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Ágrip 

Verkefninu er ætlað að skoða kerfislæga þætti sem stuðlað gætu að betri skýrslutökum á börnum 

við rannsókn sakamála. Viðfangsefnið er skoðað út frá upplýsingagjöf barna. Leitast verður við 

að svara spurningunni: Hvernig má auka magn upplýsinga sem börn eru fær um að veita í 

skýrslutökum? Börn eru í viðkvæmri stöðu samanborið við aðra hópa samfélagsins og því er 

mikilvægt að vel sé staðið að málefnum barna þegar kemur að sakamálum. Spurningunni verður 

svarað með því að líta til mismunandi þátta sem rannsóknir hafa sýnt að hafi áhrif á 

upplýsingagjöf. Viðfangsefnið verður sett í íslenskt samhengi og því verður skoðað til hvaða 

þátta megi líta ef úrbætur ættu að eiga sér stað. Sterkar vísbendingar komu fram við gerð þessa 

verkefnis að breytingar á íslensku réttarkerfi gætu skilað árangri. Verði hætt að hafa 

skýrslutökur af börnum sem dómsathöfn má veita lögreglu meira svigrúm til þess að vinna að 

rannsókn sakamála samhliða skýrslutöku af barni. Niðurstaða ritgerðarinnar er sú að 

endurteknar skýrslutökur sem byggja á National Institute of Child Health and Human 

Development (NICHD) viðtalstækni og eru framkvæmdar í umhverfi sem hæfir börnum geta 

leitt af sér aukið magn upplýsinga sem börn eru fær um að veita. Þær upplýsingar sem fást við 

endurteknar skýrslutökur geta skipt miklu máli við rannsókn sakamála.     

 

Lykilhugtök: skýrslutaka, upplýsingagjöf, börn, NICHD, Barnahús og endurtekin viðtöl. 
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Abstract 

The aim of this thesis is to explore interviews with children during a police investigation. The 

subject will be observed from perspective of quantity of information that children can give 

during an interview. We seek to answer the following research question: How is it possible to 

increase the quantity of information that children are capable of giving during interviews? 

Children are in more vulnerable situation compared to adults and other group of people in the 

society. Which makes it important that criminal cases where children are part of are handled 

with up most care. The research question will be answered by looking at couple of factors that 

research has shown could affect information gathering. The subject will be viewed in  Icelandic 

context, therefore we will investigate which factors could be improved. Working on this thesis, 

we found strong evidence that changes of the Icelandic justice system could increase the 

quantity of information that children are capable of giving. If the interview would first be 

conducted under control of the police instead of being a court procedure with a residing judge. 

That way the police could in fact have more scope to investigate the criminal case along with 

interviewing children. The findings of our thesis indicate that repeated interviews conducted 

with the National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) interviewing 

technique in an environment adequate to children can increase the quantity of information that 

children are capable of giving. Those information gathered from repeated interviews could be 

very valuable in forensic investigation on a criminal offense.     

 

Keyword: interviewing, information gathering, children, NICHD, Barnahus and repeated 

interviewing. 
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Við viljum þakka Ólafi Erni Bragasyni leiðbeinanda okkar kærlega fyrir allan 

þann stuðning og leiðsögn sem hann veitti okkur við gerð þessa verkefnis. 

Einnig þökkum við Aðalheiði Harðardóttur fyrir yfirlestur og aðstoð við málfar. 

Þá viljum við þakka vinum og fjölskyldu fyrir alla hvatningu og hlýhug í gegnum 

námið. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er 12 eininga lokaverkefni okkar í lögreglu- og löggæslufræði við 

félagsvísindadeild hug- og félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri. Leiðbeinandi okkar var 

Ólafur Örn Bragason, forstöðumaður Mennta- og starfsþróunarseturs lögreglunnar. Við gerðum 

rannsóknarritgerð á því hvernig auka megi magn upplýsinga sem börn eru fær um að veita í 

skýrslutökum. Viðfangsefnið völdum við vegna þess að okkur finnst mikilvægt að vel sé staðið 

að málum er varða börn þar sem þau eru oft í viðkvæmri stöðu samanborið við aðra hópa 

samfélagsins. Þegar kemur að sakamálum er því mjög mikilvægt að veita börnum bestu 

mögulegu þjónustu. Það er sannfæring okkar að slík þjónusta ætti alltaf að byggja á nýjustu 

þekkingu hverju sinni. 
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1.  Inngangur 

Mikilvægt er að vel sé staðið að málum er varða börn. Í því samhengi skiptir máli að gera sér 

grein fyrir því að börn geta verið í bágri stöðu samanborið við fullorðna einstaklinga. Verkefni 

þessu er ætlað að varpa ljósi á það hvaða atriði má hafa í huga til þess að auka magn upplýsinga 

sem börn eru fær um að greina frá í skýrslutökum. Við gerð þessa verkefnis var tekin ákvörðun 

um að nota orðið skýrslutaka eða viðtal í stað þess að tala um yfirheyrslu. Yfirheyrsla er fremur 

gildishlaðið orð og síður til þess fallið að ýta undir skilning barna á mikilvægi þátttöku þeirra í 

skýrslutökum. Viðfang þessarar ritgerðar krefst þess að tekið sé mið af núgildandi lögum og 

verklagi sem lýtur að skýrslutökum barna. Líta þarf á viðfangsefnið út frá sögulegu samhengi 

þar sem alþjóðasamningar hafa verið lögfestir á Íslandi.   

Þá er mikilvægt að líta til þeirra aðferða sem beitt er ásamt þeim þáttum sem hafa áhrif 

á líðan barna í skýrslutökum. Einnig verður litið til þess með hvaða hætti skýrslutökur barna 

undir 15 ára eru framkvæmdar á Íslandi. Áhrif þessara þátta á magn upplýsinga sem börn eru 

fær um að veita í skýrslutökum verða skoðaðir. Auk þess verður skoðað hvaða áhrif endurteknar 

skýrslutökur hafa á magn upplýsinga frá börnum. Spurningin sem þessari ritgerð er ætlað að 

svara er: Hvernig má auka magn upplýsinga sem börn eru fær um að veita í skýrslutökum? 

Spurningunni munum við svara með heildstæðri nálgun og því munum við fara yfir 

atriði sem rannsóknir hafa bent á að geti haft áhrif á getu barna til þess að greina frá erfiðum 

atburðum í skýrslutökum. Í rannsókninni munum við gera lagaumhverfi sem lýtur að 

skýrslutökum á Íslandi góð skil. Með því er lagður grunnur að uppbyggingu verkefnisins og þar 

með getum við sett viðfangsefni ritgerðarinnar í íslenskt samhengi. Þessari ritgerð er ætlað að 

skoða hvernig auka megi magn upplýsinga sem börn eru fær um að veita í skýrslutökum. Því 

munum við nálgast viðfangsefnið út frá þáttum sem rannsóknir hafa sýnt að geti haft áhrif á 

skýrslutökur af börnum. Viðtalstækni er einn slíkra þátta en við viljum setja viðfangsefnið í 

víðara samhengi. Með því getum við náð heildstæðari mynd á það hvernig auka megi magn 

þeirra upplýsinga sem börn eru fær um að veita. 

Mikilvægt er að líta til þátta líkt og lagaumhverfis, umhverfi viðtalsins, endurteknar 

skýrslutökur og hvort skýrslutökur fari fram sem dómsathöfn eða á ábyrgð ákæruvalds þar sem 

markmið rannsóknarinnar er að skoða viðfangsefnið í íslensku samhengi. Því væri einnig 

áhugavert að skoða hvort breytingar á íslensku réttarkerfi geti stuðlað að aukinni upplýsingagjöf 

barna við rannsókn sakamála. Sú viðtalstækni sem við munum skoða í þessu samhengi er 

svokölluð National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) viðtalstækni, 



2 
 

en það er sú aðferð sem hefur verið hvað mest rannsökuð (Orbach o.fl., 2000). Einnig er það sú 

aðferð sem stuðst er við á Íslandi við skýrslutökur af börnum (Johansson, Stefansen, Bakketeig 

og Kaldal, 2017). 

Við teljum að aðferðir við skýrslutökur sem byggja í grunninn á opnum og óhlutdrægum 

spurningum skipti einna helst máli til þess að auka megi magn upplýsinga sem börn eru fær um 

að veita í skýrslutökum. Teljum við að svar við rannsóknarspurningu okkar geti verið í samræmi 

við það. 

2.  Íslensk löggjöf þegar kemur að skýrslutökum  

Í íslenskri löggjöf má finna ákvæði er lúta að skýrslutökum barna, slík ákvæði eru til staðar til 

þess að tryggja réttindi barna sérstaklega. 43. gr. Barnalaga nr. 76/2003 kveður á um að veita 

skuli barni, sem náð hefur nægilegum þroska, kost á að tjá sig um mál nema telja megi að slíkt 

geti haft skaðleg áhrif á barnið eða sé þýðingarlaust fyrir úrslit málsins. Í 2. mgr. 4. gr. 

barnaverndarlaga er hliðstætt ákvæði þar sem kveðið er á um að skylt sé að taka tillit til 

sjónarmiða og óska eftir því sem aldur og þroski þeirra gefur tilefni til.  Þessi ákvæði eiga rætur 

sína í 12. gr. barnasáttmálans er samskonar en hann var samþykktur á allsherjarþingi Sameinuðu 

þjóðanna 20. nóvember 1989. Barnasáttmálinn var fullgiltur á Íslandi 1992 og var síðan 

lögfestur með lögum um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013 

(Umboðsmaður barna, e.d.). Í reglugerð um réttarstöðu handtekinna manna, yfirheyrslur hjá 

lögreglu o.fl. nr. 651/2009 eru réttindi barna í skýrslutökum tryggð með ýmsum ákvæðum. 

Helst ber að nefna að ef handtekinn maður er yngri en 18 ára skal þá þegar hafa samband við 

foreldra hans og fulltrúa barnaverndarnefndar. Fyrirmæli ríkissaksóknara um meðferð mála 

gegn börnum yngri en 15 ára RE: 9/2009 ítreka þau atriði er fram koma í reglugerð um 

réttarstöðu handtekinna manna, yfirheyrslur hjá lögreglu o.fl. Því má segja að löggjafinn og 

framkvæmdarvaldið hafi markað sér stefnu þegar kemur að börnum og skýrslutökum. 

Það eru ekki margar sérstakar reglur sem koma til álita þegar barn er vitni, en þó þarf 

að hafa í huga að þegar tekin er skýrsla af barni þarf að gæta fyllstu tillitssemi. Lögregla skal 

gefa foreldrum kost á að vera viðstaddir skýrslutökuna en það er metið í samræmi við aðstæður 

t.d. vegna þroska barns, aldurs eða alvarleika máls. Það á þó ekki við ef barn er sakborningur í 

málinu. Lögreglu er skylt að hafa samband við barnaverndarnefnd ef barn er yngra en 18 ára 

sbr. 18. gr. barnarverndarlaga nr. 80/2002. Ef sakborningur er ólögráða kemur lögráðamaður 

fram sem fyrirsvarsmaður hans. Lögráðamaður tekur ákvarðanir fyrir hönd hins ólögráða, sem 
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hann er ófær um að taka sbr. 2 mgr. 27. gr. sml. Dómari getur tekið ákvörðun um að skýrslutaka 

af barni fari fyrir dóm á meðan rannsókn stendur yfir sbr. 1. mgr. 59. gr. sml.   

2.1. Almennt um skýrslutökur  

Leiðbeiningar fyrir skýrslutöku er að finna í lögum nr. 88/2008 um meðferð sakamála (sml) og 

Reglugerð nr. 651/2009 um réttarstöðu handtekinna manna, yfirheyrslur hjá lögreglu o.fl. Það 

er hlutverk lögreglu að taka skýrslur af vitnum og sakborningum í þeim málum sem eru til 

rannsókna hjá lögreglu að undanskildu tilfellum sem flokkast undir 59. gr. sml. Þegar sú staða 

kemur upp skal skýrslutaka fara fram fyrir dómi. 

Við skýrslutöku lögreglu þurfa vitni og sakborningar að skýra frá nafni, kennitölu og 

heimili. Vitni getur þó farið fram á að upplýsingar sem gætu bent á hver hann er komi ekki fram 

í lögregluskýrslu ef talið er að lífi eða heilsu hans eða annarra nákominna yrði ógnað sbr 1. og 

2. mgr, 117. gr. sml. og 3. mgr. 65. gr. sml. Þegar slík tilfelli koma upp þarf að gæta þess að 

engir aðrir en þeir sem stýra rannsókninni hafi aðgang að skýrslunni ef hún er lögð fyrir dóm. 

Á það einnig við um ákærendur og dómara. Það er mikilvægt að rannsakendur geri sér grein 

fyrir þeim lagaákvæðum sem um þetta gilda og geti gert vitnum grein fyrir réttindum þeirra ef 

tilefni þykir. 

2.1.1. Óformleg skýrsla  

Á vettvangi getur lögregla tekið óformlega skýrslu af vitnum án þess að þau staðfesti hana. 

Þessar skýrslur þurfa þó að vera nákvæmar og gæta skal réttarstöðu skýrslugjafa þar sem 

umrædd skýrsla er jafngild formlegri skýrslu og gæti verið kynnt fyrir dómi sbr. reglugerð nr. 

651/2009. 

2.1.2. Formleg skýrsla  

Formleg skýrslutaka fer oftast nær fram á bak við luktar dyr. Það þýðir að oftast fara 

skýrslutökur fram á lögreglustöð eða í sérútbúnu húsnæði. Það er þó hægt að túlka lögin þannig 

að skýrslutökur megi fara fram annarstaðar svo lengi sem þær eru framkvæmdar bak við luktar 

dyr sbr. 1.ml. 1. mgr. 62. gr.  Mætingarskýrsla er svo rituð með nauðsynlegum upplýsingum, 

hvort viðtöl voru tekin upp í hljóði og mynd, hvenær skýrslutaka hófst, hvenær henni lauk, 

hverjir voru viðstaddir skýrslutökuna o.s.frv. 
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2.2.  Skorast undan skýrslutöku  

Ef vitni skýrir rangt frá í framburði sínum er  hann í hættu á að baka sér refsiábyrgð sbr. 1 mgr. 

146. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 (almhl). En vitni getur þó skorast undan því að 

gefa vitnaskýrslu að öllu leyti eða einhverju ef vitnið er maki, skyldmenni eða fjölskylda hins 

ákærða sbr. 1 mgr. 117. gr. sml. Einnig getur dómari metið hvort tengsl vitnis og hins ákærða 

séu nægilega mikil svo vitnið geti skorast undan skýrslutöku sbr. 2. mgr. 117. gr. sml. 

3.  Skýrslutökutækni og sálfræðilegir þættir  

3.1. Almennt um skýrslutökur  

Það hefur orðið mikil vitundarvakning þegar kemur að skýrslutöku hjá lögreglu. Nú er ekki 

aðalatriðið að ná fram svari heldur að ná fram staðreyndum en skýrslutökutækni sem notuð var 

á fyrri hluta 19. aldar var í besta falli á gráu svæði. Þá var ekki óalgengt að fangelsisvist væri 

notuð sem hótun ef sakborningar játuðu ekki og þeim haldið í gæsluvarðhaldi til lengri tíma 

(Agnes Eir Önundardóttir, 2015). 

Það eru ýmsar tegundir af skýrslutökutækni til. Í verstu tilfellum eru þær þannig gerðar 

að sakborningar eru spurðir leiðandi spurninga eða notuð eru fölsk sönnunargögn. Reid tæknin 

fellur þar undir en hún snýst um að ná fram játningu (Inbau, Reid, Buckley og Jayne, 2015). 

Þessi tækni hefur leitt til falskra játninga þar af leiðandi hefur Reid tæknin verið bönnuð í 

mörgum Evrópulöndum til að verja sakborninga. Þó er enn að finna svona skýrslutökutækni þar 

sem lögreglan segist hafa undir höndum vitnisburð sjónarvotta og jafnvel fingraför sem ekki 

eru til staðar (Bergen, Jelicic og Merckelbach, 2008). 

Sú skýrslutökuaðferð sem notuð er hér á landi í dag byggir á PEACE módelinu sem á 

uppruna sinn í Bretlandi en sú aðferð hefur hlotið almenna viðurkenningu. Þeirri aðferð er hægt 

að skipta niður í eftirfarandi þætti: Undirbúningur og áætlun, nálgun og kynning, frásögn, 

niðurlag og að lokum mat. Þessi skýrslutökutækni undirstrikar að skýrslutakan eigi að vera 

sanngjörn, hreinskilin, gagnsöm, áreiðanleg en fyrst og fremst er hún gerð til að afla 

staðreynda.  Í þessari tækni er forðast að nota leiðandi spurningar, þrýsting eða önnur 

sálfræðileg áhrif á skýrslugjafa. Það er ljóst að lögregluskýrsla sem er hlaðin leiðandi 

spurningum hefur ekki mikið fram að færa. Því þarf að veita svigrúm fyrir frjálsa frásögn 

skýrslugjafa (Agnes Eir Önundardóttir, 2015; Forensic Interview Solutions, e.d.). 



5 
 

3.2. McMartin málið  

Í umfjöllun Veru Illugadóttur í hlaðvarpsþættinum Í ljósi sögunar er fjallað um McMartin málið. 

Þar var um að ræða umfangsmikið kynferðisbrotamál gegn börnum í leikskólanum McMartin 

á Manhattan strönd í Kaliforníu og voru meintir brotamenn starfsmenn leikskólans. Þetta mál 

vakti mikla athygli um heim allan þar sem rannsóknir lögreglu sýndu meðal annars fram á það 

að um umfangsmikla yfirhylmingu væri að ræða sem satanískur sértrúarsöfnuður stæði á bak 

við. Slíkar ásakanir ásamt grófum kynferðisbrotum var meðal annars það sem börnin lýstu fyrir 

lögreglumönnum og starfsmanni Children‘s Institue International (CII) sem tóku skýrslurnar af 

þeim. Það kom í ljós að þau börn sem sögðust hafa orðið fyrir kynferðisbroti voru spurð leiðandi 

spurninga. Málinu lauk formlega 1990 og voru allir þeir sem voru ákærðir sýknaðir  (Mason, 

1991; Vera Illugadóttir, 2020). Í einni skýrslunni var meðal annars að finna upplýsingar um að 

skýrslugjafi hafi verið spurður: „manstu eftir nektarmyndunum?“. Áður hafði skýrslugjafi 

ekkert minnst á neinar nektarmyndir við þann sem skýrsluna tók (Garven, Woods, Malpass og 

John, 1998). 

Skýrslutökutæknin sem notuð var í McMartin málinu hafði mun meiri áhrif heldur en 

hefðbundnar leiðandi spurningar. Í rannsókn Garven ofl. (1998) er fjallað um áhrif 

skýrslutökuaðferða í McMartin málinu þar sem börn á leikskólaaldri voru spurð ýmissa 

spurninga er vörðuðu einstakling sem kom í heimsókn í leikskólann.  Þar var notast við 

McMartin aðferðina og var einnig spurt annarra leiðandi spurninga. McMartin aðferðinni var 

beitt á 36 börn og falskar ásakanir á hendur gestsins mátti finna hjá 58% þeirra barna.  Falskar 

ásakanir mátti einnig finna meðal þeirra 30 barna sem ekki voru beitt McMartin aðferðinni en 

þar var hlutfallið 17% (Garven, o.fl. 1998). McMartin málið er í raun meðal skýrustu dæma 

þess hve illa getur farið ef ekki er staðið nægilega vel að skýrslutökum barna. Því viljum við 

gera málinu góð skil í verkefninu og þar með undirstrika mikilvægi þeirra aðferða sem notaðar 

eru þegar skýrslur eru teknar af börnum. 

3.3. NICHD viðtalstæknin  

Þegar við skoðum hvað ber að hafa í huga þegar teknar eru skýrslur af börnum er mikilvægt að 

líta til þeirra atriða er snúa að sálrænum þáttum, einkum sefnæmi barna. Til þess að endurheimt 

minninga eigi sér stað og mengun þeirra verði sem minnst þá hafa verið þróaðar aðferðir til 

þess að taka skýrslur af börnum (Deborah og Gordon, 2014). 

Rannsóknir síðustu þriggja áratuga hafa sýnt fram á að börn eru fær um veita nákvæmar 

upplýsingar byggðar á reynslu sinni, en þó er það háð því að vel sé staðið að skýrslutökum. Í 
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kjölfar slíkrar rannsóknarvinnu hafa Samtök fagaðila um ofbeldi gegn börnum í 

Bandaríkjunum  (e. American Professional Society on the Abuse of Children) sett fram tillögur 

sem lúta að því að bæta aðferðir í skýrslutökum barna. Þær tillögur sem lagðar hafa verið fram 

taka mið af mikilvægi þess að spyrja opinna spurninga frekar en lokaðra og er það gert til þess 

að minnka líkur á því að leiðandi spurningar hafi áhrif á svör barna (Saywitz, Lyon og 

Goodman, 2011). 

NICHD viðtalstæknin leggur áherslu á frjálst flæði upplýsinga úr minni og notkun 

opinna spurninga. Aðferðin hefur síðan verið aðlöguð eftir mismunandi aldurshópum (Þorbjörg 

Sveinsdóttir, 2011). Rannsóknir benda til þess að notkun viðtalstækninnar geri rannsakendum 

kleift að beita góðum skýrslutökuaðferðum á mismunandi aldurshópa. Viðtalstæknin dregur úr 

líkum á menguðum eða hlutdrægum upplýsingum sem börn gætu annars hafa veitt. NICHD 

viðtalstæknin er því gagnleg fyrir alla fagaðila sem þurfa að taka viðtöl við börn í störfum sínum 

(Benia, Hsuck-Filho, Dillenburg og Stein 2015). 

Þrátt fyrir að til staðar séu rannsóknir sem renna stoðum undir þær fullyrðingar að 

aðferðir í skýrslutökum sem byggja á notkun opinna spurninga bæti áreiðanleika vitnisburðar, 

þá hafa rannsóknir víðsvegar um heim sýnt fram á að sjaldnast styðjist spyrlar við aðferðir og 

viðtalstækni sem byggja á notkun opinna spurninga (Þorbjörg Sveinsdóttir, 2011).  

NICHD viðtalstæknin er sú eina sem hefur verið rannsökuð á kerfisbundinn hátt með 

það að markmiði að aðgerðabinda tillögur Samtaka fagaðila um ofbeldi gegn börnum í 

Bandaríkjunum (Orbach o.fl., 2000). Í kjölfar slíkrar vinnu hefur aðferðin tekið á sig 

mismunandi mynd eftir mismunandi aldursflokkum en það er gert til þess að mæta mismunandi 

þörfum barna (Orbach og Lamb, 2007). Sem dæmi má nefna að yngri börn virðast muna minna 

magn upplýsinga en börn sem eldri eru, einnig segja yngri börn stuttlega frá borið saman við 

eldri börn  (Lamb, Orbach, Hershkowitz, Esplin og Horowitz, 2007). Eldri börn eru almennt 

færari um að veita nákvæmari upplýsingar en yngri börn. Þrátt fyrir það ber að hafa í huga að 

notkun viðtalstækninnar er til þess fallin að auka magn upplýsinga sem fengnar eru frá öllum 

aldurshópum. Talið er að viðtalstæknin auki magn upplýsinga yngri barna en þar með má 

tryggja minni mun á árangri yngri og eldri barna í rannsóknarviðtölum (Lamb o.fl., 2007). 

NICHD viðtalstæknin hefur verið kynnt hér að ofan sem sú tækni sem er hvað mest 

rannsökuð og er talin henta vel þegar kemur að því að taka rannsóknarviðtöl við börn. Síðar í 

þessu verkefni verður farið yfir hlutverk Barnahúss á Norðurlöndum sem og þá hugmyndafræði 

sem þar er byggt á. NICHD viðtalstæknin er sú aðferð sem notuð er í skýrslutökum barna í 

Barnahúsi. Megintilgangur viðtalstækninnar í Barnahúsi er að bæta skipulag og gæði 
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rannsóknarviðtala við börn og auka líkurnar á að fá áreiðanlegar og nákvæmar upplýsingar með 

tækni sem byggir á rannsóknum. NICHD viðtalstæknin hjálpar því rannsakendum að taka 

upplýsandi viðtöl við börn (Johansson o.fl., 2017). 

3.4. Trúverðugleiki vitnisburðar barna  

Rannsóknir hafa sýnt að þegar kemur að kynferðisbrotum gegn börnum þá eru konur líklegri 

en karlar til þess að telja vitnisburð barns trúverðugan, karlmenn eru hins vegar líklegri en konur 

til þess að telja vitnisburð sakbornings trúverðugan (Redlicha, Quasb og Ghettic, 2008). 

Atriði sem hafa áhrif á mat okkar á trúverðugleika er mikilvægt að skoða í ljósi þess að 

börn eru í viðkvæmri stöðu þegar kemur að skýrslutökum. Þá verður einnig að gæta þess að 

börn eru fær um að gefa vitnisburð sem á ekki við rök að styðjast líkt og fullorðnir. Slíkt getur 

stafað af mörgum ástæðum svo sem lokuðum spurningum, lygum eða hreinlega að börn muna 

ekki og reyna jafnvel að fylla í eyðurnar sem verða  til þegar ákveðnar minningar eru óljósar. 

Með tímanum þróum við siðferðisvitund okkar en við skilgreinum hvað er siðferðilega rétt út 

frá þeirri félagsmótun sem við búum við. Því má segja að þegar börn eldast verða þau færari 

um að greina á milli þess hvað sé siðferðislega rétt eða rangt. Eldri börn eru þar með að 

einhverju leyti líklegri til þess að finnast það að ljúga siðferðislega rangt (Howitt, 2018). 

Börn eiga það sameiginlegt með fullorðnum að þrátt fyrir skilning þeirra á því að það 

sé „rangt“ að ljúga að þá verður sá skilningur hins vegar ekki til þess að lygar eigi sér ekki stað. 

Börn líkt og fullorðnir geta logið af mörgum ástæðum, einna helst ber að nefna það að með 

lygum sé verið að forðast ákveðin óþægindi sem kunna að gera vart við sig ef sannleikurinn er 

sagður (Talwar og Crossman, 2012). 

 

 

 

 

 

 



8 
 

4.  Umhverfi viðtals - Barnahús  

4.1. Skýrslutökur á börnum 
Þegar skýrslutökur á börnum eru skoðaðar er mikilvægt að líta til þeirra aðgerða og þjónustu 

sem stjórnvöld hafa komið á fót. Lagabókstafurinn er eitt en til þess að framfylgja megi þeim 

ákvæðum sem ætlað er að tryggja réttindi barna er mikilvægt að þjónustan sé til staðar sem 

verkfæri í verkfærakistu yfirvalda. Hér má helst nefna starfsemi Barnaverndar, en barnavernd 

er ætlað að tryggja rétt barna og að börn fái nauðsynlega aðstoð sé þess þörf (Stjórnarráð 

Íslands, e.d.). 

Þegar skýrslutökur eru teknar af börnum er mikilvægt að huga vel að því umhverfi sem 

skýrslutakan fer fram í. Barnahús er úrræði sem er starfrækt á vegum Barnaverndarstofu. 

Hlutverk Barnahúss að skapa jákvætt umhverfi fyrir rannsóknarviðtöl, meðferð og 

læknisskoðun (Barnaverndarstofa, e.d.). 

Markmið og hugmyndafræði að baki Barnahúsi er að upplýsa mál eins vel og unnt er en 

einnig að koma í veg fyrir endurtekið áfall (e. secondary trauma). Það sem vegur hvað þyngst 

í því að koma í veg fyrir endurtekið eða annað áfall hjá börnum sem orðið hafa fyrir áföllum er 

umhverfið sem skýrslutaka eða viðtalið er tekið í. Barnahús er því staðsett í kyrrlátu 

íbúðarhverfi, húsið er hannað og innréttað með það í huga að útbúa umhverfi þar sem börnum 

getur liðið vel. Þar er sérstakt herbergi ætlað til þess að taka rannsóknarviðtöl. Það er útbúið 

myndavélum svo þeir aðilar sem hlýða þurfa á viðtalið geti verið staddir í öðru rými. Í 

Barnahúsi er einnig sérstök aðstaða fyrir lækna, lögreglu og barnaverndaryfirvöld til þess að 

geta unnið sína vinnu (Barnaverndarstofa, 2000). Barnaverndarnefndir geta vísað málum til 

Barnahúss þegar grunur er á kynferðislegu ofbeldi gagnvart börnum. Þar er lögð áhersla á að 

sameina reynslu og þekkingu svo framkvæma megi rannsóknarviðtöl og skýrslur á 

fagmannlegan hátt (Barnaverndarstofa, e.d.). 

4.2. Barnahús á Íslandi  

Sögu Barnahúss má rekja aftur til ársins 1997 en 19. júní fékk félagsmálaráðherra afhenta 

ítarlega greinargerð sem innihélt aðgerðir til úrbóta frá Barnaverndarstofu. Tillögur þessar 

snérust fyrst og fremst um stofnun Barnahúss því rík ástæða þótti fyrir stofnun úrræðis sem 

væri eins konar samstarfsvettvangur fagaðila í ofbeldismálum þar sem börn eiga í hlut. Þar væri 

mögulegt að halda úti meðferð eða annarri áfallahjálp fyrir börn og aðstandendur þeirra. Á þeim 

tíma sem tillögur þessar voru gerðar var vöntun á samhæfingu og samstarfi þeirra fagaðila sem 
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komu að rannsókn og meðferð ofbeldisbrota gegn börnum. Rík áhersla var  lögð á stofnun 

Barnahúss í tillögunum þar sem börn eru í sérstaklega viðkvæmri stöðu.  Einnig eru málin oft 

flókin og í þannig aðstæðum þarf lítið út af að bregða svo erfitt reynist að upplýsa málið til fulls 

(Barnaverndarstofa, 2000). 

Því má segja að Barnahús hafi verið tilraunaverkefni sem varð fyrirmynd sambærilegra 

verkefna víða á Norðurlöndum. Barnahús hóf starfsemi sína árið 1998 og fljótlega urðu 

fræðimenn og almenningur varir við þær framfarir sem urðu með tilkomu þess. Forstjóri 

Barnaverndarstofu á þeim tíma Bragi Guðbrandsson kynnti Barnahús fyrst fyrir 

Norðurlöndunum á Norrænu barnaverndarráðstefnunni árið 2002. Í kjölfarið jókst áhugi 

Norðurlandanna á sambærilegum úrræðum og í dag eru Barnahús meðal annars í Svíþjóð, 

Noregi og Danmörku (Johansson o.fl., 2017). 

Gögn Barnahúss frá árunum 2015 – 2019 sýna aukningu í fjölda skýrslna sem teknar 

voru. Sú aukning átti sér stað jafnt og þétt en fór frá 127 skýrslum árið 2015 yfir í 150 árið 

2019. Ástæður skýrslutöku eru flokkaðar í tvo flokka, það er skýrslur vegna kynferðislegs 

ofbeldis og skýrslur vegna líkamlegs- og heimilisofbeldis. Skýrslur vegna kynferðislegs 

ofbeldis fóru frá því að vera 77 árið 2015 yfir í 105 árið 2019, fæstar skýrslur vegna 

kynferðislegs ofbeldis voru teknar árið 2016 en þá var um að ræða 60 skýrslur. Skýrslur sem 

teknar voru vegna líkamlegs- og heimilisofbeldis fóru frá því að vera 50 árið 2015 niður í það 

að vera 45 árið 2019. Flestar skýrslutökur vegna líkamlegs- og heimilisofbeldis voru 56 árið 

2016 (Barnaverndarstofa, 2019).   

Út frá þessum gögnum má sjá að aukning hefur orðið á síðastliðnum árum í 

skýrslutökum sem teknar eru vegna kynferðislegs ofbeldis. Hins vegar hefur ýmist aukist eða 

dregið úr skýrslum sem teknar eru vegna líkamlegs- og heimilisofbeldis á milli ára. Heilt yfir 

hefur verið aukning á skýrslum sem teknar eru í Barnahúsi og það undirstrikar því þörf á þessari 

aðstöðu sem úrræði við skýrslutöku barna (Barnaverndarstofa, 2019). 

4.3. Hugmyndafræði  

Það má segja að hugmyndafræði Barnahúss sé tvíþætt. Annars vegar er stefnt að því að upplýsa 

mál eins vel og kostur er á og hins vegar er reynt að koma í veg fyrir endurtekið áfall (e. 

secondary trauma) barna sem eru þolendur ofbeldisbrota. Þessi hugmyndafræði tekur mið af 

rannsóknarviðtalinu og er viðtalið því þungamiðja starfseminnar. Hugmyndafræði Barnahúss 

leggur upp með það að barn fái alla þá þjónustu sem þörf krefur á einum stað. Rannsóknir hafa 

leitt í ljós að einstaklingum reynist þungbært að þurfa að endurtaka sögu sína sem gerist ef þarf 
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að fara í gegnum margar stofnanir og endurteknar skýrslutökur. Því er rík áhersla á að 

einstaklingar sem starfa í Barnahúsi búi yfir sérþekkingu og reynslu í því að ræða við börn svo 

hugmyndafræði starfseminnar nái fram að ganga (Barnaverndarstofa, 2000). 

Í Barnahúsi er notast við NICHD viðtalstæknina með minniháttar breytingum. Í febrúar 

2006 voru þar þrír sérhæfðir rannsakendur starfandi, tveir sálfræðimenntaðir og einn með 

menntun í afbrota og kennslufræðum.  Þessir fagaðilar hafa síðan lokið frekari fagmenntun í 

skýrslutöku barna í Bandaríkjunum hjá American Professional Society on the Abuse of 

Children (APSAC) og hjá National Child Advocacy Centre (NCAC). Tveir lögreglumenn hjá 

lögreglunni á Höfuðborgarsvæðinu hafa einnig lokið fagmenntun hjá The Greater Manchester 

Police in England. Dómstólar hafa almennt samþykkt að þeir lögreglumenn sem hafa lokið 

þeirri þjálfun séu hæfir til að taka skýrslu af börnum fyrir dómi (Johansson o.fl., 2017; Páll 

Winkel, 2006).   

4.4. Markmið Barnahúss  

Í greinargerð Barnaverndarstofu frá 1997 sem afhent var félagsmálaráðherra með tillögum um 

úrbætur má finna skýr markmið sem stefnt skal að með stofnun Barnahúss. Þar er lagt upp með 

að samhæfa hlutverk annars vegar lögreglu, saksóknara og lækna og hins vegar barnaverndar- 

og félagsmálayfirvalda við rannsókn barnaverndarmála eins og kostur er. Mikilvægi þess að 

þjónustuna sé alla að fá á sama stað er gerð skil í greinargerðinni en afar mikilvægt er að 

þverfaglegt samstarf sé þar sem starfsvettvangur er sameiginlegur (Barnaverndarstofa, 2000). 

Draga skal úr þeim neikvæðu afleiðingum sem geta fylgt því að börnum sé gert að 

endurtaka sögu sína og þar með endurupplifa erfiða lífsreynslu jafnvel innan margra stofnanna. 

Áhersla skal lögð á aðgengi að áfallahjálp og meðferðarviðtölum en þannig má auka gæði 

meðferðar. Í greinargerðinni er markmið Barnahúss einnig skilgreint sem ákveðin 

þekkingarmiðstöð, þar sem safna má saman þverfaglegri þekkingu og miðla áfram til aðila sem 

á þurfa að halda (Barnaverndarstofa, 2000). 

4.5. Áhrif umhverfis á upplýsingagjöf barna  

Hugmyndin að skapa vinalegt andrúmsloft og barnvænt umhverfi í Barnahúsi er gert með það 

í huga að börn geti upplifað öryggi. Þau eru ekki aðeins brotaþolar í kynferðis- og 

ofbeldismálum heldur eru þau börn. Allt er úthugsað hvort sem það er val á litum á veggjum 

eða hvernig húsgögnum er raðað upp. Það hefur sýnt sig að börn sýna ekki aðeins skilning 

heldur einnig þakklæti þegar hugað er að velferð þeirra og þeim líður eins og þau séu velkomin. 
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Það má færa rök fyrir því að fallegt umhverfi geti bætt sjálfsálit og fengið börn til að upplifa 

hvers virði þau eru þar sem að umhverfið endurspeglar sjálfsmynd þeirra. Það hefur einnig leitt 

í ljós að þegar einstaklingur er í viðkvæmri stöðu geta smáatriði í umhverfinu haft áhrif á líðan 

hans (Johansson o.fl., 2017). 

Umhverfi Barnahúss afmarkast ekki aðeins af húsgögnum og innréttingum í 

skýrslutökurými heldur hefur framkoma og hegðun starfsfólks einnig áhrif á umhverfið og 

andrúmsloftið. Aðrir þættir sem einnig hafa áhrif eru hvernig dagurinn er skipulagður, skipulag 

húsnæðisins og biðstofan. Eitt mikilvægasta hlutverk Barnahúss er að skapa barnvænt 

andrúmsloft. Sem virkar sem stöðug áminning fyrir fullorðna um að Barnahús sé staður þar sem 

sérstaklega þarf að styðja börnin og huga að velferð þeirra. Barnvænt andrúmsloft hefur áhrif á 

það hvernig starfsfólk miðlar upplifun sinni beint til barnanna (Johansson o.fl., 2017). 

Rannsóknir benda til þess að umhverfi og staðsetning félagsþjónustu skipti miklu máli bæði 

fyrir starfsfólk og þá sem þiggja þjónustu þeirra. Umhverfið getur mótað samskipti og tengsl 

fagaðila við börn og fjölskyldur (Stanley o.fl., 2016). 
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5.  Skýrslutökur af börnum: Ísland í samanburði við 

Norðurlönd  

5.1. Norðurlanda módelið (e. Nordic model)  

McMartin og önnur sambærileg mál hafa komið á sjónarsviðið í Bandaríkjunum en hafa þó 

ekki vakið eftirtekt hjá lögfræðingum á Norðurlöndunum. Það var ekki fyrr en tvö mál á 

Norðurlöndunum komust í fjölmiðla þar sem tveir sakborningar voru sýknaðir vegna 

óásættanlegs  rannsóknarfyrirkomulags á skýrslutökunum (e. inappropriate investigative 

interviewing protocols) að breytingar áttu sér stað. Þessi niðurstaða var tilkomin vegna lélegrar 

tækni við framkvæmd skýrslutöku þegar kom að því að taka skýrslur af börnum, þar sem þau 

eru talin vera mun viðkvæmari en fullorðnir fyrir tillögum, fölskum minningum og „inngripum 

meðferðaraðila“ (e. therapist interventions) (Johansson o.fl., 2017).  

Umrædd mál áttu sér stað í Roum í Danmörku (1989-1993) og Bjugn í Noregi (1992-

1994). Eftir að búið var að rýna í Bjugn-málið kom Ríkissaksóknari Noregs með nokkrar 

tillögur að breytingum þegar kom að skýrslutökum barna. Ríkissaksóknari lagði til að 

skýrslutökur yrðu framkvæmdar af lögreglumönnum sem hlotið hefðu sérstaka þjálfun í stað 

sálfræðinga eða félagsráðgjafa. Einnig að lögreglumenn sem önnuðust skýrslutökur fengju 

aukna þjálfun sem og að nýjar reglugerðir yrðu kynntar um hvernig þessar skýrslutökur skyldu 

framkvæmdar (Johansson o.fl., 2017). 

Þegar kemur að sakamálaréttarfari þá aflar lögreglan sönnunargagna sem síðan eru lögð 

fyrir dómara ef málið fer í ákærumeðferð.  Dómari sér því ekki hvaða gögn liggja fyrir hjá 

lögreglu áður en málið fer fyrir dóm (Johansson o.fl., 2017). Norðurlanda módelið er hluti af 

rannsókninni fyrir réttarhöldin þar sem upptaka af skýrslutöku barns er notuð sem framburður. 

Því þurfa börn ekki að mæta í réttarsal til að gefa framburð eða svara spurningum verjanda eða 

dómara. Eins lengi sem skýrslutakan er tekin upp með hljóði og mynd hafa kröfur verið 

uppfylltar og hægt er að nota upptökuna sem framburð fyrir dómi. Langoftast þurfa börn ekki 

að koma oftar fyrir í ferlinu eftir að skýrsla hefur verið tekin við frumrannsókn málsins. Ólíkt 

öðrum módelum hefur Norðurlanda módelið áherslubreytingu á nálgun á skýrslutökum barna 

þar sem er notast við þriðja aðila sem er þjálfaður í að taka skýrslu af börnum. Það að verjandi 

sakbornings hefur rétt á að fylgjast með skýrslutöku á rannsóknarstigi er forsenda þess að barnið 

þarf ekki gefa skýrslu á nýjan leik við aðalmeðferð máls fyrir dómi. Það byggir á reglunni um 

jafnræði málsaðila (e. equality of arms) sem er hluti af réttindum til réttlátrar málsmeðferðar (e. 
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right to a fair trial) sem finna má í 1. mgr. 6. gr. laga nr. 62/1994 um mannréttindasáttmála 

Evrópu og 70. gr. stjskr. Á meðan skýrslutöku stendur fær ákæruvaldið og verjandi að spyrja 

vitnið (barnið) spurninga í gegnum þriðja aðila (Johansson o.fl., 2017). 

5.1.1. Ísland  

Í dag eru langflestar skýrslutökur af börnum yngri en 15 ára framkvæmdar í Barnahúsi sbr 1. 

mgr. 9. gr. laga um meðferð sakamála 88/2008 þar sem segir að skýrslutökur af börnum 15 ára 

og yngri skulu framkvæmdar í sérútbúnu húsnæði (lög um meðferð sakamála nr. 88/2008). Þær 

eru í flestum tilfellum framkvæmdar af starfsmanni Barnahúss sem hefur hlotið sérstaka þjálfun 

í skýrslutöku barna en sérþjálfaðir lögreglumenn geta einnig verið stjórnendur í skýrslutökunni 

(Johansson o.fl., 2017). Dómari ber ábyrgð á skýrslutöku barna undir 15 ára aldri og því er 

skýrslutaka barna á umræddum aldri tekin fyrir dómi á meðan að á rannsókn stendur (lög um 

meðferð sakamála nr 88/2008). Ef barnið er á aldrinum 15 til 18 ára er skýrslutakan framkvæmd 

af lögreglu á lögreglustöð. Ef mál þar sem brotaþoli/þolar eru undir 15 ára aldri fer í 

ákærumeðferð þá setur dómari sig í samband við Barnahús og fær fagaðila til að taka skýrslu 

af brotaþola/þolum eins fljótt og unnt er. Í undantekningartilfellum biður dómari lögreglu að 

framkvæma skýrslutökuna í Barnahúsi (Johansson o.fl., 2017). 

5.1.2. Noregur  

Skýrslutökur af börnum undir 16 aldri eru aðeins framkvæmdar af lögreglumönnum sem hafa 

hlotið sérstaka þjálfun. Þannig er áætlað að þeir lögreglumenn sem hafa hlotið sérstaka þjálfun 

í skýrslutöku á börnum geti aflað meiri og betri upplýsinga frá þeim. Umræddir lögreglumenn 

fá þjálfun frá Norwegian Police University Collage (NPUC) í Noregi og helga stóran hluta 

starfsævi sinnar í skýrslutökur af börnum. Frá 1992 hafa allir lögreglumenn lært sama grunninn 

í NPUC þar sem þeir þurfa að klára þriggja ára bakkalár gráðu í lögreglu og löggæslufræðum 

en eftir að hafa starfað eitt ár að lágmarki sem almennur lögreglumaður geta þeir sótt um frekari 

sérhæfingu. Þjálfun skýrslutaka er sameiginlegt verkefni á milli NPUC og Barnahúss þegar 

kemur að meðhöndlun á framburði barna bæði hvað varðar skýrslutöku og verkferla (Johansson 

o.fl., 2017). 

5.1.3. Svíþjóð  

Skýrslutökur  af börnum 15 ára og yngri eru framkvæmdar af lögreglu en saksóknari stjórnar 

yfirheyrslunni. Í upptökuherberginu (e. monitoring room) eru auk saksóknara einnig 

rannsóknarlögreglumaður, forráðamaður barns, réttargæslumaður, starfsmaður 

barnaverndarnefndar og/eða ráðgjafi Barnahúss. Einnig er viðstaddur tæknimaður sem stjórnar 
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upptöku. Þjálfun skýrslutaka er tveggja stiga aðferð. Fyrsta stigið er áhersla á verklagsreglur 

rannsóknarinnar en á seinna stigi er áhersla lögð á aðferðarfræðina (NICHD og PEACE 

viðtalstæknina) (Johansson o.fl., 2017). 

5.1.4. Danmörk  

Í Danmörku er meginreglan að allar skýrslutökur af börnum skulu framkvæmdar af lögreglu í 

Barnahúsi. Þegar viðmælendur eru börn 15 ára og yngri skal skýrslutakan tekin upp í hljóði og 

mynd. Lögreglumenn fá sérstaka þjálfun í skýrslutöku á börnum sem hafa orðið fyrir 

kynferðisofbeldi en slík þjálfun hefur verið til staðar síðan 2001. Þjálfunin er tvinnuð saman af 

lögfræði, sálfræði og skipulagðri samskiptatækni (e. structured communication model) sem er 

sambærileg við PEACE aðferðafræðina (Johansson o.fl., 2017). 

5.1.5. Finnland  

Í Finnlandi eru skýrslutökur af börnum framkvæmdar af lögreglu eða af öðrum fagaðila sem 

tilnefndur er af lögreglu til þess að framkvæma skýrslutökuna fyrir þeirra hönd. Yfirvöld í 

Finnlandi settu í lög 1. júlí 2015 að heimilt væri að taka skýrslutökur upp í hljóði og mynd af 

brotaþolum kynferðisbrota 17 ára og yngri. Sú upptaka miðast við frumrannsóknina en hana 

mætti nota sem sönnunargagn ef málið færi síðan í ákærumeðferð. Ríkislögreglustjórn 

Finnlands (e. Finnish National Police Board) býður árlega upp á þjálfun fyrir lögreglumenn í 

skýrslutöku á börnum 15 ára og yngri. Þjálfunin er byggð upp af þáttum eins og t.d. sálfræði, 

minni, áreiðanleika skýrslutöku og lögfræði. Einnig er boðið upp á þjálfun í NICHD 

viðtalstækninni sem notuð er af finnsku lögreglunni (Johansson o.fl., 2017). 

5.2. Ísland í samanburði við Norðurlöndin  

Á Íslandi er dómari ennþá stjórnandi skýrslutöku og er því um dómsathöfn að ræða en á hinum 

Norðurlöndunum fer skýrslutakan fram undir stjórn ákæruvalds. Því má segja að það að 

skýrslutökur á börnum yngri en 15 ára séu dómsathöfn sem er helsti munurinn á Íslandi og 

öðrum Norðurlöndum. Fari svo að skýrslutaka barna fari fram án þess að dómari stjórni henni 

er ekki hægt að komast hjá því að fleiri en eina skýrslutöku verði að taka. Það er vegna þess að 

í íslenskri löggjöf er krafist milliliðalausra sönnunarfærslu. Mannréttindadómstóll Evrópu hefur 

úrskurðað að myndbandsupptaka af skýrslutöku barns sem sýnd er dómara og sakborningi í 

dómssal við meðferð máls fullnægi kröfunni um milliliðalausa sönnunarfærslu sbr. MDE, 

González Nájera gegn Spáni, 11. febrúar 2014 (61047/13). Reglan um milliliðalausa 

sönnunarfærslu er að finna í lögum nr. 88/2008 um meðferð sakamála. Í 111. gr. umræddra laga 
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kemur fram að þegar dómur er felldur skal hann vera reistur á þeim sönnunargögnum sem færð 

voru fram við meðferð máls. Í 112. gr. sömu laga hljóðar svo að þau sönnunargögn sem aflað 

er skulu fara fyrir þann dómara sem fer með málið. Þau lög eru byggð á fyrirmælum 1. mgr. 

70. gr. Stjórnarskrár Lýðveldisins Íslands og 1. og 3. mgr. 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu 

sem á að stuðla að réttlátri málsmeðferð fyrir dómi. 

Markmið Barnahúss líkt og farið var yfir hér að ofan er alltaf að taka sem fæstar skýrslur 

af börnum sem eru þolendur ofbeldis. Það ber þó að hafa í huga að sakborningur á ávallt rétt á 

réttlátri málsmeðferð og undir það fellur réttur hans til þess að sannreyna sönnunargögn. Sé því 

einungis tekin ein skýrsla af barni líkt og í Barnahúsi, þá verður að virða rétt sakbornings til 

þess að hlýða á vitnisburð barnsins áður en sakborningur gefur framburð fyrir dómi 

(Barnaverndarstofa, 2000). Á Norðurlöndunum þar sem skýrslutaka er tekin af barni á 

rannsóknarstigi hefur sakborningur ekki rétt á því að vera viðstaddur en hefur þó rétt á að hlýða 

á vitnisburð barns þar sem skýslutakan er dómsathöfn (Johansson o.fl., 2017). 

Það að skýrslutökur séu á rannsóknarstigi hefur það í för með sér að sakborningur getur 

ekki hlýtt á vitnisburðinn. Því er ekki möguleiki á því að vitnisburður barns geti haft áhrif á 

framburð sakbornings fyrir dómi líkt og þegar að skýrsla er tekin af barni sem dómsathöfn 

(Johansson o.fl., 2017). Það er álitamál hvort að það þyki heppilegt að aðeins sé tekin ein skýrsla 

af barni. Bragi Guðbrandsson fyrrverandi forstjóri Barnaverndarstofu benti á þá sérstöðu sem 

sakborningur hefur og forréttindi þar sem hann fær að vera viðstaddur frumskýrslugjöf barnsins 

sem er aðalvitni í málinu. Með þessu er í raun verið að gefa sakborningi tækifæri til að undirbúa 

hina eiginlegu yfirheyrslu sem hann síðan má sæta. Hér hefur sakborningur einnig kost á að 

fjarlægja sönnunargögn eða hagræða framburði svo að framburður hans falli að framburði 

barnsins. Þetta þekkist ekki í neinum öðrum brotum sem ákært er fyrir. Því má segja að það 

gæti ekki jafnræðis á milli sakbornings og ákæruvaldsins. Niðurstöður rannsókna sýna að það 

sé ekki skaðlegt fyrir barn að endurtaka frásögn sína sé staðið vel að skýrslutökuaðferðum. Að 

auki getur það verið jákvætt fyrir aðalmeðferð málsins að börn gefi aftur framburð við 

aðalmeðferð máls ef dómari óskar eftir því (Ómar Friðriksson, 2006). 
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6.  Endurteknar skýrslutökur af börnum   

Á Íslandi eru skýrslur af börnum teknar undir stjórn dómara og eru því dómsathöfn. Séu skýrslur 

teknar án aðkomu dómara á rannsóknarstigi þá fylgir það því að þær eru einnig teknar á 

dómstigi við aðalmeðferð málsins (Barnaverndarstofa, 2000). Því er óumflýjanlegt að tvær 

skýrslur séu teknar. Mikilvægt er því að skoða hvort endurteknar skýrslutökur skili sér í meira 

magni upplýsinga sem börn eru fær um að veita. Því mætti halda fram að endurteknar 

skýrslutökur geti haft slæm áhrif á líðan barna sé ekki nægilega vel að þeim staðið, þá með tilliti 

til þeirra skýrslutökuaðferða sem er beitt. Skýrslutökuaðferðir geta aukið nákvæmni og 

áreiðanleika þeirra upplýsinga sem að börn veita (Þorbjörg Sveinsdóttir, 2011). Einnig hefur 

verið bent á það að með því að endurtaka skýrslutökur þá skapast aukið tækifæri til 

upplýsingagjafar þar sem að mörg börn neita því í fyrsta viðtali að ofbeldi hafi átt sér stað 

(Lyon, 2007). 

Sýnt hefur verið fram á að endurteknar skýrslutökur gefi annað tækifæri á því að greina 

frá atburðum sem getur orðið til þess að börn séu færari um að veita meiri upplýsingar um 

ákveðna þætti. Það getur reynst börnum erfitt að greina frá atburðarás ofbeldis en til þess hafa 

verið þróaðar ýmsar leiðir og endurteknar skýrslutökur er ein slíkra aðferða. Rannsóknir sýna 

að ef vel er staðið að skýrslutökum með aðferðarfræði sem byggir á notkun opinna spurninga 

þá geta endurteknar skýrslutökur veitt dýpri skilning. Þá má einnig fá fram áreiðanlegri 

vitnisburð frá barninu (Katz og Hershkowitz, 2012). 

Katz og Hershkowitz skoðuðu í sinni rannsókn hvort að endurteknar skýrslutökur 

skiluðu nýjum upplýsingum sem fengust í seinni skýrslutöku. Í rannsókninni var stuðst við 

NICHD viðtalstækninni en hún byggir á opnum spurningum. Magn upplýsinga sem fengust frá 

börnum jókst um 58% ef tekin var önnur skýrsla. Um helmingur þeirra nýju upplýsinga sem 

fengust í seinni skýrslutökum kom í kjölfar opinna spurninga en 96% upplýsinganna fékkst með 

beitingu opinna spurninga og frjálsu flæði úr minni barnsins (Katz og Hershkowitz, 2012). Öll 

börn í rannsókn þeirra félaga komu með nýjar upplýsingar í seinni skýrslutöku og aukning á 

upplýsingum milli fyrstu og seinni skýrslutöku var á bilinu 16% – 210%. 

Í rannsókn Waterhouse og félaga frá 2016 eru skoðuð áhrif seinni skýrslutöku á magn 

upplýsinga sem börn eru fær um að veita. Sú rannsókn byggir einnig á því að skýrslutökurnar 

séu framkvæmdar eftir kröfum NICHD viðtalstækninnar. Alls voru teknar skýrslur af 21 barni 

tvisvar sinnum. Helstu ástæður þess að mikilvægt þótti í rannsókn þessari að taka seinni 

skýrslutöku af barni voru misjafnar. Fyrst ber að nefna að 38.1% barnanna gáfu takmarkaðar 
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upplýsingar um mikilvæga þætti rannsóknarinnar í fyrstu skýrslutöku. Í 19% tilfella greindu 

börn frá atburðum eftir fyrstu skýrslutöku sem varð til þess að aðstandandi barnsins upplýsti 

lögreglu um mögulega nýjar upplýsingar. Í 14.3% tilfella fór barnið fram á að skýrslutaka yrði 

stöðvuð en féllst á að mæta í aðra skýrslutöku. Hjá 14.3% barnanna var í raun ekki sérstök 

ástæða fyrir endurkomu þeirra í skýrslutöku önnur en sú að þær skýrslutökur voru teknar vegna 

viðbótargagna í málinu. Í einu tilfelli fóru slík viðbótargögn gegn fyrri framburði barns 

(Waterhouse, Ridley, Bull, Rooy og Wilcock, 2016). 

Niðurstöður rannsóknar Waterhouse og félaga sýndu að mikið magn þeirra upplýsinga 

sem fengust frá börnunum í seinni skýrslutöku voru nýjar upplýsingar sem að voru í samræmi 

við þær upplýsingar sem að fengust í fyrri skýrslutöku. Þær nýju upplýsingar sem fengust í 

seinni skýrslutöku voru um 82.7% af þeim upplýsingum sem fengust í skýrslutökunni. Þá 

töldust 19.3% þeirra nýju upplýsinga sem að fengust í seinni skýrslutöku mjög mikilvægar við 

rannsókn málsins. Almennt endurtóku börnin ekki mikið af atriðum sem höfðu þegar komið 

fram í fyrri skýrslutöku. Atriði sem að skiptu rannsókn málsins miklu máli voru endurtekin á 

milli viðtala (Waterhouse o.fl., 2016).   

Fram kemur í rannsókn Hershkowitz og félaga að mörg börn þurfi á því að halda að 

byggja upp tengsl og traust við rannsakendur áður en þau greina frá erfiðum atburðum. 

Rannsókn þeirra tók til 204 barna sem að mættu til skýrslutöku þar sem stuðst var við NICHD 

viðtalstæknina. NICHD viðtalstæknin getur hjálpað til við það að börn geti greint frá erfiðum 

atburðum. Þegar sú staða kemur upp að börn eigi erfitt með að segja frá atburðum í fyrstu 

skýrslutöku þá er það ekki svo að skýrslutakan sé gagnslaus. Í rannsókninni kemur fram að þá 

megi nýta hana til þess að byggja upp tengsl og traust við barnið. Í framhaldinu megi svo 

skipuleggja frekari skýrslutökur þar sem barnið er þá betur fært um að greina frá erfiðum 

atburðum. Í rannsókn Hershkowitz og félaga einbeittu þeir sér að 104 börnum sem greindu frá 

atburðum í seinni skýrslutöku sem þau höfðu ekki treyst sér til að segja frá í fyrri skýrslutöku 

(Hershkowitz, Lamb, Blasbalg og Karni-Visel, 2020).   

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að tengsl eru á milli fyrri skýrslutöku og þeirrar 

seinni þegar kemur að því að börn geti greint frá erfiðum atburðum í seinni skýrslutöku. Það er 

á þann hátt að þegar það tókst að mynda tengsl við barnið í fyrri skýrslutöku þá skilaði það því 

í seinni skýrslutöku að barnið var líklegra til þess að greina frá erfiðum atburðum. Það var þó 

bundið aukinni notkun opinna spurninga í seinni skýrslutöku. Niðurstöður rannsóknarinnar 

undirstrika mikilvægi þess að vel sé staðið að uppbyggingu skýrslutöku af börnum ásamt því 

að stuðst sé við viðtalstækni á borð við NICHD. Rannsóknin staðfestir það að sum börn þurfa 
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lengri tíma en önnur til þess að byggja upp frásögn sína, í því samhengi skiptir viðtalstækni 

miklu máli (Hershkowitzl o.fl., 2020). 

7.  Umræður og samantekt  

Í þessari ritgerð höfum við farið yfir atriði sem mikilvægt er að líta til þegar börn gefa skýrslu 

við rannsókn sakamála. Við höfum sérstaklega litið til þeirra atriða sem stuðla að því að auka 

megi magn þeirra upplýsinga sem að börn eru fær um að veita. Þar sem börn eru einn af 

viðkvæmustu hópum samfélagsins þá skiptir mjög miklu máli að vel sé staðið að því þegar að 

þau eru fengin til þess að gefa skýrslu af oft mjög erfiðum atburðum. Þessari ritgerð var ætlað 

að svara því hvernig auka megi magn upplýsinga sem börn eru fær um að veita í skýrslutökum. 

Viðfangsefni rannsóknarinnar var skoðað út frá þáttum sem rannsóknir hafa sýnt að geti haft 

áhrif á upplýsingagjöf barna við skýrslutökur í sakamálum. Markmið rannsóknarinnar var því 

að setja þá þætti í íslenskt samhengi en með því mætti benda á það hverju væri mögulega 

ábótavant þegar kemur að þessum málaflokki.   

Rannsóknir hafa sérstaklega litið til þeirra aðferða sem beitt er við skýrslutökur. Sú 

aðferð sem hefur verið hvað mest rannsökuð er NICHD viðtalstæknin en sú aðferð leggur 

áherslu á frjálst flæði upplýsinga úr minni og notkun opinna spurninga (Orbach o.fl., 2000). 

Skýrslutökuaðferðir eru mjög mikilvægur þáttur í því að auka magn þeirra upplýsinga sem að 

börn geta veitt í skýrslutökum. Rannsóknir sýna að NICHD viðtalstæknin geti leitt af sér 

aukningu í magni upplýsinga sem fengnar eru frá börnum og einnig getur aðferðin aukið magn 

upplýsinga yngri barna þegar kemur að því að greina frá atburðum (Lamb o.fl., 2007). 

Fram hefur komið að það umhverfi sem börn eru í þegar að skýrsla er tekin skipti þau 

miklu máli og því hefur verið brugðist við slíkri þörf á Íslandi með þróun Barnahúss. Það skiptir 

miklu máli fyrir barnið að umhverfi viðtals sé skipulagt með þeim hætti að því geti liðið vel 

(Johansson o.fl., 2017). Rannsóknir hafa sýnt fram á það að einstaklingum getur reynst 

þungbært að endurtaka sögu sína. Því er reynt að mæta stöðu barna og markmið Barnahúss er 

að veita barni alla þjónustu á einum stað. Sé þörfum barna um rólegt og afslappað umhverfi 

mætt þá megi auðvelda þeim að greina frá erfiðum atburðum í skýrslutökum 

(Barnaverndarstofa, 2000). Fram kom í rannsókninni að fjölgun hafi átt sér stað á skýrslutökum 

sem eru teknar í Barnahúsi frá 2015 – 2019 (Barnaverndarstofa, 2019). Það ber að hafa í huga 

að tölulegar upplýsingar um aukningu á skýrslutökum hjá Barnahúsi segir ekki til um aukningu 
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á ofbeldisbrotum í samfélaginu heldur einungis til um aukningu á skýrslutökum sem slíkum. 

Þó undirstrikar sú fjölgun mikilvægi Barnahúss sem úrræði við skýrslutökur barna. 

Vegna reglunnar um milliliðalausa sönnunarfærslu og þeirra sjónarmiða að taka sem 

fæstar skýrslur af börnum hefur þróunin verið sú á Íslandi að skýrslutökur séu undir stjórn 

dómara. Því eru skýrslutökur af börnum undir 15 ára aldri dómsathöfn (Johansson o.fl., 2017). 

Í þessari ritgerð komu fram vísbendingar um það að það gæti ekki jafnræðis á milli sakbornings 

og ákæruvaldsins í málum þar sem að börn eru aðalvitni. Það er vegna þess að sakborningur á 

ávallt rétt á réttlátri málsmeðferð og undir það fellur réttur hans til þess að sannreyna 

sönnunargögn (lög um meðferð sakamála nr. 88/2008). Sé því einungis tekin ein skýrsla af 

barni þá skal virða rétt sakbornings til þess að hlýða á vitnisburð barnsins áður en sakborningur 

gefur framburð fyrir dómi (Johansson o.fl., 2017). Sakborningur gæti því hagrætt framburði 

svo hann falli að framburð barns eða gengið það langt að láta sönnunargögn hverfa. Í raun getur 

sakborningur grafið undan sönnunargildi þeirra gagna sem hafa þegar verið lögð fram. 

Sakborningur er því í þeirri stöðu að geta undirbúið framburð sinn fyrir skýrslutöku við 

aðalmeðferð málsins (Ómar Friðriksson, 2006). Margt í þessari ritgerð bendir til þess að flytja 

skýrslutökur barna yfir á ábyrgð ákæruvalds með þeim skilyrðum að upptaka sé í hljóði og 

mynd geti styrkt stöðu lögreglu. Því mætti veita lögreglu meira svigrúm til þess að upplýsa mál 

frekar áður en það er sent til ákærusviðs. Þar með má skapa vinnuumhverfi sem stuðlar að því 

að fengnar séu meiri upplýsingar frá börnum við rannsókn sakamála (Johansson o.fl., 2017; 

Ómar Friðriksson, 2006). 

Rannsóknir sýna að ef vel er staðið að skýrslutökuaðferðum og þjálfun 

rannsóknarlögreglumanna samhliða endurteknum skýrslutökum, þá megi auka magn 

upplýsinga til muna (Katz og Hershkowitz, 2012; Waterhouse o.fl., 2016). Í seinni skýrslutöku 

má því fá upplýsingar sem hafa ekki komið fram áður. Almennt þá greina börn frá mikilvægum 

upplýsingum bæði í fyrri og seinni skýrslutöku. Þó er um að ræða mun nákvæmari upplýsingar 

í seinni skýrslutöku um atriði sem börn hafa þegar greint frá (Waterhouse o.fl., 2016). 

Þessari ritgerð var ætlað að svara því hvernig megi auka magn upplýsinga sem börn eru 

fær um að veita í skýrslutökum við rannsókn sakamála. Þeirri spurningu var svarað út frá fjórum 

þáttum sem rannsóknir sýna að auki magn upplýsinga sem börn geta veitt. Niðurstaðan er sú að 

endurteknar skýrslutökur sem byggja á NICHD viðtalstækni og eru framkvæmdar í umhverfi 

sem hæfir börnum geta leitt af sér aukningu á magni upplýsinga sem börn eru fær um að veita. 

Einnig geta þær upplýsingar sem fást við endurteknar skýrslutökur skipt miklu máli við 

rannsókn sakamála (Waterhouse o.fl., 2016: Hershkowitzl o.fl., 2020). Sterkar vísbendingar eru 
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fyrir því að breytingar á íslensku réttarkerfi gætu skilað sér í auknu magni upplýsinga sem að 

börn eru annars fær um að veita. Það sem vegur þyngst í þeim vísbendingum er að verði 

skýrslutökur af börnum ekki lengur dómsathöfn, heldur stýrt af ákæruvaldinu og teknar upp í 

hljóð og mynd, þá mætti veita lögreglu meira svigrúm til þess að vinna að rannsókn sakamála 

samhliða skýrslutöku af barni (Johansson o.fl., 2017; Ómar Friðriksson, 2006). Þá hefur einnig 

verið bent á það að sum börn þurfa lengri tíma en önnur til þess að byggja upp frásögn sína 

(Hershkowitzl o.fl., 2020). Því mætti skapa aðstæður fyrir skýrslutökur á rannsóknarstigi máls 

sem að gæti skilað sér í aukningu á magni upplýsinga í skýrslutöku fyrir dómi. 

Lagt var upp með í þessari ritgerð að skoða magn upplýsinga sem börn eru fær um að 

veita út frá nokkrum þáttum sem að rannsóknir hafa sýnt fram á að geti skipt miklu máli. Það 

var gert til þess að fá heildstæðari nálgun á viðfangsefnið og því vildum við ekki skoða 

upplýsingagjöf barna einungis út frá viðtalstækni sem dæmi. Það er því styrkur þessarar 

umfjöllunar að geta varpað ljósi á viðfangsefnið út frá ólíkum áttum. Slík nálgun hjálpaði okkur 

einnig við það að sjá hvernig staðið er að skýrslutökum á Íslandi og til hvaða kerfislegu úrbóta 

væri mögulegt að grípa til, svo auka megi upplýsingagjöf barna í skýrslutökum á Íslandi.  

Niðurstöður ritgerðarinnar benda til þess að þörf sé á úrbótum þegar að kemur að 

skýrslutökum barna með það að markmiði að afnema skýrslutökur sem dómsathöfn. Því eru 

lagabreytingar nauðsynlegar þar sem að löggjöfin er sniðin að núverandi nálgun. Í því samhengi 

má meðal annars nefna a-lið 1. mgr. 59. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008. Þar kemur 

fram að skýrslutökur barna undir 15 ára fara fram fyrir dómi. Komi ekki til breytinga á löggjöf 

væri mögulegt að fara þá leið að boða sakborning til skýrslutöku og handtaka hann vegna 

rannsóknarhagsmuna á meðan að skýrslutaka fer fram sem dómsathöfn á meintum brotaþola. 

Framkvæma svo skýrslutöku á sakborningi strax að lokinni skýrslutöku á brotaþola. Þó teljum 

við vænlegra að breyta löggjöf varðandi skýrslutökur. Breytingar á löggjöf ættu að taka mið af 

nýrri þekkingu hverju sinni. Á Íslandi eru því tækifæri til frekari upplýsingaöflunar á þessu 

sviði sem við vonumst til að skili sér í breyttri nálgun þegar kemur að skýrslutökum barna. 

Þar sem að þessari ritgerð var ætlað að skoða magn upplýsinga sem börn eru fær um að 

veita í skýrslutökum þá var ekki horft til þess hvort endurtekin viðtöl hafi áhrif á andlega líðan 

barns. Ritgerðarskrif þessi takmarkast af því að áreiðanleiki og réttmæti þeirra upplýsinga sem 

börn veita í skýrslutökum voru ekki skoðaðar. Einungis var litið til þess hvernig auka megi 

magn þeirra upplýsinga sem börn eru fær um að veita í skýrslutökum. Sterkar vísbendingar 

komu fram í þessari ritgerð um það hvernig megi auka upplýsingagjöf barna í skýrslutökum. 

Við teljum að vel hafi tekist að ná fram því markmiði að nálgast viðfangsefnið á heildstæðan 
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hátt. Það skilaði sér í niðurstöðum sem byggja á rannsóknum á hverju sviði fyrir sig. Tækifæri 

eru til frekari rannsókna á þessu sviði. Áhugavert væri að skoða hvaða áhrif það hefði á 

ákvarðanatöku og taktíska notkun sönnunargagna í rannsókn sakamála þar sem börn eru 

brotaþolar ef skýrslutökur barna væru ekki dómsathöfn. Slík rannsókn gæti litið til 

rannsóknarhagsmuna lögreglu, réttinda barna, réttinda sakborninga en einnig mætti skoða 

lögfræðileg álitamál sem upp koma en þar ber helst að nefna regluna um milliliðalausa 

sönnunarfærslu. Þá mætti einnig skoða hvaða áhrif endurtekin viðtöl hafa á líðan barna og 

hvernig slíkt gæti haft áhrif á framburð barna í skýrslutökum fyrir dómi. 
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