðinni voru lögð fram 

breytingalög nr. 15/2015 á 222. gr. a á norsku sakamálalögunum þar sem fyrri skilyrði fyrir því 

að setja á heimsóknarbann skv. lögum 222. gr. a þóttu of þröng. Lagt var til að einnig væri 

heimilt að setja á heimsóknarbann ef ástæða væri til að ætla að gerandi kynni að hegða sér á 

þann hátt sem þætti sérstaklega íþyngjandi fyrir aðra manneskju. Þar undir kann að falla 

hegðun sem er ekki refsiverð en þykir sérstaklega mikil byrði fyrir þann sem fyrir henni verður, 

til dæmis árásargirni.175 Þá er það skilyrði fyrir brottvísun af eigin heimili að yfirvofandi hætta 

(n. nærliggende fare) sé á að maður muni fremja refsivert brot gegn annarri manneskju, sbr. 3. 

mgr. 222. gr. a.   

Heimsóknarbann gildir tímabundið, að hámarki í eitt ár í senn, en brottvísun getur varað 

að mesta lagi í þrjá mánuði. Aðeins er hægt að viðhalda heimsóknarbanni eða brottvísun svo 

lengi sem skilyrðin eru uppfyllt. Ákvörðun ákæruvaldsins um beitingu nálgunarbanns eða 

brottvísunar verður að vera skrifleg og tilgreina þann sem heimsóknarbannið beinist að, þann 

sem það á að vernda og grundvöll þess. Hið sama gildir ef ákvörðun er tekin um að beita ekki 

nálgunarbanni. Eftir að ákvörðun hefur verið tekin er heimilt að bera ákvörðunina undir 

dómstóla. Sé þess krafist skal ákæruvaldið bera hana undir dómstól eins fljótt og mögulegt er 

og eigi síðar en fimm dögum frá birtingu. Ef tekin er ákvörðun um að beita ekki 

 
172 Lov om endringer i straffeprosessloven m.v. (styrking av kriminalitetsofres stilling). LOV-1994-07-01-50. 
173 Ot.prp.nr.109 (2001–2002) Om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (rasistiske symboler, 
besøksforbud og strafferammen ved sammenstøt av lovbrudd. 
174 „Council of Europe. Chart of Signatures and Ratifications of Treaty 210.“ (Treaty Office) 
<https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures?p_auth=erV8IE50> 
skoðað 13. apríl 2021. 
175 Lov om endringer i straffeprosessloven (besøksforbud) LOV-2015-03-27-15. 
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heimsóknarbanni hefur sá, sem heimsóknarbannið á að vernda, kost á að fara með þá ákvörðun 

einnig fyrir dómstóla. Brottvísun af heimili skal alltaf bera undir dómstóla.176 Brot á 

heimsóknarbanni eða brottvísun af heimili varðar sektum eða fangelsi allt að einu ári, sbr. 168. 

gr. norsku hegningarlaganna.177 

57. gr. norsku hegningarlaganna um nálgunarbann var bætt við með breytingalögum nr. 

65/2015.178 Samkvæmt þeim getur sá sem framið hefur glæpsamlegt athæfi þurft að sæta 

nálgunarbanni þegar ástæða er til að ætla að viðkomandi muni aftur fremja refsivert brot gegn 

annarri manneskju, elta aðra manneskju eða brjóta á friði hennar. Nálgunarbannið getur þýtt 

að bannað sé að búa á ákveðnum svæðum, elta, heimsækja eða hafa á annan hátt samband við 

annan einstakling og ef yfirvofandi hætta er á glæpsamlegu athæfi gagnvart annarri manneskju 

en einnig er hægt að banna viðkomandi að dvelja heima hjá sér. Þyki nauðsynlegt að fylgja  

nálgunarbanninu eftir, geta dómstólar ákveðið að rafrænu eftirliti skuli komið á það sem eftir 

lifir tímabilsins eða hluta þess. Slíkt eftirlit felur í sér skráningu upplýsinga um hreyfingar hins 

dæmda í nágrenni þolandans og eins ef merki hætta að berast frá eftirlitsbúnaðinum.179  

Þegar heimsóknarbann er sett á skv. 222. gr. a er sá sem því þarf að hlíta upplýstur um að brot 

gegn því geti orsakað nálgunarbann sem er strangara en heimsóknarbannið að því leyti að 

viðkomandi getur þurft að þola rafræna vöktun og gæti jafnframt misst ákveðin réttindi. 

Ríkislögreglustjóri Noregs fól lögreglu að auka notkun nálgunarbanns árið 2020.180 

Einnig voru gerðar breytingar á 266. gr. norsku hegningarlaganna með breytingalögum 

nr. 53/2016 sem kveða skýrt á um að ákvæðið taki til umsáturseineltis, sbr. 34. gr. Istanbúl-

samningsins. Samkvæmt því varðar það sektum eða allt að tveggja ára fangelsi að raska friði 

annars manns. Einnig var nýrri grein bætt við, 266. gr. a, sem kveður á um allt að fjögurra ára 

fangelsi við endurtekinni háttsemi sem felur í sér að hóta, elta, fylgjast með, setja sig í samband 

við eða á annan sambærilegan hátt sitja um annan mann, sé háttsemin er til þess fallin að valda 

hræðslu eða kvíða.181 Ekki er skilyrði að þessi hegðun feli í sér sjálfstæða refsiverða háttsemi, 

en háttsemin getur orðið refsiverð ef hún er endurtekin, beinist að tiltekinni manneskju og er 

til þess fallin að valda hræðslu eða kvíða.182 

 
176 Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) LOV-1981-05-22-25. 
177 Lov om straff (Straffeloven) LOV-2005-05-20-28. 
178 Lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 (straffelovens ikraftsettingslov) LOV-2015-06-19-65. 
179 Lov om straff (Straffeloven) LOV-2005-05-20-28. 
180 Government of Norway, „Baseline Report submitted by Norway“ (Council of Europe 17. september 2020) 
69 <https://rm.coe.int/grevio-inf-2020-15/16809f9e09>. 
181 Lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (personforfølgelse, forberedelse til tvangsekteskap 
mv.) LOV-2016-06-17-53. 
182 Government of Norway (n. 180) 60. 
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5.2 Svíþjóð 
Í Svíþjóð hafa gilt lög um nálgunarbann frá árinu 1988. Um úrræðið gilda sérlög nr. 688/1988 

um nálgunarbann.183 Þann 1. september 2003 tóku í gildi í Svíþjóð ákvæði varðandi brottvísun 

af heimili að fyrirmynd austurrísku leiðarinnar.184 Heimilt er að vísa manni burt af heimili sínu 

ef hætta er á að viðkomandi muni fremja glæp gegn lífi þess sem hann býr með, heilsu, frelsi 

eða friði. Samkvæmt 1. gr. a sænsku laganna skuldbindur sá, sem banninu er ætlað að vernda, 

sig til þess að stuðla að sanngjörnum aðgangi þess sem þola þarf brottvísunina að persónulegum 

eigum sínum. Ef ekkert mælir gegn því er heimilt að beita rafrænu eftirliti með þeim sem sætir 

nálgunarbanni, skv. 2. gr. a líkt og gert er í Noregi. Nálgunarbanni er afmarkaður tími, ekki 

lengri en 1 ár og brottvísun af heimili skal ekki vara lengur en í tvo mánuði nema sérstaklega 

standi á og er þá heimilt að framlengja það í tvær vikur í senn. 

Í Svíþjóð er það ákærandi sem fer með ákvörðunarvald framangreindra úrræða en 

samkvæmt sænskum lögum getur sá sem sætir nálgunarbanni eða brottvísun af heimili og 

einnig sá sem bannið á að vernda óskað þess að ákvörðun ákæranda í málinu verði lögð fyrir 

dómstól, sem sker þá úr málinu. Ef aðilar sætta sig við ákvörðun ákæranda þá stendur hún þar 

til annað verður ákveðið. Brottvísun af heimili verður hins vegar alltaf að bera undir dómstól, 

sbr. 14. gr. laganna og það getur tekið allt frá fjórum til sjö daga. Brot gegn nálgunarbanni 

varðar sektum eða fangelsisvist allt að einu ári. Sé hinn brotlegi undir rafrænu eftirliti getur 

refsing orðið allt að tveggja ára fangelsi. Í minniháttar tilfellum varðar brot á nálgunarbanni 

ekki refsingu, sbr. 24. gr. Einnig getur varðað sektum eða fangelsi allt að einu ári, skv. 25. gr. 

a, ef sá sem er undir rafrænu eftirliti kemur í veg fyrir að eftirlitið geti farið fram, hvort heldur 

af gáleysi eða ásetningi.Svíþjóð undirritaði Istanbúl-samninginn 11. maí 2011, fullgilti hann 1. 

júlí 2014 og tók samningurinn gildi í Svíþjóð þann 1. nóvember sama ár.185  

Þann 21. janúar 2019 gaf GREVIO, eftirlitsnefnd með Istanbúl-samningnum á vegum 

Evrópuráðsins, út skýrslu þar sem kemur fram að engar af þeim nálgunarbanns eða 

brottvísunarreglum sem eru í gildi í Svíþjóð teljist vera hæfar sem brottvísun í neyð á sama hátt 

og  52. gr. Istanbúl-samningsins kveður á um. Það ákvæði setur þá skyldu á ríkin að tryggja að 

geranda heimilisofbeldis skuli skipað að víkja af heimili þolanda í þeim aðstæðum þegar um 

bráða hættu er að ræða. Hugtakið bráð hætta vísar til þeirra aðstæðna í heimilisofbeldi þegar 

hætta er yfirvofandi eða hefur nú þegar átt sér stað og er líklegt að hún endurtaki sig. Markmið 

ákvæðisins er að veita þolendum heimilisofbeldis öryggi án þess að þvinga þá til að flýja í 

 
183 Lag (1988:688) om kontaktförbud. 
184 SFS 2003:484 Lag om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud. 
185 „Council of Europe. Chart of Signatures and Ratifications of Treaty 210.“ (n. 174). 
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athvarf eða annað. Brottvísanir í neyð eigi að þjóna sem tól fyrir lögregluna til að bregðast við 

aðstæðum þegar bráð hætta vofir yfir með skömmum fyrirvara í samræmi við verklagsreglur. 

Í skýrslunni segir að samkvæmt sænskum lögum um nálgunarbann sé ekki farið fram á 

brottvísun af heimili innan sólarhrings, heldur hafa ákærendur allt frá fjórum og upp í sjö daga 

til að gefa út slíkt bann. Fyrir þolendur heimilisofbeldis er sú bið og óvissa of mikil áhætta að 

mati GREVIO og því sé líklegt að þolendur kjósi frekar að leita í athvarf. Eftirlitsnefndin 

minnir á að tilgangur brottvísunar í neyð sé að tryggja öryggi þolenda heimilisofbeldis og rétt 

þeirra til að vera áfram á heimili sínu. Markmið slíkra reglna sé að tryggja fjarlægð á milli 

þolanda og geranda með því að fjarlægja gerandann í stað þess að rífa þolendur og börn þeirra 

upp með rótum. Nefndin hvetur Svía eindregið til að endurnýja ferlið varðandi verndarúrskurði 

og veita viðeigandi yfirvöldum þau völd sem þau þurfa til að víkja geranda heimilisofbeldis 

strax af heimili, í þeim aðstæðum þegar um bráða hættu er að ræða, og sem öryggisráðstöfun 

ætti brottvísunin að gilda nægan tíma til að gefa þolandanum það öryggi sem hann þarfnast til 

að taka ákvarðanir varðandi næstu skref. GREVIO hvetur einnig sænsk yfirvöld eindregið til 

að binda enda á að leyfa samskipti í undantekningartilfellum, þegar fallist hefur verið á 

nálgunarbann.186 

Svíþjóð hefur svarað gagnrýni GREVIO og bent á að margvíslegar leiðir sé hægt að 

fara til að tryggja öryggi í bráðri hættu líkt og 52. gr. Istanbúl-samningsins kveður á um. Sé til 

dæmis þörf á að afstýra refsiverðum verknaði þá má lögregla fjarlægja mann af vettvangi skv. 

13. gr. lögreglulaga nr. 387/1984. Ef slíkar ráðstafanir reynist ekki fullnægjandi sé heimilt að 

setja viðkomandi í tímabundið gæsluvarðhald skv. sænskum réttarfarslögum. Þessar 

ráðstafanir, ásamt nálgunarbanni telja Svíar gefa það svigrúm sem þarf til að vísa geranda strax 

brott af heimili þolanda.187   

Nýju ákvæði um umsáturseinelti var bætt inn í sænsku hegningarlögin, nr. 700/1962, 

með lögum nr. 485/2011, eftir undirritun Istanbúl-samningsins. Það var gert til að uppfylla 34. 

gr. samningsins um umsáturseinelti. Ákvæðið tók gildi 1. október 2011 og var ný 4. gr. b í 4. 

kafla laganna um brot gegn frelsi og friði og kvað á um að sá sem ofsækir annan mann ítrekað 

með refsiverðum hætti geti þurft að sæta allt að fjögurra ára fangelsi. Brotin geta verið árás eða 

tilraun til að fremja glæp, sem er ekki minniháttar; ólögmæt nauðung, ólöglegar hótanir, 

 
186 GREVIO, „Baseline Evaluation Report Sweden“ (Council of Europe 21. janúar 2019) 55 
<https://rm.coe.int/grevio-inf-2018-15-eng-final/168091e686>. 
187 Government Offices of Sweden, „Comments submitted by Sweden on GREVIO’s final report on the 
implementation of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and 
domestic violence (Baseline Report)“ (21. janúar 2019) 13 <https://rm.coe.int/grevio-inf-2019-2/168091437c>. 
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heimilisofbeldi, einelti, kynferðisleg áreitni, skemmdir eða tilraun til skemmdarverka, meiðsli 

og brot á nálgunarbanni.188  

Þann 1. maí 2021 var ákvæði 4. gr. b í lögum um umsáturseinelti breytt með lögum nr. 

225/2021. Nú kveður það á um að sá sem ofsækir annan mann ítrekað með refsiverðum hætti 

geti þurft að sæta allt að fjögurra ára fangelsi fyrir endurtekin brot. Brotin geta verið árás eða 

tilraun til að fremja glæp, sem er ekki minniháttar; ólögmæt nauðung, ólöglegar hótanir, 

heimilisofbeldi, móðgandi ljósmyndun, ólögleg notkun á persónuupplýsingum, ólögmæt brot 

á friðhelgi einkalífs, einelti, ákall um sjálfsvíg, kynferðisleg áreitni, skemmdir eða tilraun til 

skemmdarverka og brot á nálgunarbanni, hvort heldur undir rafrænu eftirliti eða ekki.189 

 
5.3 Danmörk 
Danmörk undirritaði Istanbúl-samninginn 11. október 2013 og fullgilti hann 23. apríl 2014. 

Samningurinn gekk formlega í gildi 1. ágúst 2014. Í Danmörku var lengi í gildi lögfest 

áminning lögreglu í 265. gr. hegningarlaganna190 sem var fyrirmynd ólögfestrar áminningar 

lögreglu hér á landi og  skilyrði fyrir refsiábyrgð skv. 1. mgr. 232. gr. alm. hgl. eins og fjallað 

var um í kafla 4.1.1. Dönsk lög nr. 449/2004, um brottvísun af heimili og heimild til að veita 

nálgunarbann, komu til viðbótar við úrræði hegningarlaganna um áminningu lögreglu. Lögin 

veittu þó aðeins heimild til að beita nálgunarbanni í tengslum við brottvísun einstaklings af 

heimili.191  

Þann 19. nóvember 2009 óskaði dómsmálaráðuneyti Danmerkur eftir því að 

refsiréttarnefnd endurskoðaði reglur um nálgunarbann og brottvísun af heimili. Nefndin gaf út 

skýrslu árið 2011 þar sem lagt var til að reglum um nálgunarbann og brottvísun af heimili yrði 

komið fyrir í nýjum lagabálki til að treysta enn betur vernd þeirra sem verða fyrir ofsóknum og 

áreiti. Regluverkið um nálgunarbann þótti of gisið og mikilvægt að þétta það þannig að reglur 

um nálgunarbann og brottvísun af heimili sköpuðu skýra og heildstæða mynd. Nefndin lagði 

einnig til fjölda átaksverkefna til að framfylgja regluverkinu með það fyrir augum að treysta 

enn betur þetta lagasvið.192 Í skýrslunni er fjallað um umsáturseinelti og í því samhengi kemur 

fram að ekki hafi þótt nauðsyn að setja sérstakt lagaákvæði um það þar sem lög um 

nálgunarbann ættu að ná utan um slíka hegðun. Engu að síður var talið mikilvægt að þeir sem 

 
188 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 133 - 132. mál, greinargerð, 3. kafli. 
189 Lag (2021:225) om ändring i brottsbalken. 
190 Straffeloven L-126/1930 (brottfallin). 
191 Lov 2004-06-09 nr. 449 om om bortvisning og beføjelse til at meddele tilhold m.v. (brottfallin). 
192 „Betænkning om tilhold, opholdsforbud og bortvisning nr. 1526/2011.“ 86–87 
<https://hrproxy.hir.is:2238/document/7000499092/1>. 
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verða fyrir áreiti hafi samband við lögregluna um leið og þeim verður ljóst að þeir ráða ekki 

sjálfir við vandamálið.193 Ákvæði 265. gr. dönsku hegningarlaganna, um áminningu lögreglu 

og lög um nálgunarbann og brottvísun af heimili frá árinu 2004, voru svo felld úr gildi194 með 

lögum nr. 112/2012 um nálgunarbann, búsetubann og brottvísun.  

Samkvæmt 1. gr. laganna er með nálgunarbanni átt við það þegar einstaklingi er bannað 

að hafa samband við annan einstakling í persónu, munnlega eða skriflega, þar með talið með 

rafrænum hætti eða hefur samband við eða nálgast viðkomandi á nokkurn annan hátt. Með 

búsetubanni skv. 3. gr. má banna manni að dvelja eða búa á skilgreindu svæði í nágrenni 

heimilis annars aðila eða vinnustaðar, skóla eða annars staðar þar sem viðkomandi er oft 

staddur. Nálgunarbann má gefa út að hámarki í 5 ár og búsetubann getur varað í allt að 1 ár, 

sbr. 5. gr. Mögulegt er að framlengja nálgunar- eða búsetubanni ef skilyrði eru enn fyrir hendi 

og ákvarðanirnar taka gildi um leið og þær eru birtar geranda. Með brottvísun, sbr. 7. gr., er átt 

við heimild til að banna einstaklingi eldri en 18 ára að dvelja á heimili sínu þegar rökstuddur 

grunur er um að viðkomandi hafi framið brot gegn ákvæðum hegningarlaga gagnvart 

heimilisfólki sínu, sbr. 8. gr. Ákvarðanir um nálgunarbann, búsetubann eða brottvísun eru 

teknar af lögreglustjóra, sbr. 2. mgr. 15. gr., og heimilt er að bera þær undir dómstóla innan 14 

daga skv. 17. gr. Í 1. mgr. 21. gr. laganna er kveðið á um að brot gegn nálgunarbanni, 

búsetubanni eða brottvísun geti varðað sektum eða fangelsi allt að tveimur árum. Í 2. mgr. 

ákvæðisins er refsiþyngingarákvæði sem á við ítrekaðar ofsóknir eða viðvarandi áreitni.195  

Í skýrslu GREVIO frá 24. nóvember 2017 er bent á það hversu sjaldan þessum úrræðum 

væri beitt í Danmörku. Árin 2014 til 2015 var brottvísun af heimili einungis beitt fimm sinnum. 

Nálgunarbann er gefið út oftar en þó ekki jafn oft og ætla mætti. Samkvæmt dönsku 

ríkislögreglunni er ástæðan, fyrir því að brottvísun af heimili er svo sjaldan beitt, sú að flest 

fórnarlömb kjósa að fara í athvarf. GREVIO gagnrýnir þetta og minnir á tilgang brottvísunar, 

sem er að tryggja að þolendur heimilisofbeldis geti verið í friði heima hjá sér. Markmiðið er að 

tryggja fjarlægð á milli þolanda og geranda með því að fjarlægja gerandann í stað þess að rífa 

þolendur og börn þeirra upp með rótum. Brottvísun af heimili ætti ekki að ráðast af vilja 

þolandans heldur vera í höndum yfirvalda.196 

GREVIO bendir á sláandi andvaraleysi innan dönsku ríkislögreglunnar varðandi þau 

mikilvægu og jákvæðu áhrif sem brottvísun í neyð og aðrir verndarúrskurðir geti haft í för með 

 
193 sama heimild 88–96. 
194 Lovbekendtgørelse 2020-11-17 nr. 1650 (Straffeloven), skýringar Karnovs 1540 með ákvæði 265. 
195 Lov 2012-02-03 nr 112 om tilhold, opholdsforbud og bortvisning. 
196 GREVIO, „Basline Evaluation Report Denmark“ (Council of Europe 24. nóvember 2017) 
<https://rm.coe.int/grevio-first-baseline-report-on-denmark/16807688ae>, 206.-207. mgr. 
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sér fyrir þolanda. Það gæti orsakast af lítilli þjálfun og fræðslu varðandi hvernig eigi að beita 

og framfylgja slíkum reglum og ófullnægjandi áherslum og leiðsögn frá yfirvöldum. GREVIO 

hefur efasemdir um skilvirkni dönsku nálgunarbannslaganna þar sem brotið var gegn hverju 

einasta nálgunarbanni að meðaltali sjö sinnum á árinu 2015 og hvetur dönsk yfirvöld til að 

greina undirliggjandi skýringar á þessu og grípa til aðgerða til að tryggja betur virkni þeirra. 

GREVIO gagnrýnir dönsk yfirvöld í sömu skýrslu fyrir að hafa ekki innleitt 34. gr. 

samningsins um umsáturseinelti, en Danmörk hefur áskilið sér rétt, skv. 3. mgr. 78. gr. 

Istanbúl-samningsins, til að innleiða refsilaus viðurlög við slíkri hegðun með því að beita 

nálgunar- og búsetubanni í slíkum tilfellum. GREVIO hefur áhyggjur af því að ekki sé næg 

þekking hjá lögregluembættunum á eðli, umfangi og hættunni af umsáturseinelti þegar um 

fyrrverandi maka er að ræða og geldur varhug við því að einhvers konar undanþágur frá 

nálgunarbanni séu veittar þegar svo ber undir, t.d. þegar aðilar eiga börn saman. Danmörku er 

gert að veita GREVIO skýringar á forsendum þessa fyrirvara. 197  

Árið 2019 voru gerðar breytingar á nokkrum dönskum lögum, með lögum nr. 30/2019, 

þar sem bætt var inn nýju ákvæði varðandi andlegt ofbeldi í dönsku hegningarlögin, 243. gr., 

sem fjallar um að sekt eða allt að þriggja ára fangelsi liggur við því að beita aðila, sem maður 

er eða hefur verið í nánum tengslum við, andlegu ofbeldi (með stórlega niðrandi, móðgandi 

eða stjórnandi hegðun). Í 1. tl. 2. mgr. 2. gr. laga um nálgunarbann, búsetubann og brottvísun 

nr. 112/2012 er nú heimilt að beita nálgunarbanni ef rökstuddur grunur er um brot á ákvæðum 

almennra hegningarlaga um morð, rán frelsissviptingu, ofbeldi, andlegt ofbeldi, íkveikju, 

nauðgun eða aðra kynferðisglæpi eða tilraun til þeirra.198 

 

5.4 Finnland 
Finnland undirritaði Istanbúlsamninginn 11. maí 2011, fullgilti hann 17. apríl 2015 og  svo tók 

hann gildi 1. ágúst 2015. Í Finnlandi eru í gildi lög um nálgunarbann nr. 898/1998 sem tóku 

gildi 1. janúar 1999.199 Ákvæði um brottvísun af heimili eða nálgunarbann vegna sameiginlegs 

heimilis kom inn í lögin árið 2004 með breytingalögum nr. 711/2004.200 Í 1. gr. laganna kemur 

fram að heimilt sé að beita nálgunarbanni til að koma í veg fyrir brot gegn lífi, heilsu, frelsi, 

friðhelgi eða hótun um slík brot eða alvarlega áreitni. Ef aðilar búa saman er heimilt að leggja 

á nálgunarbann (brottvísun) til að koma í veg fyrir brot gegn lífi, heilsu, frelsi eða ógn af slíku 

 
197 GREVIO, „Basline Evaluation Report Denmark“ (Council of Europe 24. nóvember 2017) 
<https://rm.coe.int/grevio-first-baseline-report-on-denmark/16807688ae>. 
198 Lov 2019-03-30 nr. 329 om ændring af straffeloven og forskellige andre love. 
199 Lag om besöksförbud no. 898/1998. 
200 Lag om ändring av lagen om besöksförbud no. 711/2004. 
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tagi. Í 2. gr. er enn fremur lögð áhersla á að setja á nálgunarbann ef rökstuddur grunur er um 

að aðili sé líklegur til að fremja brot gegn lífi, heilsu, frelsi eða friðhelgi. Séu aðilar í nánum 

tengslum, innan sömu fjölskyldueiningar, þá er heimilt að beita nálgunarbanni (brottvísun) ef 

gerandinn þykir líklegur til að brjóta af sér að nýju. Skv. 2. mgr. 3. gr. skal sá sem hefur fengið 

nálgunarbann vegna sameiginlegs heimilis hverfa frá sameiginlega heimilinu og má ekki snúa 

þangað aftur, sem svipar til úrræðisins um brottvísun af heimili. Heimilt er að beita brottvísun 

af heimili í mesta lagi þrjá mánuði skv. 1. mgr. 7. gr. laganna. Til að meta hvort nálgunarbanni 

skuli beitt er horft til aðstæðna, eðli brotsins og þeirrar áreitni sem áður hefur átt sér stað.  

Lögregla hefur heimild til að setja á tímabundið nálgunarbann ef augljóst er að þolandi 

þarf vernd án tafar, sbr. 11. gr. Annars eru það þolendur, lögregla, félagsmálayfirvöld eða 

ákæruvald sem geta lagt fram beiðni um nálgunarbann. Héraðsdómur tekur hins vegar 

ákvörðun um hvort beita eigi nálgunarbanni eða ekki, sbr. 5. gr. Nálgunarbann getur varað í að 

mesta lagi eitt ár, skv. 1. mgr. 7. gr. Brot á nálgunarbanni varðar sektum eða fangelsi allt að 

einu ári skv. 1. mgr. 9. gr. a. í 16. kafla finnsku hegningarlaganna nr. 39/1889.201 

Frá því að Istanbúl-samningurinn var undirritaður og þar til hann var fullgiltur var bætt 

við  nýju ákvæði um umsáturseinelti í finnsk hegningarlög nr. 39/1889. Ákvæðið er í 7. gr. a í 

25. kafla laganna. Hver sá sem hótar endurtekið, fylgist með, setur sig í samband við eða situr  

á annan sambærilegan hátt um aðra manneskju, þegar háttsemin er til þess fallin að vekja hjá 

öðrum hræðslu eða kvíða, getur átt yfir höfði sér sekt eða allt að tveggja ára fangelsi nema 

þyngri refsing liggi við samkvæmt ákvæðum annarra laga. Ekki er skilyrði að hegðun þess sem 

situr um annan mann feli í sér sjálfstæða refsiverða háttsemi. Hún getur hins vegar orðið 

refsiverð ef hún er endurtekin, beinist að ákveðinni manneskju og er til þess fallin að valda hjá 

henni hræðslu eða kvíða.202  

Í skýrslu GREVIO um framkvæmdina í Finnlandi frá árinu 2019 hvetur nefndin finnsk 

yfirvöld til að auka notkun brottvísunar í neyð og annarra verndarúrskurða með því að kynna 

notagildi laganna betur og tryggja eftirfylgni þeirra. Einnig hvetur GREVIO finnsk stjórnvöld 

til að meta betur framkvæmd varðandi nálgunarbann með það fyrir augum að bera kennsl á og 

laga vankanta á löggjöfinni sem og framkvæmd hennar og vísa þolendum til viðeigandi 

stuðningsaðila til að fá hjálp og fræðslu um rétt sinn til verndarráðstafana. Einnig hvetur 

nefndin finnsk stjórnvöld til að afnema undanþágur frá nálgunarbanni, en heimilt er að leyfa 

aðila að hafa samband þegar það reynist nauðsynlegt og meta þarf hvert tilvik fyrir sig. 

 
201 Strafflag no. 39/1889. 
202 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 133 - 132. mál, greinargerð, 3. kafli. 
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GREVIO bendir á að slíkar undanþágur grafi undan tilgangi ákvæðanna þar sem brottvísun í 

neyð og nálgunarbanni sé ætlað að tryggja fjarlægð á milli þolanda og geranda, bæði líkamlega 

og andlega.203  

Hvað umsáturseinelti varðar þá hefur GREVIO áhyggjur af því að samkvæmt 

lögskýringargögnum með finnsku hegningarlögunum þá virðist forsendan, fyrir því að um 

umsáturseinelti sé að ræða, vera sú að þolandinn hafi lýst því yfir að verknaðaraðferðirnar séu 

í óþökk hans, jafnvel þótt það sé ekki sett sem skilyrði í ákvæðum finnsku hegningarlaganna. 

Þetta hefur haft neikvæð áhrif í framkvæmd þar sem lögreglan hefur lagt áherslu á háttsemi 

þolandans. Héraðsdómur Helsinki hefur fellt þann dóm það geti ekki verið almenn krafa á 

þolanda að biðja eltihrelli sinn um að hætta. Því fagnar GREVIO. Það er mikilvægt að senda 

þau skilaboð út að með því að biðja þolandann um að taka þátt í samtali við eltihrelli sinn geti 

það hvatt til enn frekari áreitis og sett óþarfa byrði á þolandann.  

Lögmenn sem verja þolendur umsáturseineltis og félagsmálastofnanir í Finnlandi hafa 

tekið eftir skort á þekkingu hjá lögreglu og saksóknurum hvað eðli þessara brota varðar. Þar 

virðast takmarkaður skilningur á flóknu eðli umsáturseineltis og viðbrögðum kvenna við því 

og einnig hvernig megi stoppa þessa tegund ofbeldis gegn konum. Sumir lögreglumenn eru 

ekki viljugir til að leggja fram kæru varðandi umsáturseinelti ef það á sér stað eftir skilnað. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að dæmi eru um að lögreglan geri lítið úr hegðun gerandans og 

líti á konurnar sem of dramatískar. Þar hefur verið litið á ósamræmi í hegðun þolandans sem 

skort á trúverðugleika. GREVIO hvetur finnsk yfirvöld eindregið til að endurskoða og 

endurbæta núgildandi leiðbeiningar varðandi umsáturseinelti eins og þær eru settar fram í 

finnsku hegningarlögunum. Einnig hvetur GREVIO Finnland til að koma á sérhæfðri þjálfun 

varðandi kynbundið ofbeldi og eðli umsáturseineltis.204 

  

 
203 GREVIO, „Baseline Evaluation Report Finland“ (Council of Europe 2019) 54. 
204 sama heimild 43. 
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6 Samantekt 
Nú þegar aðdragandi og þróun löggjafar um nálgunarbann og brottvísun af heimili hefur verið 

rakin, löggjöfin á öðrum Norðurlöndum krufin og dómaframkvæmd síðustu ára verið skoðuð, 

er við hæfi að draga saman það helsta sem varpað getur ljósi á það hvort íslensk löggjöf og 

framkvæmd uppfylli ákvæði Istanbúl-samningsins varðandi brottvísun í neyð, nálgunarbann 

og aðra verndarúrskurði. 

 Úrræðunum um nálgunarbann og brottvísun af heimili er helst beitt í málum er varða 

heimilisofbeldi eða ofbeldi í nánum tengslum. Þeim sem gert er að sæta nálgunarbanni eða 

brottvísun af heimili eru að miklum meirihluta karlmenn og þeir sem banninu er ætlað að 

vernda eru að miklum meirihluta konur. Í sögulegu samhengi hefur úrræðunum ekki verið 

mikið beitt í framkvæmd og ítrekað hefur verið bent á það í gegnum tíðina hversu veika vernd 

þau veita og hversu erfið þau hafa reynst í framkvæmd.  

 Löggjöfin hér á landi hefur tekið miklum breytingum frá því að refsing við ólögfestri 

áminningu lögreglunnar vegna röskunar á friði annars manns með ofsóknum eða öðru ónæði 

var í gildi. Úrræðinu um nálgunarbann var fyrst komið fyrir í lögum um meðferð opinberra 

mála með lögum nr. 94/2000. Lögregla tók ákvörðun um hvort beiðni um nálgunarbann yrði 

sett fram og dómari þurfti að samþykkja hana. Það ferli var mikið gagnrýnt þar sem það þótti 

þungt í vöfum og taka langan tíma. 

Frumvörp til laga um brottvísun og heimsóknarbann voru lögð fram fjögur 

löggjafarþing í röð án þess að fá  brautargengi, sem virðist að einhverju leyti mega rekja til 

flokkadrátta og pólitískra væringa á þingi.  Því næst var úrræðið um nálgunarbann fært yfir í 

sérstakan lagabálk þar sem það var ekki talið eiga heima í lögum um meðferð opinberra mála.  

Slík úrræði eru ekki talin hafa sömu einkenni og önnur þvingunarúrræði þegar um er að ræða 

rannsókn sakamáls vegna tiltekins brots. Þingmenn voru tregir við að bæta inn í lögin ákvæði 

um brottvísun af heimili og að endingu tóku gildi lög um nálgunarbann nr. 122/2008. Lögin 

tóku breytingum í gegnum árin og þróuðust þannig að heimilt varð að leggja á nálgunarbann 

ef ástæða væri til að ætla að viðkomandi myndi fremja afbrot eða raska á annan hátt friði annars 

manns, í stað rökstuddrar ástæðu áður. Lögregla skyld taka afstöðu til beiðna um nálgunarbann 

innan þriggja sólarhringa og bera undir dómara til staðfestingar, í stað tveggja vikna áður.  

Árið 2011 var lagt fram frumvarp að núgildandi lögum, um nálgunarbann og brottvísun 

af heimili, nr. 85/2011. Lagasetningin var mikil réttarbót fyrir þolendur heimilisofbeldis þar 

sem heimilt varð að vísa manni brott af heimili sínu að vissum skilyrðum uppfylltum. Lögin 

hafa jafnframt tekið þeim breytingum að nú getur lögreglustjóri tekið ákvörðun um beitingu 

nálgunarbanns og þarf ekki að bera ákvörðun sína undir dómara nema sakborningur krefjist 
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þess. Hins vegar þarf alltaf að bera ákvörðun um brottvísun undir dómara. Að sama skapi gerir 

núverandi löggjöf ráð fyrir því að beita nálgunarbanni þegar um rökstuddan grun er að ræða, 

um að sakborningur hafi framið refsivert brot eða raskað á annan hátt friði brotaþola; í stað 

þess að grunur um refsivert brot lægi til grundvallar, sbr. breytingu á lögum nr. 122/2008, þar 

sem ekki þurfti rökstuddan grun til að forsenda væri fyrir beitingu nálgunarbanns, heldur nægði 

að um grun um brot væri að ræða. Þessu mætti gjarnan breyta aftur í fyrra horf. 

Skv. 4. gr. Istanbúl-samningsins lofa samningsaðilar að gera nauðsynlegar ráðstafanir, 

til að efla og vernda rétt kvenna til að lifa við aðstæður þar sem ofbeldi þrífst ekki. Aðildarríkin 

fordæma mismunun gegn konum í hvaða mynd sem er og hafa skuldbundið sig til að grípa 

tafarlaust til nauðsynlegra ráðstafana gegn mismunun og vernda þolendur fyrir frekari 

ofbeldisbrotum, sbr. 1. mgr. 18. gr. Jafnframt skuli allar ráðstafanir miðast við að forðast 

afleidd brot, sbr. 3. mgr. 18. gr.  

Miðað við þá úrskurði sem hafa verið felldir úr gildi hjá dómstólum síðustu ár þá virðast 

dómstólar gera mun strangari kröfur til beitingar nálgunarbanns en lögin segja til um. Þó setur 

50. gr. Istanbúl-samningsins þær kröfur á samningsaðila að tryggja að löggæslustofnanir 

bregðist tafarlaust og á viðeigandi hátt við öllum birtingarmyndum ofbeldis sem falla undir 

gildissvið hans með því að veita þolanda samstundis fullnægjandi vernd. Röskun á friði á að 

vera næg ástæða til að fá nálgunarbanni beitt skv. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 85/2011 um 

nálgunarbann og brottvísun, sem er tiltölulega lágur þröskuldur, en þó virtist oft sem sett séu 

strangari skilyrði í framkvæmd en lögin kveða á um. 

Þegar barnshafandi konu er synjað um að ofbeldisfullur barnsfaðir hennar nálgist hana 

eða hafi samband við sig, sbr. Lrd. 644/2020, þrátt fyrir að mál um ætlaða nauðgun sé enn til 

rannsóknar hjá lögreglu, eða þegar ákvörðun um nálgunarbann er felld úr gildi, sbr. Lrd. 

262/2020, þrátt fyrir rökstuddan grun um gróf ofbeldisbrot sem eru til rannsóknar, getum við 

ekki sagt með góðri samvisku að íslensk löggjöf og framkvæmd samrýmist ákvæðum og 

markmiðum Istanbúl-samningsins að vernda konur gegn öllum birtingarmyndum ofbeldis, 

fyrirbyggja það og uppræta ofbeldi gegn konum og heimilisofbeldi. Í þeim úrskurðum sem 

reifaðir voru hér að framan, þar sem ákvörðun um beitingu nálgunarbanns var synjað, virðast 

dómstólar meta það sem svo að nálgunarbann sé meira íþyngjandi fyrir geranda en sú ógn og 

það ætlaða ofbeldi sem brotaþoli kveðst búa við. Með nálgunarbanni er ekki verið að refsa fólki 

heldur er það sett til að koma í veg fyrir brot gegn öðrum. Þetta þarf að taka til greina þegar 

mál er varða gróf ofbeldisbrot eru til rannsóknar hjá lögreglu.  
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Varðandi samanburð við önnur Norðurlönd má segja að löggjöf landanna sé öll mjög 

sambærileg. Noregur gerir greinarmun á því hvort um heimsóknarbann, brottvísun af heimili 

eða nálgunarbann er að ræða, stigsmunur er á úrræðunum. Heimsóknarbann er vægara úrræði 

en nálgunarbann en brot á heimsóknarbanni getur leitt af sér að nálgunarbanni verði beitt og 

þá er heimilt að banna viðkomandi að búa á ákveðnu svæði nálægt þolanda, þá getur 

viðkomandi þurft að þola rafræna vöktun. Danmörk gerir líka greinarmun á milli 

nálgunarbanns, búsetubanns og brottvísunar. Með nálgunarbanni er einstaklingi bannað að hafa 

samband við annan einstakling í persónu, munnlega eða skriflega. Með búsetubanni er manni 

bannað að dvelja eða búa á skilgreindu svæði í nágrenni heimilis eða vinnustaðar annars aðilans 

og með brottvísun er heimilt að banna einstaklingi, eldri en 18 ára, að dvelja á heimili sínu ef 

rökstuddur grunur er um að hann hafi brotið gegn heimilisfólki sínu.  

Í Svíþjóð er einnig heimilt að beita rafrænu eftirliti líkt og í Noregi með þeim sem sætir 

nálgunarbanni ef ekkert mælir gegn því. Hér á landi mætti gjarnan skoða þá útfærslu nánar, 

enda óásættanlegt með öllu að menn komist upp með að brjóta nálgunarbann allt að 950 

sinnum, sbr. Hrd. 54/2019. Í svo grófum tilfellum gæti lögreglan gripið inn í þegar gerandi 

kemur of nálægt heimili þolanda. Má gjarnan velta því fyrir sér hvort mögulega hefði verið 

hægt að koma í veg fyrir hin grófu ofbeldisbrot gagnvart konunni og syni hennar með slíku 

úrræði. 

Í Noregi, Svíþjóð og Danmörku er það lögreglustjóri eða ákærandi sem tekur ákvörðun 

um nálgunarbann en heimilt er að bera þá ákvörðun undir dómstól líkt og hér á landi. Í 

Finnlandi hefur lögreglustjóri heimild til að taka ákvörðun um tímabundið nálgunarbann en 

skylt er að bera þá ákvörðun undir dómara til staðfestingar. Í flestum tilfellum þarf að bera 

ákvörðun um brottvísun af heimili undir dómara en Danmörk sker sig úr að því leyti. Lengd 

nálgunarbanns og brottvísunar er svipuð á milli landanna sem og refsingar við brotum á þeim. 

GREVIO, eftirlitsnefnd með Istanbúl-samningnum á vegum Evrópuráðsins, hefur tekið 

út löggjöf Norðurlandanna og birt skýrslur um framkvæmdina í Svíþjóð, Danmörku og 

Finnlandi. Nefndin telur að taka verði harðar á málum er varða nálgunarbann og brottvísun af 

heimili. Ríkjunum er gert að auka notkun úrræðanna og kynna þau betur. Þá minnir GREVIO 

á að tilgangur þessara úrræða sé að þolendur heimilisofbeldis geti verið í friði heima hjá sér og 

markmiðið sé að tryggja örugga fjarlægð á milli aðila með því að fjarlægja gerandann af 

heimilinu. Þá eru ríkin hvött til að afnema allar undanþágur frá nálgunarbanni og brottvísun af 

heimili, t.d. í þeim tilvikum þegar aðilar eiga börn saman, og auka til muna þjálfun og fræðslu 

hjá framkvæmda- og dómsvaldi til að auka skilning á eðli, afleiðingum og umfangi ofbeldis í 

nánum samböndum sem og afleiðingum umsáturseineltis. 
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Ísland fékk síðastliðin febrúar sendan spurningalista frá GREVIO og er gert að skila 

skýrslu varðandi framkvæmd Istanbúl-samningsins hér á landi í júní 2021. Í nóvember 2022 er 

gert ráð fyrir úttekt og skýrslu GREVIO varðandi framkvæmd samningsins hér á landi. 
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7 Lokaorð 
Margt hefur áunnist í baráttunni gegn kynbundnu ofbeldi hér á landi síðastliðin ár og mikil 

vitundarvakning hefur átt sér stað í þjóðfélaginu. Hins vegar er enn þá verið að opna 

þjónustumiðstöðvar fyrir þolendur kynbundins ofbeldi hér á landi205 og Kvennaathvarfið hefur 

hafist handa við að byggja nýtt neyðarathvarf á vegum samtakanna með stuðningi 

ríkisstjórnarinnar.206 Það er virðingarvert að veita fjármuni til að skjóta skjólshúsi yfir þolendur 

ofbeldis en skýtur hins vegar skökku við að konur og börn búi enn við það þurfa að flýja heimili 

sín meðan til boða standa úrræði á borð við nálgunarbann og brottvísun af heimili. Í 

ársskýrslum Kvennaathvarfsins kemur fram að á árunum 2018-2020 leituðu 1702 konur til 

þeirra í annaðhvort dvöl eða viðtal og einungis 5% þeirra sögðust hafa fengið nálgunarbann á 

gerendur sína. Þeim konum sem komu til dvalar fylgdu 280 börn.207 Skv. skýrslum GREVIO 

til nágrannalanda okkar samrýmist það ekki markmiðum Istanbúl-samningsins um 

nálgunarbann og brottvísun í neyð. Hugsanlegt er að kynna þurfi úrræðin betur fyrir þeim 

konum sem þangað leita. 

Grunnforsenda þess hversu vel tókst til í Austurríki við innleiðingu á austurrísku 

leiðinni var þétt og gott stuðningsnet fyrir bæði gerendur og þolendur. Sé geranda vísað brott 

af heimili sínu þar í landi fær hann upplýsingar um mögulega gististaði utan heimilisins og 

meðferðarúrræði til að hætta að beita ofbeldi. Þolendur fá þar jafnframt stuðning og aðstoð við 

að vinna úr ofbeldinu og afleiðingum þess. Hér á landi eru engin úrræði varðandi gistingu í 

boði fyrir gerendur sem vísað er burt af heimilum sínum. Úr því þarf að bæta. 

 Ríkisstjórnin kynnti á dögunum skýrslu um Samantekt aðgerða ríkisstjórnarinnar gegn 

kynbundnu og kynferðislegu ofbeldi og áreitni, þar sem farið er í gegnum þær aðgerðir sem 

ríkisstjórnin hefur gripið til á undanförnum fjórum árum og hvaða aðgerðir eru fyrirhugaðar á 

næstu fjórum árum. Á meðal þeirra aðgerða eru t.d. aukin fjárframlög til þjónustu samtaka sem 

hjálpa þolendum ofbeldis, m.a. samningur við Heimilisfrið, sem er sérhæft meðferðaúrræði 

fyrir fólk sem beitir ofbeldi. Úrræði varðandi heimilisofbeldi skulu gerð sýnilegri á vef- og 

samfélagsmiðlum, kynja- og jafnréttisfræðsla aukin hjá grunnskólakennurum og sérstakt 

 
205 Magnús Hlynur Hreiðarsson, „Sigurhæðir– þjónusta við þolendur kynbundins ofbeldis á Suðurlandi - Vísir“ 
(visir.is) <https://www.visir.is/g/20212112970d> skoðað 23. maí 2021. 
206 „Ríkisstjórnin styður við byggingu nýs Kvennaathvarfs“ (Stjórnarráðið) <https://www.stjornarradid.is/efst-a-
baugi/frettir/stok-frett/2020/11/11/Rikisstjornin-stydur-vid-byggingu-nys-Kvennaathvarfs-
/?fbclid=IwAR3NuYpOrXpIdU5zhADZdSc9QmAIhYu_tdD-kLS2ahYaSqV9MjL3_2iZUuw> skoðað 23. maí 
2021. 
207 Sigþrúður Guðmundsdóttir, „Ársskýrsla 2018“ (Samtök um kvennaathvarf 2018) 
<https://www.kvennaathvarf.is/wp-content/uploads/2019/04/%C3%81rssk%C3%BDrsla-2018-4.pdf>; 
Sigþrúður Guðmundsdóttir, „Ársskýrsla 2019“ (Samtök um kvennaathvarf 2020) 
<https://www.kvennaathvarf.is/wp-content/uploads/2020/09/Arsskyrsla-2019.pdf>. 
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fræðsluefni útbúið fyrir börn og ungmenni. Löggæsla hefur verið efld varðandi málaflokkinn 

og mennta- og starfsþróunarsetur lögreglu og embætti ríkissaksóknara styrkt til að efla 

endurmenntun lögreglu og ákærenda á þessu sviði. Þá hefur embætti héraðssaksóknara verið 

styrkt um tvö ný stöðugildi til að bæta málsmeðferð kynferðisbrota hjá embættinu.208 

 Kynbundnu ofbeldi verður ekki útrýmt nema karlar hætti að beita konur ofbeldi. Með 

því að taka harðar á þeim málum sem koma til kasta lögreglu og dómstóla er varða kynbundið 

ofbeldi, beita nálgunarbanni og brottvísun í meira mæli, fjölga meðferðarúrræðum fyrir 

gerendur ofbeldis og tryggja að þeir hafi einhvern stað til að fara á þegar þeim hefur verið vísað 

burt af heimili sínu. Með því að taka þessi mál fastari tökum má ætla að koma megi þeim 

skilaboðum í gegn að ofbeldi gegn konum verði ekki liðið í samfélaginu og að markmið 

Istanbúl-samningsins nái fram að ganga, um að Evrópa verði laus við heimilisofbeldi og  

ofbeldi gegn konum.  

 
  

 
208 Stjórnarráð Íslands, „Samantekt aðgerða ríkisstjórnarinnar gegn kynbundnu og kynferðislegu ofbeldi og 
áreitni“ (Stjórnarráð Íslands Ma 2021) <https://www.stjornarradid.is/library/04-
Raduneytin/ForsAetisraduneytid/Samantekt%20a%c3%b0ger%c3%b0a%20r%c3%adkisstj%c3%b3rnarinnar%
20gegn%20kynbundnu%20og%20kynfer%c3%b0islegu%20ofbeldi%20og%20%c3%a1reitni_.pdf>. 
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