
 

 

 

 

 

BA í lögfræði 

 

 

 

Réttur barna til verndar gegn ofbeldi á 

heimilum sínum 

Maí, 2022 

Nafn nemanda: Herdís Ósk Sveinbjörnsdóttir 

Kennitala: 101092-3649 

Leiðbeinendur: Guðríður Bolladóttir og Svala Ísfeld Ólafsdóttir 



 i 

Útdráttur  

Markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á rétt barna til verndar gegn ofbeldi á heimilum sínum. 

Heimilisofbeldi þekkist víða um allan heim en lengi vel var ekki viðurkennt að börn gætu verið 

þolendur þess, enda tíðkuðust líkamlegar refsingar í uppeldiskyni. Rannsóknir hafa leitt í ljós 

djúpstæð áhrif þess á börn að verða fyrir ofbeldi, en nýjustu rannsóknir hafa sýnt fram á sömu 

áhrif þess á börn að verða vitni að heimilisofbeldi. Í kjölfar fullgildingu Barnasáttmálans, þeirra 

aðgerða sem gripið hefur verið til í því skyni að innleiða hann, sem og breytingar sem hafa átt 

sér stað á löggjöf á sviði barnaréttar, hafa orðið töluverðar framfarir í málefnum barna og réttur 

þeirra hefur verið aukinn.  

 

Barnalög og alþjóðasamningar kveða á um skyldur forsjárforeldra til að vernda börn sín frá 

hvers kyns ofbeldi en jafnframt skyldu stjórnvalda til að tryggja að svo megi verða. 19. gr. 

Barnasáttmálans kveður á um skyldu stjórnvalda að virða rétt barna til verndar gegn ofbeldi í 

allri ákvarðanatöku sem varðar þau. Þá kveður 31. gr. Istanbúl samningsins á um að 

stjórnvöldum beri að taka tillit til ofbeldisbrota við ákvarðanir um forsjár og umgengni barna, 

en jafnframt segir þar að stjórnvöld skuli tryggja að forsjár- eða umgengnisréttur stefni ekki 

réttindum og öryggi barna í hættu. Í ritgerð þessari verður farið yfir dóma þar sem deilt er um 

forsjá og umgengni þar sem fram hafa verið settar ásakanir um ofbeldi og niðurstöður þeirra til 

að fá innsýn í það hvort stjórnvöld séu í reynd að uppfylla skyldur sínar samkvæmt 19. gr. 

Barnasáttmálans og 31. gr. Istanbúl samningsins.  

 

Þrátt fyrir miklar framfarir í réttindum barna til verndar gegn ofbeldi á heimilum sínum er 

nauðsynlegt að horfa með gagnrýnum augum á núverandi stöðu og leitast við að gera enn betur, 

því öll börn eiga rétt á lífi án ofbeldis. 
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Abstract 

This thesis aims to shed light on children's rights to protection from violence in their homes. 

Domestic violence is widely known worldwide, but the idea that children could be considered 

victims was unheard of for a long time, as corporal punishment was an accepted form of child-

rearing. Research has shown the profound impact violence can have on children, and the latest 

research indicates that children can be similarly affected by witnessing domestic violence. 

Following the ratification of the Children’s Convention, the actions taken to implement it, and 

the changes that have taken place in legislation regarding children's rights, considerable 

progress has been made. 

 

The Icelandic Child Welfare Act and international conventions set out the duty of custodial 

parents to protect their children from all forms of violence and the governmental duty to enable 

them to do so. Article 19 of The CRC establishes that the governmental authorities are required 

to uphold children's rights to protection from violence in all decision-making that concerns 

them. Furthermore, article 31 of The Istanbul Convention provides that governments take 

histories of violence into account when making decisions regarding children's custody and 

inclusion. It furthermore establishes that governments shall ensure that the right to custody or 

visitation does not compromise the rights and safety of children. In this thesis, case law 

regarding custody and visitation, where accusations of violence have been made, will be 

examined to shed light on whether the government is fulfilling its obligations under Article 19 

of the Children's Convention and Article 31 of the Istanbul Convention. 

 

Despite considerable progress concerning children's rights to protection against violence in 

their homes, it remains necessary to take a critical look at the current situation and strive for a 

more practical approach, as all children have the right to a life free from violence.  
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1. Inngangur 

Í lok áttunda áratugar síðustu aldar hófst opinber umfjöllun um heimilisofbeldi fyrst á Íslandi 

en sú umræða beindist þó aðallega að ofbeldi innan hjónabands, og þá ofbeldi eiginmanna gegn 

eiginkonum. Erfitt reyndist að fá viðurkennt að heimilisofbeldi gegn börnum væri vandamál 

en umfjöllun um illa meðferð á börnum átti sér þá aðallega stað í samhengi við harðræði og 

misþyrmingar þeirra. Ofbeldi gegn börnum inn á heimilum þeirra fékk því að viðgangast óáreitt 

í nafni friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu, sem nýtur verndar samkvæmt 71. gr. 

stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944.1  

 

Umræða um heimilisofbeldi hefur aukist síðastliðin ár og hafa raddir þolenda, sem kallað hafa 

eftir breytingum í lagaumhverfi og verklagi stjórnvalda, loks hlotið einhverja áheyrn. Þegar 

heimilisofbeldi var talið einkamál fjölskyldna voru afskipti lögreglu, félagsþjónustu og annarra 

stjórnvalda lítil og úrræði þolenda því takmörkuð.2 Með hliðsjón af umræðu samfélagsins um 

ofbeldi síðustu misseri; þá einkum eftir að vitundarvakning átti sér stað um heimilisofbeldi í 

kjölfar Covid-19 faraldursins, þá virðist heimilisofbeldi vera mun algengara en fólk ef til vill 

áttar sig á. Samkvæmt ríkislögreglustjóra hafa tilkynningar til lögreglu um heimilisofbeldi 

aldrei verið fleiri en síðustu tvö ár. Samkvæmt upplýsingum frá embætti ríkislögreglustjóra 

benda þolendakannanir ekki til þess að ofbeldið hafi aukist, heldur þess að það sé fremur 

tilkynnt nú en áður.3 Samkvæmt nýrri skýrslu lögreglu var fjöldi heimilisofbeldismála þar sem 

einstaklingur var beittur ofbeldi af hendi maka samtals 448 mál árið 2021, en til samanburðar 

var fjöldi sambærilegra mála 344 árið 2015. Mál þar sem barn verður fyrir ofbeldi af hendi 

foreldris voru 91 árið 2021, en 63 árið 2015. Í skýrslunni kemur fram að brot gegn ákvæði 218. 

gr. b. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 hafi verið samtals 89 árið 2021 en aðeins 12 árið 

2015.4 Af skýrslunni má sjá að aukning tilkynninga hefur verið mikil, en slík þróun getur bent 

til þess að aukin vitundarvakning geti haft jákvæð áhrif, þó svo að erfitt sé að álykta hvort 

einnig sé um að ræða raunverulega aukningu á tíðni heimilisofbeldis.  

 

 

1 Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson, Heimilisofbeldi gegn börnum á Íslandi, 

höggva-hýða-hirta-hæða-hóta-hafna-hrista-hræða (Umboðsmaður barna, Reykjavík 2004) 28. og 31–32. 
2 Guðrún Kristinsdóttir, Ofbeldi á heimili með augum barna, (Háskólaútgáfan 2014), 11. 
3 Andri Yrkill Valsson, Samfélagið vakandi fyrir heimilisofbeldi á covid-tímum (fréttastofa Rúv, 28. mars 2022) 

<https://www.ruv.is/frett/2022/03/28/samfelagid-vakandi-fyrir-heimilisofbeldi-a-covid-timum> skoðað þann 14. 

apríl 2022 
4 „Gögn um heimilisofbeldi 2014-2022“ (Lögreglan, 21. mars 2022) <https://www.logreglan.is/wp-

content/uploads/2022/03/Heimilisofbeldi-2014-2021-BI-sky%CC%81rsla-fyrir-ytri-vef.pdf> sótt þann 14. apríl 

2022 
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Það að búa við ofbeldi á heimili sínu er mikil skerðing á lífsgæðum þolenda og óásættanlegt 

að slíkt framferði fái að viðgangast. Afleiðingar ofbeldis eru alvarlegar og geta þær verið 

einstaklingum, sem og samfélaginu öllu, afar dýrkeyptar.5 Því hefur til að mynda verið haldið 

fram að börn sem alast upp á heimili þar sem ofbeldi hefur viðgengist séu líklegri til þess að 

beita ofbeldi sjálf eða verða fyrir ofbeldi á fullorðinsárum.6 Drengir sem alast upp við að sjá 

föður sinn beita móður þeirra ofbeldi eru þannig líklegri en aðrir karlmenn til þess að beita 

maka sinn ofbeldi. Einnig eru stúlkur sem hafa horft uppá föður sinn beita móður þeirra ofbeldi 

líklegri en aðrar stúlkur til þess að lenda í ofbeldissamböndum á fullorðinsárum.7 Það eru því 

gríðarlegir hagsmunir í húfi og markvissar aðgerðir sem miða að því að sporna við ofbeldi og 

auka vernd til þolenda þess mikilvægar fyrir samfélagið í heild. Mikil þróun hefur orðið í 

málaflokknum undanfarin ár, bæði með tilliti til samfélagslegra viðhorfa en einnig í 

lagaumhverfinu. Mikilvægt er þó að áfram sé horft til næstu skrefa í því brýna samfélagslega 

verkefni að tryggja öllum börnum vernd gegn ofbeldi á heimilum sínum. 

 

Í ritgerð þessari verður fjallað um rétt barna til verndar gegn öllum tegundum ofbeldis á 

heimilum sínum. Í öðrum kafla verður almennt fjallað um heimilisofbeldi gegn börnum. Í 

þriðja kafla verður farið yfir þær aðgerðir sem Ísland hefur farið í gegn heimilisofbeldi. Í fjórða 

kafla verður farið yfir aðkomu lögreglu í heimilisofbeldismálum og skráningu þeirra. Í fimmta 

kafla verður farið yfir alþjóðasamninga sem Ísland er aðili að og er ætlað að veita börnum 

réttindi, meðal annars til verndar gegn ofbeldi. Í sjötta kafla verður farið yfir þær löggjafir á 

Íslandi sem tryggir réttarvernd barna og þá þróun sem hefur átt stað. Í sjöunda kafla verður 

fjallað um norrænar fyrirmyndir og þá einkum nýjustu lagabreytingarnar hjá Svíþjóð sem 

tryggir börnum í heimilisofbeldismálum aukna réttarvernd. Í áttunda kafla verður farið yfir 

forsjár- og umgengnismál barna þar sem heimilisofbeldi kemur við sögu. Þá í lokinn verður 

dregið saman efni ritgerðar og loks verða settar fram tillögur til úrbóta á þessu sviði. 

 

  

 

5 Ingólfur V. Gíslason, Ofbeldi í nánum samböndum, (Félagsmálaráðuneytið 2008), 79. 
6 Sama heimild, 31 
7 Sama heimild, 31-32 
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2. Heimilisofbeldi 

Birtingarmynd heimilisofbeldis er ekki einsleit, en algengast er að hugur fólks leiti til líkamlegs 

ofbeldis þegar þau heyra orðið nefnt. Heimilisofbeldi er oftar en ekki samspil ýmissa 

ofbeldisaðferða þar sem ógnarstjórnun er ríkjandi, en helstu birtingarmyndir þess eru andlegt, 

líkamlegt, kynferðislegt og stafrænt ofbeldi.8 Hugtakið heimilisofbeldi er oftast notað til að 

skilgreina ofbeldi milli fullorðinna í nánum samböndum, en sú skilgreining hefur sætt gagnrýni 

fræðimanna fyrir að vera of þröng og bent hefur verið á að hún nái t.a.m. ekki til þess ofbeldis 

sem börn verða fyrir eða upplifa á heimilum sínum.9 Rannsóknir hafa sýnt að fjöldi barna 

verður fyrir ofbeldi á hverju ári á heimilum sínum og er heimilisofbeldi þannig ekki takmarkað 

við fullorðna einstaklinga eins og fyrri skilgreiningar gerðu ráð fyrir.  

 

2.1. Tíðni heimilisofbeldis gegn börnum 

Kvennaathvarf er staður fyrir konur sem þurfa að flýja heimili sín sökum ofbeldis af hendi 

annarra heimilismanna. Skýrslur athvarfsins leiða í ljós að mörg börn hafa einnig þurft að flýja 

heimili sín og dvelja í athvarfinu ásamt mæðrum sínum. Af tölulegri samantekt frá starfsemi 

athvarfsins frá árinu 2020, má sjá að alls dvöldu 110 börn í athvarfinu það árið, en um var að 

ræða börn á aldursbilinu nokkurra vikna til 16 ára aldurs. Kemur þar einnig fram að 60% mæðra 

sem komu með börn sín í athvarfið greindu frá því að ofbeldið hafi jafnframt beinst gegn 

börnunum.10 Því er ljóst að hugtakið heimilisofbeldi verður einnig að ná yfir ofbeldi þar sem 

börn eru þolendur. 

 

Rannsóknir sýna að mörg börn hér á landi búa við heimilisofbeldi, en rannsókn um tilkynningar 

til barnaverndar árið 2006 vegna gruns um líkamlegt ofbeldi gegn börnum bendir til þess að 

fimmta hvert barn hérlendis sé þolandi líkamlegs ofbeldis.11 Það hefur reynst erfitt að greina 

tíðni heimilisofbeldi gegn börnum, enda hefur það ekki alltaf verið viðurkennt eða skráð. 

Líkamlegar refsingar tíðkuðust einnig á mörgum heimilum áður fyrr og þóttu jafnvel eðlilegar 

 

8 „Skilgreiningar á heimilisofbeldi“ (Kvennaathvarfið) <https://www.kvennaathvarf.is/ur-moppum/> skoðað 04. 

mars 2022. 
9 Guðrún Kristinsdóttir, Ingibjörg H. Harðardóttir, Mörg íslensk börn hafa vitneskjuna: Um þekkingu og skilning 

barna á ofbeldi á heimilum (2008) 5 Tímarit hjúkrunarfræðinga 47 

<https://hjukrun.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=2451> skoðað 25. febrúar 2022. 
10 „Töluleg samantekt frá starfsemi athvarfsins á árinu 2020“ (Kvennaathvarfið, 10. janúar 2021) 

<https://www.kvennaathvarf.is/toluleg-samantekt-fra-starfsemi-athvarfsins-a-arinu-2020/> skoðað 17. febrúar 

2022. 
11 Steinunn Bergmann, Börnum straffað með hendi og vendi: barnaverndartilkynningar er varða líkamlegt 

ofbeldi gagnvart börnum (Barnaverndarstofa 2010) < http://www.bvs.is/files/file921.pdf > skoðað 18. apríl 

2022 
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í uppeldi barna, en sjáanlegir líkamlegir áverkar af völdum ofbeldis voru á þeim tíma oftast 

skráðir í sjúkraskrár sem afleiðingar slysa.12 Niðurstöður rannsókna hafa sýnt fram á að gera 

megi ráð fyrir því að á hverjum tíma séu um 2.000-4.000 börn sem búi við heimilisofbeldi hér 

á landi, hvort sem þau eru beinir eða óbeinir þolendur þess. Ekki liggja fyrir fullnægjandi 

upplýsingar um heildarumfang sögulegs heimilisofbeldis gegn börnum hér á landi en þær er 

aðeins að finna hjá barnaverndarnefndum og ná þær skrár ekki langt aftur í tímann.13 

 

2.2. Skilgreiningar á ofbeldi gegn börnum 

Samkvæmt skilgreiningu Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar (e. WHO) er ofbeldi gegn 

börnum skilgreint sem allar tegundir ofbeldis gegn einstaklingum undir 18 ára aldri, af hálfu 

gerenda sem er foreldri eða annar umönnunaraðili, jafnaldra eða jafnvel ókunnugra. Stofnunin 

telur að um milljarður barna verði fyrir ofbeldi á hverju ári sem hefur víðtæk áhrif á heilsu 

þeirra og velferð. Þá er það mat stofnunarinnar að niðurstöður rannsókna um allan heim sýni 

að fyrirbyggja megi ofbeldi gegn börnum, en til þess þurfi að vera til staðar kerfisbundin úrræði 

sem líta bæði til þeirra áhættuþátta sem og þeirra verndandi þátta sem áhrif hafa á líkur þess að 

barn verði fyrir ofbeldi. Þau áhrif eru annars vegar samfélagsleg og hins vegar 

einstaklingsbundin. Meðal einstaklingsbundinna þátta sem stofnunin telur auka líkur þess að 

barn verði fyrir ofbeldi af hálfu foreldra eða annars umönnunaraðila er skortur á tengslum milli 

barns og foreldris, skert foreldrahæfni foreldris og það að hafa gengið í gegnum skilnað eða 

sambúðarslit foreldra eða orðið vitni að ofbeldi milli foreldra.14 

 

Í aðgerðaáætlun WHO sem hefur að markmiði að fyrirbyggja ofbeldi gegn börnum er byggt á 

áhersluatriðum um að breyta þurfi og framfylgja lögum þar sem við á og að breyta þurfi 

skaðlegum viðhorfum sem fela í sér samþykki á ofbeldi gegn börnum. Foreldrar þurfi jafnframt 

aukinn stuðning og aðstoð í hlutverki sínu og tryggja þurfi börnum sem hafa orðið fyrir ofbeldi, 

skjótan aðgang að neyðarúrræðum sem og sálfélagslegum stuðningi.15 

 

 

12 Lovísa Arnardóttir, Réttindi barna á Íslandi: Ofbeldi og forvarnir (UNICEF á Íslandi 2013), 28 

<https://rafhladan.is/bitstream/handle/10802/6988/UNICEF_Rettindi_barna_ofbeldi_og_forvarnir.pdf?sequence

=1> skoðað 18. apríl 2022 
13 Sama heimild, 7. 
14 „Violence against children“ (World Health Organization (e. WHO), 8. júní 2020) <https://www.who.int/news-

room/fact-sheets/detail/violence-against-children> sótt þann 22. apríl 2022 
15 Sama heimild 



 5 

2.3. Birtingarmyndir heimilisofbeldis gegn börnum 

Ofbeldi gegn börnum hefur verið skipt í fjóra meginflokka; kynferðislegt ofbeldi, andlegt- og 

líkamlegt ofbeldi og vanrækslu.16 Vanræksla barns felur í sér vanhirðu á barni eða að eitthvað 

sé látið ógert hvað barnið varðar, svo sem að útvega því ekki nauðsynjar eins og fatnað og 

næringu eða að huga ekki að daglegri umhirðu þess og vernd. Allt ofbeldi getur haft neikvæð 

áhrif á börn og er vanræksla þar engin undantekning.17 Rannsóknir hafa sýnt að heimilisofbeldi 

getur valdið lágu sjálfsmati barna, stuðlað að hegðunarvanda, gert að verkum að þau þjáist af 

þunglyndi, eigi í erfiðleikum með svefn eða hafi litla félagslega færni.18 Heimilisofbeldi getur 

einnig haft áhrif á þroska, heilsu og vellíðan barna á neikvæðan hátt og í allra alvarlegustu 

tilvikunum geta börn verið að kljást við sjálfsvígshugsanir.19 Þannig er ljóst að það að búa við 

ofbeldi getur haft gríðarlega alvarleg áhrif á líðan barna og heilsu, sem og framtíðarmöguleika 

þeirra.20 

 

Tölfræðiupplýsingar um tíðni ofbeldis sýna að börn verða helst fyrir líkamlegu og andlegu 

ofbeldi. Ef til vill má skýra það svo að auðveldara getur verið að greina líkamlegt ofbeldi, 

sérstaklega ef barn hlýtur áverka eftir ofbeldið, svo sem mar eða beinbrot. Ofbeldið getur þó 

verið alvarlegt þó það skilji ekki eftir sig áverka og getur haft í för með sér alvarlegar 

afleiðingar.21 Kynferðisofbeldi gegn börnum á sér margar birtingarmyndir, svo sem að barn sé 

látið horfa á klámmynd með fullorðnum einstaklingi eða það sé látið horfa á kynlíf fullorðinna. 

Einnig geti barn verið látið taka þátt í einhvers konar leik með kynferðislegu atferli eins og 

snertingum, strokum eða öðrum kynferðislegum athöfnum. Þá getur kynferðisofbeldi gegn 

barni einnig verið þannig að fullorðinn einstaklingur þröngvi sér upp á barnið og nauðgi því.22 

Kynferðislegt ofbeldi gegn barni felur ávallt í sér að sá sem beitir barnið ofbeldi nýtir sér 

yfirburði sína og traust barnsins. Þá getur reynst erfitt að greina slíkt ofbeldi þegar gerandi 

notar ógnun eða umbun til þess að fá barnið til að halda ofbeldinu leyndu. Því er mikilvægt að 

vera vakandi fyrir einkennum sem barn getur sýnt eftir ofbeldi, svo sem einbeitingarleysi, 

hegðunarvandi eða önnur andleg vanlíðan.23  

 

16 Guðrún Kristinsdóttir og Nanna Kristín Christiansen, Ofbeldi gegn börnum – hlutverk skóla 

(Námsgagnastofnun 2014) 21. 
17 Sama heimild, 28. 
18 Ingólfur V. Gíslason, 92. 
19 Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson, 42. 
20 Ingólfur V. Gíslason, 93. 
21 Guðrún Kristinsdóttir og Nanna Kristín Christiansen, 23. 
22 Sama heimild, 25 
23 Guðrún Kristinsdóttir og Nanna Kristín Christiansen, 25-26 
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Andlega ofbeldið er það form ofbeldis sem erfiðast er að skilgreina og greina. Því er 

nauðsynlegt að horfa á líðan og hegðun barns sem getur verið vísbending um slíkt, svo sem 

samskiptavandi, lágt sjálfsmat, námsörðugleikar eða hegðunarvandi.24 Andlegt ofbeldi helst 

oft í hendur við aðra illa meðferð á barni eins og vanrækslu. Helstu birtingarmyndir andlegs 

ofbeldis eru þegar barn er niðurlægt, hunsað, því hafnað eða það einangrað, eða jafnvel lokað 

inni. Þá getur andlegt ofbeldi einnig falist í því að foreldri neitar barni um umhyggju, mat eða 

aðrar nauðsynjar eða hótar því barsmíðum eða að það muni yfirgefa það. Algengt er þó að 

öskrað sé á barnið og ljót orð látin falla um barnið sjálft eða þá aðila sem barnið elskar.25 Þar 

sem erfitt er að skilgreina andlegt ofbeldi er það óhjákvæmilega frekar falið og þar af leiðandi 

getur verið erfitt að koma auga á það. Andlegt ofbeldi veitir enga áverka en þar með er ekki 

sagt að afleiðingar þess séu léttvægari fyrir þolendur þess. Barn sem mætir oft með áverka í 

skólann sinn fær ef til vill spurningar frá kennara sínum og ef starfsmaður virðir skyldur sínar 

þá er það tilkynnt til barnaverndar. Telja má því að það geti verið erfiðara fyrir kennara að átta 

sig á því ef barn verður fyrir andlegu ofbeldi og því minni líkur á að slíkt verði tilkynnt.  

 

2.4. Börn sem verða vitni að heimilisofbeldi 

Samfélagsleg viðhorf til barna sem verða vitni að ofbeldi á heimilum sínum, þar sem foreldri 

þess eða annar fjölskyldumeðlimur, verður fyrir ofbeldi hefur breyst. Þannig er til að dreifa 

sérstöku ákvæði í almennum hegningarlögum, nr. 19/194026, sem ætlað er að tryggja 

réttarvernd barna við þær aðstæður.27 Samkvæmt ákvæðinu á að líta á börn sem beina þolendur 

þess ofbeldis, með hliðsjón af nýrri þekkingu um alvarleg áhrif þess fyrir börn, að upplifa 

ofbeldi gegn nákomnum.28 Um ákvæðið verður nánar fjallað í sjötta kafla.  

 

Félagasamtökin Barnaheill framkvæmdu rannsókn á félagslegum stuðningi og úrræðum fyrir 

börn sem verða vitni að heimilisofbeldi árið 2011. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram 

að börn séu talin þolendur heimilisofbeldis óháð því hvort þau verði þess vitni eða ekki, þar 

sem þrúgandi andrúmsloftið á heimilinu í slíkum aðstæðum er talið vera nóg til að skilgreinast 

 

24 Sama heimild 22 
25 Sama heimild 21-22 
26 Hér eftir hegningarlaga 
27 ”Ofbeldi gegn börnum“ (Lögreglan, 29. september 2020) 

<https://www.logreglan.is/fraedsla/ofbeldi/ofbeldigegnbornum/> skoðað 9. apríl 2022. 
28 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 547-401. mál, almennar athugasemdir, kafli 3.4. sérstakt ákvæði um ofbeldi í 

nánum samböndum. 
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sem ofbeldi, þar sem það hefur slæm áhrif á börnin.29 Rannsóknin byggir á þeirri skilgreiningu 

að barn verði vitni að ofbeldi þegar það horfir upp á ofbeldi milli fjölskyldumeðlima en 

skilgreiningin er víðtækari en það og tekur einnig til þess þegar börn heyra öskur, brothljóð eða 

grátur. Sem þýðir að þau geta þannig gert sér grein fyrir því að um átök og ofbeldi er að ræða, 

jafnvel milli beggja foreldra þeirra. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar voru ekki til 

staðar sameiginleg mynstur einkenna hjá þeim börnum sem rannsóknin tók til og sem höfðu 

orðið vitni að heimilisofbeldi. Þannig virtust sum barnanna sem rannsóknin tók til koma 

nokkuð ósködduð frá þeirri reynslu á meðan önnur börn höfðu þróað með sér alvarlegan og 

langvarandi sálrænan vanda. Það má einnig sjá í rannsókninni að afleiðingar áfalla af þessum 

toga geti verið alvarlegar og að það sé viðurkennt í dag að barn sem horfir upp á ofbeldi á 

hendur öðru foreldri sínu geti þróað með sér áfallastreituröskun. Þá getur áfallastreituröskun 

hjá barni einnig leitt til frekari vandamála, m.a. að barn þrói með sér geðrænan vanda. Með 

hliðsjón af framangreindu er nauðsynlegt að viðeigandi aðstoð fyrir börn í þessari stöðu sé 

aðgengileg.30 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins31, tilgreinir að börnum 

skuli vera tryggð vernd gegn hvers kyns ofbeldi, sbr. 19. gr. sáttmálans. Í íslenskri löggjöf hefur 

þessi meginregla Barnasáttmálans verið innleidd með ýmsum hætti líkt og fjallað verður um í 

fimmta kafla.  

 

2.5. Heimilisofbeldi er mannréttindabrot 

Heimilisofbeldi var skilgreint í fyrsta sinn sem mannréttindabrot árið 1993 á 

mannréttindaráðstefnu Sameinuðu þjóðanna. Var sérstaklega tekið fram að ofbeldi væri ekki 

réttlætanlegt undir neinum kringumstæðum og jafnframt voru ríkisstjórnir aðildarríkja 

Sameinuðu þjóðanna hvattar til þess að bregðast við heimilisofbeldi í sínu heimalandi.32 Á 85. 

Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna var aðgerðaráætlun samþykkt, jafnframt var gefin út 

yfirlýsing um aðgerðaráætlunina þar sem fram kom að gengið yrði út frá því að heimilisofbeldi 

væri ekki lengur einkamál heldur mannréttindabrot gegn þeim sem fyrir því verða.33 Á seinni 

áratugum síðustu aldar lýstu eftirlitsnefndir Sameinuðu þjóðanna yfir áhyggjum af hárri tíðni 

 

29 Örnólfur Thorlacius, Börn sem eru vitni að heimilisofbeldi: Rannsókn Barnaheilla – Sve the Children á 

Íslandi á félagslegum stuðningi og úrræðum (Barnaheill – Save the Children á Íslandi 2011) 32 

<https://www.barnaheill.is/static/files/pdf/ranastudningi.pdf> skoðað 9. apríl 2022. 
30 Sama heimild 9-10. 
31 Hér eftir Barnasáttmálinn 
32 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 336-208. mál. 
33 Yfirlýsingin kallast Declaration on the Elimination of violence against women, General Assembly resolution 

48/104 og 20. desember 1993 <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-

elimination-violence-against-women>  
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heimilisofbeldismála á Íslandi og því að refsingar væru heldur vægar í alþjóðlegum samanburði 

í slíkum málum innan réttarkerfisins.34  

 

3. Aðgerðir gegn heimilisofbeldi 

Á síðustu árum hefur verið ráðist í framkvæmd ýmissa aðgerða, bæði til þess að stuðla að 

vitundarvakningu og fræðslu um heimilisofbeldi og ofbeldi gegn börnum sérstaklega og einnig 

til þess að betrumbæta viðbrögð stjórnvalda í slíkum málum. Þá hefur sérstaklega verið unnið 

að því að tryggja betri aðkomu á vettvang í kjölfar heimilisofbeldis sem og að tryggja 

þverfaglegt samstarf sérfræðinga sem koma að slíkum málum. Verður hér eftir fjallað um 

helstu verkefni sem leitt hafa til mikilvægra breytinga í þágu barna með bættu verklagi og 

viðbrögðum í heimilisofbeldismálum hér á landi. 

 

3.1. Tilraunaverkefni Barnaverndarstofu 

Árið 2011 setti Barnaverndarstofa af stað tilraunaverkefnið „Þjónusta við börn sem búa við 

heimilisofbeldi“. Markmið verkefnisins var að veita börnum sérhæfða þjónustu með því að 

sérfræðingur Barnaverndarstofu færi á vettvang heimilisofbeldis til þess að ræða við barnið og 

kanna líðan og upplifun þess af ofbeldinu.35 Í verkefninu fólst einnig framkvæmd rannsóknar 

en niðurstöður hennar bentu til þess að þjónustu við börn þegar ofbeldi kom upp á heimili þeirra 

var ábótavant. Áður en ráðist var í verkefnið var það hefðbundið verklag að ræða við geranda 

og þolanda sem yfirleitt voru fullorðnir, en þarfir barna á vettvangi voru ekki hafðar að 

leiðarljósi og þeim var lítill gaumur gefinn. Í lok verkefnis greindu sérfræðingar 

Barnaverndarstofu frá því að upplifun þeirra hafi verið sú að börn væru þakklát fyrir athyglina 

sem þeim var veitt og hafnaði ekkert þeirra því að ræða við sérfræðing stofunnar sem mætti 

með lögreglu í útköll á vettvang ofbeldis. Var sú tillaga sett fram í skýrslu um verkefnið, að 

unnið yrði markvisst að því að efla samstarf lögreglu og barnaverndar í heimilisofbeldismálum.  

 

  

 

34 „Kynbyndið ofbeldi“ (Mannréttindaskrifstofa Íslands, Icelandic human rights centre 1994) 

<http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/mannrettindi-akvedinna-hopa/konur/kynbundid-ofbeldi> 

skoðað 18. apríl 2022 
35 Ragna Björg Guðbrandsdóttir, Tilraunaverkefnið „þjónusta við börn sem búa við heimilisofbeldi” 

Lokaskýrsla verkefnisins frá 15. september 2011 til 31. maí 2013 (Barnaverndarstofa 2013), 3-4. 
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3.2. „Að halda glugganum opnum“  

Þann 1. febrúar 2013 hófst tilraunaverkefnið „Að halda glugganum opnum“ hjá lögreglunni á 

Suðurnesjum í samstarfi við félagsþjónustu sveitarfélaganna á svæðinu. Samstarfið hafði það 

að markmiði að bæta rannsóknir heimilisofbeldismála með þverfaglegri nálgun og eflingu á 

tiltækum úrræðum sem miðuðu að því að tryggja aukinn stuðning til bæði þolenda og gerenda. 

Með samstarfinu átti jafnframt að bæta úrvinnslu slíkra mála og nýta betur úrræðin brottvísun 

af heimili og nálgunarbann. Markmiðið var jafnframt að fyrirbyggja ofbeldi og fækka 

ítrekunarbrotum. Tekin var upp eftirfylgni við brotaþola með það að markmiði að styrkja 

einstaklinga til þess að vinna úr því áfalli sem fylgir því að verða fyrir ofbeldi og veita þeim 

aðstoð við að losna úr viðjum heimilisofbeldisins. Þá var börnum veitt viðtalsmeðferð 

samkvæmt sænskri fyrirmynd.36 

 

Verkefnið var upphaflega til eins árs og var það mat þeirra stofnana sem tóku þátt að árangurinn 

hafi verið góður. Ekki síst vegna þess forvarnargildis sem í verkefninu fólst og þá 

vitundarvakningu sem átti sér stað um nauðsyn þess að tryggja aðstoð fyrir börn sem urðu vitni 

að ofbeldi á heimili sínu. Mikilvægi verkefnisins fólst ekki síst í því að ef fyrir lágu upplýsingar 

um að börn byggju á heimili þar sem ofbeldi átti sér stað var félagsþjónustan ávallt kölluð til 

óháð því hvort börnin voru viðstödd eða ekki. Þannig var litið svo á að börn yrðu fyrir áhrifum 

af því að búa á heimilum þar sem ofbeldi á sér stað og að tryggja yrði þeim stuðning, óháð því 

hvort þau hafi verið viðstödd þegar lögregla var kölluð að. Við framkvæmd verkefnisins var 

byggt á því sjónarmiði að heimilisofbeldi væri ekki einkamál heldur væri það þjóðfélagslegt 

mein sem þyrfti að uppræta, og að þar bæru ýmsar stofnanir ábyrgð, og að meðferð slíkra mála 

kallaði því á aðkomu þeirra og samstarf. 37 

 

Hin jákvæða reynsla af framkvæmd verkefnisins á Suðurnesjum hafði áhrif á meðferð slíkra 

mála um allt land, sem og fyrir utan landsteinana. Verkefnið varð þannig innblástur að nýju 

verklagi sem innleitt var í tilraunaskyni af félags- og dómsmálayfirvöldum í Vestur-Gautlandi 

í Svíþjóð. Árið 2015 kom hópur frá Svíþjóð í heimsókn til Íslands til þess að fá fræðslu um 

 

36 „Suðurnesjavaktin Áfangaskýrsla. Desember 2013“ (Velferðarráðuneyti, desember 2013), 34 

<https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-media/media/Rit_2013/Afangaskyrsla-

Sudurnesjavaktarinnar-2013.pdf> sótt 17. apríl 2022 
37 Sama heimild 
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verklagið á Suðurnesjum.38 Í kjölfarið hófst tilraunaverkefni undir heitinu „Íslenska módelið“ 

á árunum 2017-2019 sem lauk í mars 2020. Þá hófst innleiðing verkferla að íslenskri fyrirmynd 

í Gautaborg árið 2021.39  

 

3.3. „Saman gegn ofbeldi“  

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu í samstarfi við Reykjavíkurborg settu af stað tilraunaverkefni 

árið 2015, sem var sambærilegt verkefni lögreglunnar á Suðurnesjum árið 2013. Verkefnið bar 

heitið „Saman gegn ofbeldi“ og var markmið þess í grunninn hið sama og verkefnið á 

Suðurnesjunum, en það var að samhæfa betur aðkomu þeirra ólíku starfsstétta sem koma að 

málaflokknum. Í skýrslunni kom fram að í meirihluta tilvika voru börn á heimilum við útkall 

vegna heimilisofbeldis, eða á 171 heimili af 266. Í kjölfar verkefnisins er búið að festa það 

verklag í sessi að félagsráðgjafi frá félagsþjónustu sem og starfsmaður frá barnavernd, fer á 

vettvang þegar heimilisofbeldi á sér stað þar sem börn eru viðstödd.40  

  

3.4. „Átak gegn heimilisofbeldi“ 

Í kjölfar áðurnefndra tilraunaverkefna hófst samstarfsverkefni Hafnarfjarðar-, Kópavogs- og 

Garðabæjar við lögregluna á Höfuðborgarsvæðinu. Verkefnið hófst árið 2015 og bar heitið 

„Átak gegn heimilisofbeldi“. Um var að ræða sameiginlegar aðgerðir umræddra sveitarfélaga 

með það að markmiði að bæta samstarf, þjónustu, aðgerðir og verklag. Lögð var sérstök áhersla 

á stuðning fyrir þolendur í barnafjölskyldum sem og börn þeirra.41 Í skýrslu um framkvæmd 

verkefnisins kemur fram, að allir þolendur sem rætt var við höfðu lýst yfir þakklæti sínu fyrir 

þjónustuna sem börn þeirra fengu. Í skýrslunni kemur þó einnig fram að framboð á þjónustu 

fyrir börn í þessari stöðu sé ábótavant.42 Þá voru í skýrslunni einnig settar fram tillögur til 

 

38 „Svíar taka upp Suðurnesjamódelið“ (Morgunblaðið, 15. september 2015) 

<https://www.mbl.is/frettir/innlent/2015/09/15/sviar_taka_upp_sudurnesjamodelid/?ref=morenews> Sótt 16. 

maí 2022 
39 „Islandsprojektet/Islandsmodellen“ (VKV, 5. júlí 2021) 

<https://www.valdinararelationer.se/vkv/utvecklingsprojekt/islandsprojektet/> skoðað 16. maí 2022 
40 Rannveig Sigurvinsdóttir, Erla Hlín Hjálmarsdóttir og Kristín I. Pálsdóttir, Saman gegn ofbeldi. Átak 

Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og Reykjavíkurborgar gegn heimilisofbeldi (Reykjavíkurborg 16/10 2015) 

1-2,33-34 

<https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/afangaskyrsla_151019_afangaskyrsla_-

_saman_gegn_ofbeldi_fin.pdf> skoðað 24. febrúar 2022 
41 Kristín Anna Hjálmarsdóttir o.fl., Átak gegn heimilisofbeldi. Úttekt á samstarfsverkefni sveitarfélaganna 

Kópavogs, Hafnarfjarðar og Garðabæjar og Lögreglunnar á Höfuðborgarsvæðinu gegn heimilisofbeldi (RIKK 

- Rannsóknarstofnun í jafnréttisfræðum 28. apríl 2017) 1,6 
42 Sama heimild, 55 
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úrbóta þar sem fram kemur að mikilvægt sé að greina þarfir barna betur og þannig aðlaga reglur 

að þörfum þeirra.  

 

3.5. Átak í ofbeldismálum 

Árið 2020 opnaði ríkislögreglustjóri sérstaka vefgátt 112 vegna ofbeldis. Þannig var leitast til 

þess að auðvelda þolendum, gerendum og aðstandendum að leita sér aðstoðar. Á vefsíðu 

lögreglunnar kemur fram að árið 2020 voru alls 1049 heimilisofbeldismál tilkynnt hérlendis. 

Jafnframt að tilkynningum til barnaverndarnefndar hafi fjölgað þar sem alls bárust 9792 

tilkynningar á tímabilinu janúar til október 2021. Einnig fjölgaði tilkynningum til barnaverndar 

um 2,3% á árinu 2021 en alls var um að ræða 17% aukningu frá 2019.43 Auk vefgáttarinnar 

fyrir tilkynningar um ofbeldi má á vefsíðu 112 einnig finna fræðsluefni um heimilisofbeldi 

fyrir alla. Sérstök slóð er þar fyrir börn og unglinga þar sem hægt er að horfa á myndbönd sem 

útskýrir hvað ofbeldi er og að ofbeldi megi ekki vera leyndarmál.44 Þá er sérstök slóð á 

vefsíðunni sem ber heitið „ofbeldi gegn börnum“ þar sem fræðslu um ofbeldi er að finna, helstu 

réttindi og úrræði.45  

 

3.6. Framkvæmdaáætlun í barnavernd 

Ýmsar framfarir hafa átt sér stað í íslenskri löggjöf og framkvæmd sem miða að því að bæta 

stöðu barna. Á 149. löggjafarþingi var samþykkt þingsályktunartillaga um framkvæmdaáætlun 

á sviði barnaverndar á tímabilinu 2019-2022.46 Meginmarkmið framkvæmdaáætlunarinnar er 

að setja börn í öndvegi í allri nálgun og jafnframt að stuðlað verði að snemmtækri íhlutun og 

samfelldri þjónustu í öllum þeim þjónustukerfum sem taka á málefnum barna og fjölskyldna 

þeirra. Í framkvæmdaáætluninni er fjallað um ofbeldi gegn börnum og er þar að finna aðgerð 

sem varðar sérstaklega börn frá sex ára aldri sem búa við ofbeldi og vanrækslu. Um er að ræða 

innleiðingu á tilraunaverkefni samkvæmt erlendri fyrirmynd sem þjónar þeim tilgangi að styðja 

sérstaklega við þennan hóp barna. Markmiðið er jafnframt að auka framboð meðferðarúrræða 

fyrir börn og foreldra eftir að könnun barnaverndarnefndar hefur leitt í ljós að ofbeldi eða 

vanræksla hefur átt sér stað. Ljóst er að stjórnvöld eru meðvituð um að þörf sé á sérstökum 

úrræði til handa þessum hópi barna. 

 

43 „Sérstakri 12 mánaða langri vitundarvakningu 112 gegn heimilisofbeldi að ljúka“ (Lögreglan, 28. október 

2021) <https://www.logreglan.is/serstakri-12-manada-langri-vitundarvakningu-112-gegn-heimilisofbeldi-ad-

ljuka/> skoðað 16. maí 2022 
44 Sjá hér https://www.112.is/born-og-unglingar 
45 Sjá hér https://www.112.is/velferd-barna 
46 Alþt. 2018-2019, A-deild, þskj. 1795-771. mál 
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3.7. Barnahús 

Brýnt er að til staðar séu sérstök úrræði fyrir börn sem eru þolendur ofbeldis, þar sem sérstakt 

mið er tekið af þörfum og hagsmunum þeirra. Barnahús er úrræði sem rekið er af Barna- og 

fjölskyldustofu, og sem hefur aðkomu að málum þar sem grunur leikur á að barn hafi orðið 

fyrir alvarlegu líkamlegu ofbeldi eða kynferðisofbeldi. Þegar barnavernd hefur til meðferðar 

mál þar sem kanna þarf hvort barn hafi sætt ofbeldi, getur starfsmaður barnaverndar óskað eftir 

þjónustu Barnahúss. Í Barnahúsi fer fram sérhæfð greining til að meta hugsanlegar afleiðingar 

ofbeldis á barnið og í kjölfar stendur börnum meðferð hjá stofnuninni í boði ásamt ráðgjöf til 

foreldra. Aðstaða til læknisskoðunar er einnig í Barnahúsi og lögregla leitar liðsinnis Barnahúss 

ef mál sæta lögreglurannsókn, en þá fer skýrslutaka af börnum þar fram. Foreldrar geta einnig 

fengið tilvísun frá barnavernd fyrir börnin sín til Barnahúss en öll þjónusta er þar á einum stað 

og fjölskyldum að kostnaðarlausu í barnvænu umhverfi sem tekur mið af þörfum þeirra. Þá 

gefur Barnahús jafnframt út fræðsluefni.47 Tilkoma Barnahúss var mikilvægur liður í því að 

uppfylla þær skyldur sem hvíla á íslenska ríkinu samkvæmt Barnasáttmálanum og Lanzarote 

samningnum. Barnahús hefur auk þess orðið fyrirmynd að slíkum úrræðum út um allan heim, 

þar sem byggt er á barnvænni nálgun og þverfaglegu samstarfi í þágu barna. 

 

4. Aðkoma lögreglu í heimilisofbeldismálum 

Eins og fram hefur komið hefur nýtt verklag verið tekið upp í heimilisofbeldismálum um allt 

land, þar sem gert er ráð fyrir aðkomu fleiri aðila með áherslu á snemmtækan stuðning. 

Aðgerðir lögreglu í heimilisofbeldismálum felast fyrst og fremst í því að stilla til friðar á milli 

einstaklinga en jafnframt að tryggja öryggi þolanda og annarra ef við á. Þegar lögregla er kölluð 

á vettvang þar sem heimilisofbeldi á sér stað ber þeim að kanna hvort börn séu á heimilinu. Séu 

börn viðstödd þá ber lögreglu að ganga úr skugga hvort þau hafi hlotið líkamlegan skaða og þá 

í kjölfar að koma þeim undir læknishendur. Starfsmenn lögreglunnar hafa ekki hlotið sérstaka 

þjálfun í að vinna með börnum, en af þeim sökum er ekki gerð krafa til þeirra um að ræða 

sérstaklega við börn á vettvangi, nema þau hafi með sannarlegum hætti orðið fyrir ofbeldi. Það 

er hlutverk barnaverndar að huga að börnunum í þessum aðstæðum.48 Ber því lögreglu að 

tilkynna aðkomu þeirra að heimilisofbeldi á heimili barns til barnaverndar og 

félagsþjónustunnar, sbr. 1. mgr. 18. gr. barnaverndarlaga nr. 80/200249 og ákvæða laga um 

 

47 „Barnahús“ (Barna- og fjölskyldustofa) <https://www.bvs.is/urraedi/barnahus/> skoðað 16. maí 2022 
48 Örnólfur Thorlacius, 32-33. 
49 Hér eftir barnaverndarlaga 
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félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 27/1991. Samkvæmt 1. gr. fyrrgreindra laga er markmið 

félagsþjónustu að tryggja þroskavænleg uppeldisskilyrði barna og ungmenna og ber 

sveitarfélagi því að grípa til aðgerða til þess að koma í veg fyrir félagsleg vandamál.  

 

4.1. Skráning heimilisofbeldismála 

Við skráningu heimilisofbeldismála ber lögreglu samkvæmt 2. mgr. 5. gr. verklagsreglna um 

meðferð og skráningu heimilisofbeldismála ríkislögreglustjóra, að skrá meint brot gegn 

ákvæðum hegningarlaga eða barnaverndarlaga. Jafnframt ber lögreglu að skrá tengsl aðila, sbr. 

5. mgr. 5. gr. reglnanna. Séu börn skráð á heimili eða eru gestir á heimili þar sem lögregla hefur 

verið kölluð til vegna ofbeldis, ber lögreglu að afla upplýsinga hvort börn séu í umsjá 

viðkomanda eða hvort viðkomandi hafi forsjá yfir börnum. Hafi viðkomandi forsjá yfir börnum 

eða er með þau í sinni umsjá, ber lögreglu að skrá það, sbr. d. lið 6. gr. reglnanna. Samkvæmt 

1. mgr. 12. gr. verklagsreglnanna ber lögreglumanni sem er ábyrgur fyrir heimilisofbeldismáli 

að fylgja málinu eftir. Með eftirfylgni slíkra mála er lögreglu gert að kanna hvort 

heimilisofbeldi sé enn í gangi, hvernig heimilisaðstæðum sé háttað, hvort nýjir áverkar séu á 

þolanda og jafnframt ef eldri áverkar eru sýnilegri en áður ber lögreglu að ljósmynda þá, sbr. 

2. mgr. 12. gr. Eftirfylgni ætti að fara fram innan 10 daga frá ofbeldisbroti og jafnframt er það 

æskilegt að hún sé unnin í samvinnu við sérfræðinga sem koma að málinu, þ.e. 

barnaverndarnefndar eða félagsþjónustu, sbr. 3. mgr. sömu greinar.50 

 

Þegar börn eru á vettvangi þar sem afskipti lögreglu krefst vegna heimilisofbeldis og grunur 

leikur á að ofbeldi hafi beinst gegn börnum hafa barnaverndarnefndir heimild til að leita til 

Barnahúss.51 Barnaverndarnefnd ber að skrá tilkynningar samkvæmt 12. gr. reglugerðar um 

málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd nr. 56/2004, en nánar er fjallað um barnaverndarlög og 

aðkomu þeirra að heimilisofbeldismálum í sjötta kafla. 

  

 

50„Verklagsreglur um meðferð og skráningu heimilisofbeldismála“ (Ríkislögreglustjóri, 13. september 2018) 

<https://dev.logreglan.is/wp-content/uploads/2019/06/Verklagsreglur-um-heimilisofbeldi-13.09.2018.pdf> 

skoðað 15. maí 2022 
51 „Barnahús“ (Barna- og fjölskyldustofa) <https://www.bvs.is/urraedi/barnahus/> skoðað 16. maí 2022 
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5. Alþjóðasamningar 

Allir einstaklingar skulu njóta mannréttinda og eru börn þar engin undantekning. Þau eru 

viðkvæmur þjóðfélagshópur sem tryggja þarf aukna vernd og stuðning. Ýmis ákvæði er að 

finna í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/194452 sem tryggja börnum nauðsynlega vernd. 

Í 65. gr. er að finna jafnræðisreglu, 68. gr. kveður á um bann við pyntingum, 71. gr. kveður á 

um friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. Þá er kveðið á um að börnum skuli vera tryggð 

sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst í 3. mgr. 76. gr. stjskr. Það ákvæði byggir á 

fyrirmynd meginreglu Barnasáttmálans sem kveðið er á um í 3. gr. hans, en fjallað verður um 

Barnasáttmálann og aðra alþjóðasamninga hér að neðan.  

 

5.1. Samningur sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins eða Barnasáttmálinn var fullgiltur árið 

1992 hér á landi. Var það ein víðtækasta en jafnframt mikilvægasta skuldbindingin á 

alþjóðavettvangi í þágu barna. Með sáttmálanum er leitast við að tryggja börnum ákveðin 

grundvallarréttindi á fjölmörgum sviðum samfélagsins. Barnasáttmálinn var síðar lögfestur á 

Alþingi með lögum nr. 19/2013. Samningurinn felur í sér viðurkenningu á stöðu barna sem 

rétthafa, sem eiga sjálfstæð réttindi, óháð réttindum foreldra þeirra. Um leið viðurkennir 

samningurinn börn sem sérstakan og viðkvæman þjóðfélagshóp sem hefur ríka þörf fyrir vernd. 

Tilgangur samningsins var einnig sá að auka meðvitund um hagsmuni, þarfir og réttindi barna 

í þeim tilgangi að hafa áhrif á samfélagsleg viðhorf til þeirra, í því skyni að bæta stöðu barna 

hvarvetna í heiminum.53  

 

5.1.1. Meginreglur Barnasáttmálans 

Barnasáttmálinn hefur að geyma fjórar grundvallarreglur sem líta ber til og sem ætlað er að 

hafa áhrif á túlkun og framkvæmd allra annarra ákvæða samningsins. Jafnræðisreglan í 2. gr. 

kveður á um að virða og tryggja eigi öllum börnum öll þau réttindi sem samningurinn kveður 

á um án mismunar af nokkru tagi, svo sem vegna stöðu þeirra eða foreldra þeirra.54 3. gr. kveður 

á um að ávallt skuli hafa það sem barni er fyrir bestu í forgangi við allar ráðstafanir sem þau 

varða.55 Aðildarríkjum er jafnframt gert að skuldbinda sig með aðild að samningnum til þess 

 

52 Hér eftir stjskr. 
53 Hrefna Friðriksdóttir, Að nota samning SÞ um réttindi barnsins með hendi og vendi að hingað til 

brúkanlegum siðvana (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2009), 158-159. 

<https://skemman.is/bitstream/1946/7588/1/Lagadeild%202009.pdf#page=155> skoðað 24. febrúar 2022 
54 Sama heimild, 159 
55 Sama heimild 159 
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að gera allar þær viðeigandi og nauðsynlegu ráðstafanir á sviði löggjafar og stjórnsýslu til að 

tryggja börnum þá vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst. Þá verða stjórnvöld að fylgjast 

með stöðu barna og þróun á því sviði, sérstaklega hvað varðar tiltekna viðkvæma hópa barna. 

Þá ber aðildarríkjum í allri framkvæmd að byggja á bestu þekkingu og rannsóknum á þörfum 

barna á hverjum tíma.56 6. gr. veitir börnum rétt til lífs og þroska og kveður á um að aðildarríki 

skulu viðurkenna meðfæddan rétt barna til lífs og tryggja börnum þroskavænlegar aðstæður. 

Ákvæðinu er þannig ætlað að tryggja öllum börnum ákjósanleg uppeldisskilyrði þannig að barn 

nái fullum líkamlegum, sálrænum, andlegum, siðferðislegum og félagslegum þroska. Þá tekur 

12. gr. til réttar barna til þátttöku, en með ákvæðinu er tryggt að barn sem er fært um að mynda 

sér skoðanir, fái að láta þær í ljós í öllum málum sem það varðar. Einnig er kveðið á um þá 

skyldu yfirvalda, að taka skuli réttmætt tillit til skoðana barna í samræmi við aldur og þroska.57 

Börnum er sérstaklega tryggður sá réttur að fá að tjá sig við meðferð mála fyrir dómi eða 

stjórnvaldi sem þau varðar, sbr. 2. mgr. 12. gr. samningsins, og á sá réttur einnig við um mál 

þar sem til meðferðar er ofbeldi sem beinst hefur að barni. 

 

5.1.2. 19. gr. Barnasáttmálans 

Í rétti barna til lífs og þroska til þroskavænlegra uppeldisskilyrða felst einnig að tryggja þeim 

vernd gegn hvers kyns ofbeldi. Í Barnasáttmálanum má finna mikilvæg ákvæði sem varða rétt 

barna til verndar gegn hvers kyns ofbeldi eða vanvirðandi háttsemi. Í því allsherjarbanni er 

jafnframt lagt bann við niðurlægjandi refsingum, hvort sem er líkamlegum eða andlegum. 

Samkvæmt 1. mgr. 16. gr. sáttmálans má ekki láta barn sæta gerræðislegum eða ólögmætum 

afskiptum af einkalífi þess, né heldur ólögmætum árásum á sæmd þess eða mannorð. Þá er 

börnum tryggð vernd fyrir slíkum afskiptum og árásum samkvæmt 2. mgr. sömu lagagreinar. 

Þá setur 19. gr. aðildarríkjum þau skilyrði að gera allar viðeigandi ráðstafanir á sviði löggjafar, 

stjórnsýslu, félags- og menntunarmála til þess að tryggja börnum vernd gegn hvers kyns 

líkamlegu og andlegu ofbeldi, meiðingum, vanrækslu, misnotkun, skeytingarleysi, illri 

meðferð eða misnotkun. 2. mgr. sömu greinar kveður á um að grípa beri til ýmissa aðgerða til 

að greina, tilkynna, vísa áfram, taka til meðferðar og fylgjast með tilfellum þar sem ill meðferð 

á barni hefur átt sér stað. Þá á barn ekki að þurfa að þola pyndingar eða aðrar grimmilega, 

ómannlega eða vanvirðandi meðferð eða refsingu, sbr. 37. gr. a. Barnasáttmálans. 

 

56 Sama heimild 159-160 
57 Sama heimild 160 
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Aðildarríkjum er skylt samkvæmt 39. gr. Barnasáttmálans að gera allar viðeigandi ráðstafanir 

svo að barn hljóti líkamlegan og sálrænan bata eftir að hafa orðið fyrir ofbeldi. Þá ber 

aðildarríkjum að stuðla að því í framhaldinu að barn geti aðlagast samfélaginu á ný. Hér á landi 

má finna stofnanir sem hafa það hlutverk sem fyrrgreind grein kveður á um, má þar helst nefna 

Barnahús og áfallamiðstöðvar Landspítalans. Jafnframt eru félagasamtök hérlendis sem gegna 

mikilvægu hlutverki í stuðningi við þolendur ofbeldis, og má þar nefna m.a. Drekaslóð, 

Stígamót, Kvennaathvarfið og Bjarkarhlíð.  

 

5.2. Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna 

Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna er eftirlitsstofnun sem hefur það hlutverk að veita 

leiðbeiningar um túlkun og framkvæmd Barnasáttmálans. Það gerir nefndin m.a. með útgáfu 

svokallaðra almennra athugasemda (e. General Comments). Nefndin hefur jafnframt eftirlit 

með framkvæmd Barnasáttmálans í aðildarríkjunum. Aðildarríki skila reglulega skýrslu til 

nefndarinnar um framkvæmd Barnasáttmálans og fá í kjölfarið skýrslu barnaréttarnefndarinnar 

með tilmælum um nauðsynlegar úrbætur.58 Þann 23. janúar 2012 birti barnaréttarnefndin 

lokatilmæli sín til íslenskra stjórnvalda. Þar bendir nefndin á nauðsyn þess að íslenska ríkið 

tryggi öllum börnum sem eru þolendur eða verða vitni að afbrotum, vernd með fullnægjandi 

lagaákvæðum og reglugerðum. Þá er í lokatilmælunum einnig mælt með að íslenska ríkið hvetji 

dómstóla til að nýta sér Barnahús fyrir skýrslutökur á börnum.59 Árið 2011 gaf nefndin út 

leiðbeiningar um rétt barna til verndar gegn ofbeldi.60 Þar er að finna mikilvægar leiðbeiningar 

fyrir stjórnvöld aðildarríkja Barnasáttmálans um leiðir til að tryggja börnum landsins vernd 

gegn ofbeldi.  

 

5.3. Mannréttindasáttmáli Evrópu 

Mannréttindasáttmáli Evrópu61 var fullgiltur hér á landi þann 29. júní 1953 og lögfestur í heild 

sinni árið 1994, sbr. lög nr. 62/1994. Samkvæmt sáttmálanum njóta allir einstaklingar 

 

58 „Nefnd um réttindi barnsins í Genf“ (Umboðsmaður barna) 

<https://www.barn.is/barnasattmalinn/barnarettarnefndin/> sótt 18. maí 2022 
59 United Nations, „Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention“ 

Convention on the Rights of the Child, Concluding observation: Iceland (23. janúar 2012) CRC/C/ISL/CO/3-4 

<https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2FC%2FISL%2

FCO%2F3-4&Lang=en> skoðað 16. maí 2022 
60 United Nations, „The right of the child to freedom from all forms of violence“ Convention on the Rights of 

the Child, General comment No. 13 (18. april 2011) CRC/C/GC/13 

<https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/crc.c.gc.13_en.pdf> skoðað 16. maí 2022 
61 Hér eftir MSE 
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ófrávíkjanlegra grundvallarréttinda, en þau eru kölluð mannréttindi. Aðildarríkjum sáttmálans 

ber að grípa til virkra og raunverulegra aðgerða til að tryggja borgurum sínum þau réttindi. Það 

telst vera mannréttindabrot þegar ríki virðir ekki, verndar ekki eða tryggir ekki borgurum sínum 

mannréttindi sem þeim eru tryggð samkvæmt landslögum eða alþjóðlegum 

mannréttindasamningum sem ríki á aðild að.62 

 

Í MSE er ekki að finna ákvæði sem fjalla berum orðum um ofbeldi gegn börnum eða 

heimilisofbeldi. Hins vegar er í sáttmálanum að finna ákvæði sem tengjast þessu, en 2. gr. MSE 

kveður á um bann við mismunun, 3. gr. um rétt til lífs, 5. gr. um bann við pyndingum og 

vanvirðandi meðferð og þá fjallar 8. gr. um friðhelgi einkalífs, fjölskyldu og heimilis. Þá er 

vert að nefna að skv. 1. gr. MSE skuldbindur ákvæðið samningsaðila til að tryggja 

einstaklingum sem eru staddir innan yfirráðasvæði þeirra öll þau réttindi sem samningurinn 

mælir fyrir um. Þannig þarf að tryggja meðferð slíkra mála af þar til bærum aðilum og í lögum 

þarf að kveða á um refsingu við brotum á ákvæðum sem tryggja einstaklingum vernd gegn 

hvers kyns ofbeldi.63 

 

5.4. Istanbúl sáttmálinn 

Samningur Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi á konum og heimilisofbeldi, 

hinn svokallaði Istanbúl sáttmáli, var samþykktur þann 11. maí 2011 og var hann undirritaður 

af íslenskum stjórnvöldum samdægurs. Í kjölfar undirritunar samningsins og þar með aðildar 

Íslands að honum, var gerð skýrsla hérlendis um samninginn og þá nauðsynlegu aðlögun 

íslenskra laga og reglna sem aðild að samningnum kallaði á.64 Markmið skýrslunnar var að 

skoða hvernig samningurinn féll að íslensku réttarkerfi og þá sérstaklega hvort aðild að honum 

kallaði á breytingar á lögum, reglum, verkferlum eða á öðrum sviðum. Megintilgangur 

skýrslunnar var þó að greina réttarstöðu þolenda ofbeldis samkvæmt íslenskum rétti og 

mögulegar leiðir til úrbóta.65 

 

 

62 Davíð Þór Björgvinsson, Alþjóðaskuldbindingar um vernd barna gegn kynferðisofbeldi. Svala Ísfeld 

Ólafsdóttir. Hinn launhelgi glæpur, 36 
63 Björg Thorarensen, Mannréttindasáttmáli Evrópu: meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt 

(Reykjavík 2005) 91 
64 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, 

október 2012) 
65 Sama heimild 
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Ofbeldi gegn konum og börnum er talið ein alvarlegasta tegund kynbundinna 

mannréttindabrota en um það er fjallað í skýringum við samninginn. Jafnframt er áréttað að 

þolendur heimilisofbeldis geta verið konur, karlar sem og börn.66 Inngangsorð samningsins 

kveða á um að börn geta einnig verið beinir eða óbeinir þolendur heimilisofbeldis, en þau geta 

verið vitni af ofbeldi innan fjölskyldunnar og þar með teljast þau þolendur þess. 26. gr. 

samningsins kveður sérstaklega á um vernd og stuðning við þau börn sem verða vitni að ofbeldi 

á heimili sínu. Með ákvæðinu er ætlað að tryggja að þar til bært stjórnvald grípi til viðeigandi 

aðgerða til stuðnings þeim börnum sem falla undir ákvæðið. Hagsmuni barnsins skal hafa í 

fyrirrúmi í öllum þeim aðgerðum sem beitt er til stuðnings börnum eins og meginregla 

barnasáttmálans kveður á um. Mikilvægt er að líta til þess að samningurinn gerir ekki þá kröfu 

að barn sé viðstatt á meðan ofbeldið á sér stað. Barn telst einnig vera vitni að ofbeldinu þegar 

það hefur verið útsett fyrir öskrum, öðrum óhljóðum tengt ofbeldinu og langtímaafleiðingum 

þess.67 Skýrsluhöfundurinn varpar þeim hugleiðingum fram í skýrslu sinni að setja þurfi 

sérstakt ákvæði hérlendis í samræmi við 26. gr. samningsins. Um börn sem vitni að 

heimilisofbeldi, eða öðru ofbeldi sem heyrir undir samninginn, þá í verklagsreglur yfirvalda, 

þ.m.t. lögreglu, barnaverndaryfirvalda og annarra aðila er koma að málefnum þeirra barna sem 

verða vitni að ofbeldi.68 Við þessu hefur nú verið brugðist hérlendis eins og fjallað er um í 

köflum þrjú og fjögur. 

 

5.5. Lanzarote samningurinn  

Evrópuráðssamningur um varnir gegn kynferðislegri misneytingu og kynferðislegri misnotkun 

á börnum, hinn svokallaði Lanzarote samningur, var samþykktur af ráðherranefnd 

Evrópuráðsins 12. júlí 2007. Samningurinn var undirritaður af Íslands hálfu 4. febrúar 2008 og 

öðlaðist gildi 1. júlí 2010.69 Samningurinn tekur til hvers kyns kynferðisbrota gegn börnum og 

fjallar um forvarnir, viðbrögð við slíkum brotum, og rétt þolenda til meðferðar og stuðnings, 

auk alþjóðlegs samstarfs á því sviði. Meðal þeirra skyldna sem samningurinn leggur á herðar 

aðildarríkjum hans, er að stuðla að vitundarvakningu um kynferðislegt, andlegt og líkamlegt 

ofbeldi gegn börnum. Frá árinu 2012 til 2015 fór af stað sameiginlegt verkefni þáverandi 

 

66 Council of Europe, Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and 

domestic violence Istanbul, 11.V.2011 Treaty Series – No. 210 <https://rm.coe.int/168008482e> skoðað 13. 

apríl 2022. 
67 Gunnar Narfi Gunnarsson, 49. 
68 Sama heimild, 49. 
69417/140 stjórnartillaga: fullgilding Evrópuráðssamningsins um vernd barna gegn kynferðislegri misneytingu 

og misnotkun | Þingtíðindi | Alþingi (althingi.is) <https://www.althingi.is/altext/140/s/0417.html>  
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innanríkisráðuneytisins, velferðarráðuneytisins og mennta- og menningarmálaráðuneytisins 

um aðgerðir til að stuðla að fyrrnefndri vitundarvakningu. Unnið var að stefnu um sérstaka 

fræðslu og forvarnir í þágu barna, fyrir fólk sem vinnur með börnum, réttarvörslukerfið og 

almenning. Haldnir voru fræðslufundir um allt land og gefið var út margþætt fræðsluefni um 

eðli, afleiðingar og birtingarmyndir ofbeldis gegn börnum.70  

 

6. Löggjöf sem tryggir rétt barna til verndar gegn ofbeldi 

6.1. Barnaverndarlög nr. 80/2002 

Fyrstu íslensku barnaverndarlögin voru sett árið 1932, með lögum nr. 43/1932, en með þeim 

var lagður grunnur að núverandi skipulagi í barnaverndarmálum. Lögin voru endurskoðuð árið 

1947 þar sem yfirbarnaverndarnefnd var lögð niður og Barnaverndarráð Íslands stofnað með 

lögum nr. 29/1947. Þau lög voru síðar felld úr gildi með lögum nr. 53/1966 þar sem fjallað var 

með mun ítarlegri hætti um vernd barna og verkefni og skyldur barnaverndarnefnda voru 

auknar. Árið 1992 var barnaverndarlögum breytt enn á ný með lögum nr. 58/1992, en fjöldi 

nýmæla komu inn í lögin með þeirri breytingu, sem varðaði mikilvæg atriði til verndar börnum. 

Þeim lögum var síðan breytt í tvígang, fyrst árið 1995 og síðan 1998.71 Núgildandi 

barnaverndarlög, nr. 80/2002, tóku gildi 1. júní 2002, og er meginmarkmið þeirra að tryggja 

rétt allra barna til sérstakrar verndar og réttinda í samræmi við aldur þeirra og þroska.  

 

6.1.1. Markmið barnaverndarlaga 

Markmið barnaverndarlaga og barnaverndarstarfs er m.a. að tryggja að börn sem búa við 

óviðunandi aðstæður fái nauðsynlega aðstoð. Samkvæmt 2. gr. laganna skal leitast við að ná 

markmiðum þeirra með því að styrkja fjölskyldur í uppeldishlutverki sínu, og beita viðeigandi 

úrræðum til verndar einstökum börnum þegar við á. Í 1. mgr. 1. gr. laganna er kveðið á um þá 

skyldu þeirra sem hafa uppeldi og umönnun barna með höndum, að sýna þeim virðingu og 

umhyggju. Jafnframt er þar kveðið á um að óheimilt sé með öllu að beita börn ofbeldi eða 

annarri vanvirðandi háttsemi. Enn fremur kveður ákvæðið á um þá skyldu foreldra að sýna 

börnum sínum umhyggju og nærgætni. Þegar grunur leikur á því að foreldrar vanræki börn og 

uppeldisskyldur sínar er gripið til viðeigandi úrræða samkvæmt barnaverndarlögum. Lögin 

 

70 Dómsmálaráðuneyti, Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti, Ofbeldi gegn börnum – Fræðsluefni (Stjórnarráð 

Íslands, 5. maí 2022) <https://www.stjornarradid.is/verkefni/felags-og-fjolskyldumal/malefni-barna/ofbeldi-

gegn-bornum-fraedsluefni/> skoðað 13. apríl 2022 
71 Alþt. 2001-2002, A-deild, þskj. 403-318. mál, athugasemdir við 2. kafla 
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fjalla um skyldur og réttindi foreldra sem og réttindi barna í þeim tilvikum þar sem afskipti 

barnaverndar af uppeldisaðstæðum þeirra reynist nauðsynleg til að tryggja velferð þeirra.72  

 

6.1.2. Tilkynningarskylda samkvæmt barnaverndarlögum 

Skyldur barnaverndaryfirvalda samkvæmt IV. kafla barnaverndarlaga eru í beinni tengingu við 

tilkynningarskyldu almennings samkvæmt 16. gr. laganna. Almenningi ber samkvæmt 1. mgr. 

greinarinnar, að tilkynna til barnaverndar ef grunur er á að barn búi við óviðunandi 

uppeldisaðstæður, verði fyrir ofbeldi eða annarri vanvirðandi háttsemi eða stofni heilsu sinni 

eða þroska í alvarlega hættu. Þá nær tilkynningarskyldan einnig til þeirra sem hafa afskipti af 

börnum vegna starfa- og stöðu sinnar, sbr. 1., sbr. 2. mgr. 17. gr. laganna en tilkynningarskylda 

fagfólks er ríkari en almennings. Tilkynningarskylda fagfólks samkvæmt ákvæðum 

barnaverndarlaga gengur lengra en ákvæði laga eða siðareglna um þagnarskyldu ýmissa 

fagstétta í starfi, sbr. 3. mgr. sömu greinar. Tilkynningarskyldan nær að auki til lögreglu ef brot 

telst varða við þyngri refsingu en tveggja ára fangelsi, sbr. 1. mgr. 18. gr. barnaverndarlaga. 

 

6.1.3. Tilkynningar til barnaverndar um aðstæður barna 

Í kjölfar tilkynningar eða þess að upplýsingar um áhyggjur af börnum berast með öðrum hætti 

til barnaverndar, ber nefndinni að taka afstöðu innan sjö daga frá tilkynningardegi hvort ástæða 

sé til að hefja könnun máls, sbr. 1. mgr. 21. gr. barnaverndarlaga. Kveðið er á um réttarstöðu 

barna í barnaverndarmálum í 46. gr. laganna en samkvæmt 1. mgr. er barn sem hefur náð 15 

ára aldri aðili máls. Samkvæmt 1. mgr. 22. gr. barnaverndarlaga skal barnavernd í upphafi máls 

afla upplýsinga um aðstæður barns og meta hvort inngrip samkvæmt lögunum sé þörf. Öll 

inngrip af hálfu barnaverndar skal ávallt gerð í samræmi við þarfir og hagsmuni barnsins. 

Samkvæmt 1. mgr. 23. gr. barnaverndarlaga skal barnavernd gera greinargerð við lok 

könnunar, þar sem fram kemur niðurstaða máls og upplýsingar um þau úrræði sem voru nýtt í 

viðkomandi máli. 

 

Við alla ákvarðanatöku í barnaverndarmálum skal meðalhófs gætt í hvívetna og aðeins skal 

gripið til íþyngjandi ráðstafana ef nauðsyn ber til. Samkvæmt 7. mgr. 4. gr. barnaverndarlaga, 

ber barnaverndarnefnd að fullreyna þau almennu úrræði til stuðnings fjölskyldna sem tiltæk 

eru, áður en gripið sé til annarra íþyngjandi úrræða. Sérstök úrræði á vegum barnaverndar eru 

 

72 Örnólfur Thorlacius, 17 
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tilgreind í VI. kafla laganna. Leiði könnun barnaverndar í ljós að grunur leiki á því að barn hafi 

orðið fyrir alvarlegu broti líkt og ofbeldi, er nefndinni skylt að óska eftir lögreglurannsókn, sbr. 

20. gr. reglugerðar um málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd nr. 56/2004. 

 

6.2. Breytingar á barnaverndarlögum 

Mikilvægar breytingar hafa verið gerðar í gegnum tíðina á barnaverndarlögum frá setningu 

þeirra, m.a. vegna breyttra viðhorfa og aukinnar þekkingar á réttindum barna, hagsmunum 

þeirra og þörfum. Það á ekki síst við um viðurkenningu á alvarlegum afleiðingum þess fyrir 

barn að verða fyrir ofbeldi eða upplifa slíkt á heimili sínu. Ákvæði og áherslur barnasáttmálans 

eru ráðandi í barnaverndarlögum, en breytingar hafa verið gerðar á barnaverndarlögum er í ljós 

kom, að ákvæði þeirra voru ekki í samræmi við barnasáttmálann. Má þar nefna breytingar sem 

miðuðu að því að efla réttarstöðu barns og rétt þeirra til þátttöku í eigin málum hjá 

barnaverndarnefndum, sem komu inn í lögin með samþykkt laga nr. 80/2011.  

 

Í gagnrýni á dómaframkvæmd íslenskra dómstóla hafa einnig komið fram sjónarmið um að 

ákvæði barnaverndarlaga og þá sérstaklega túlkun þeirra af hálfu dómstóla, brjóti í bága við 

barnasáttmálann. Í því samhengi má t.a.m. líta til dóms Hæstaréttar frá 22. janúar 2009 í máli 

nr. 506/2008, en sá dómur leiddi til mikilvægra breytinga á barnaverndarlögum og hefur sá 

dómur oft verið nefndur flengingardómurinn. Verður hér farið yfir málavexti dómsins og þær 

breytingar á lögum sem urðu í kjölfar hans. 

 

6.2.1. Flengingardómurinn HRD 506/2008 

Í málinu lá fyrir að X var ákærður fyrir kynferðisbrot og líkamsárás gegn stjúpbörnum sínum 

samkvæmt almennum hegningarlögum nr. 19/1940, en til vara brot gegn barnaverndarlögum 

nr. 80/2002. Það þótti sannað að ákærði hefði í tvígang flengt syni sambýliskonu sinnar á beran 

rassinn vegna óþekktar og var móðir barnanna viðstödd atvikið og lá fyrir í málinu að hún hafði 

veitt samþykki sitt fyrir flengingunum. Héraðsdómur taldi hegðun ákærða ekki brjóta gegn 

almennum hegningarlögum, þá hvorki gegn 2. mgr. 202. gr. né 1. mgr. 217. gr. laganna. Þá var 

því einnig hafnað að um brot gegn 1. eða 3. mgr. 99. gr. barnaverndarlaga væri að ræða og var 

ákærði því sýknaður. 

 

Málinu var áfrýjað til Hæstaréttar en í niðurstöðu dómsins bendir Hæstiréttur á, að með 1. mgr. 

99. gr. barnaverndarlaga, væri ekki lagt bann við því að foreldri eða annar maður, með 
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samþykki þess, beitti barn líkamlegum aðgerðum til að bregðast við óþægð, heldur væri það 

refsivert þegar háttsemin væri til þess fallin að skaða barnið andlega eða líkamlega. Taldi 

Hæstiréttur að ekki hafi verið færðar sönnur fyrir því í málinu að háttsemi ákærða hefði farið 

út fyrir þau mörk sem ákvæðið fæli í sér og staðfesti Hæstiréttur því sýknudóm héraðsdóms. 

 

6.2.1.1. Álit umboðsmanns barna 

Niðurstaða flengingardómsins gaf í skyn að réttur fullorðinna hafi verið mun ríkari en barna 

hvað vernd gegn ofbeldi varðar, en sú túlkun er bersýnilega í andstöðu við 19. gr. 

Barnasáttmálans. Dómurinn var harðlega gagnrýndur, enda eru flestir því sammála að ofbeldi 

gegn börnum sé ólíðandi. Umboðsmaður barna tók undir þá gagnrýni og sagði það ekki skipta 

máli hvort barn verði fyrir andlegu eða líkamlegu ofbeldi, hvort tveggja væri ólíðandi. Þá tók 

umboðsmaður barna svo til orða: „Það getur að mati umboðsmanns barna ekki staðist að 

börnum sé veitt minni vernd en fullorðnum.“ Fram kom einnig í yfirlýsingu umboðsmanns 

barna að flengingar feli tvímælalaust í sér minniháttar líkamsárás, enda hafi það komið fram í 

dómi héraðsdóms, að almennt varði það 217. gr. hegningarlaga, að slá mann nauðugan á rassinn 

svo undan roðni. Þá vísar umboðsmaður barna til þess að dómarinn í málinu hafi talið að 

ákvæðið eigi ekki við ef foreldrar samþykkja ofbeldið, en af því megi ráða að samþykki 

uppalanda dugi sem heimild fyrir því að beita börn líkamlegum refsingum. Þá vísaði 

umboðsmaður til þess að þegar ákvæði almennra hegningarlaga eru skýrð til samræmis við 2. 

mgr. 28. gr. barnalaga, sé ljóst að foreldrar hafi ekki heimild til að samþykkja ofbeldi gegn 

börnum sínum. Þar sem þau samkvæmt ákvæðinu bera jafnframt skyldu til að vernda börn gegn 

ofbeldi. Þá sé túlkun laga sem felur í sér samþykki á því að foreldra beiti börn ofbeldi eða 

heimili öðrum að gera það sé brot á 19. gr. Barnasáttmálans.73 

 

6.2.1.2 Breytingar á löggjöf í kjölfar HRD 506/2008 

Í kjölfar niðurstöðu dómsins voru gerðar breytingar á barnaverndarlögum með samþykkt laga 

nr. 52/2009. Er nú kveðið á um það í 2. mgr. 1. gr. barnaverndarlaga, að óheimilt sé með öllu 

að beita börn hvers konar ofbeldi eða annarri vanvirðandi háttsemi. Í greinargerð með 

frumvarpinu þess sem varð að lögum nr. 52/2009, kemur fram að í umræddri grein felist 

 

73 „Vernd barna gegn ofbeldi“ (Umboðsmaður barna, 22. ágúst 2008), <https://www.barn.is/frettir/vernd-barna-

gegn-ofbeldi> skoðað þann 18. mars 2022. 
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breyting á ákvæði um réttindi barna og skyldur foreldra. Þannig að nú sé tekið fram með 

skýrum hætti að það sé réttur barna að þurfa hvorki að þola líkamlegar né andlegar refsingar.74  

 

Vert er að taka hér fram að samhliða þessum breytingum voru breytingar gerðar á barnalögum 

nr. 76/200375, en nýjum málsliði var bætt við 2. mgr. 28. gr. laganna. Þar sem nú er kveðið á 

um að foreldrum eða öðrum forsjáraðilum sé óheimilt að beita barn líkamlegum eða andlegum 

refsingum. Með breytingunni er foreldrum og forsjáraðilum ekki aðeins óheimilt að beita barn 

sitt líkamlegu eða andlegu ofbeldi, heldur er þeim einnig skylt að vernda barn sitt gegn slíku 

ofbeldi af hálfu annarra. Þá er einnig tekið sérstaklega fram að óheimilt sé að beita refsingum 

í uppeldisskyni, þ.m.t. flengingar.76 Þær breytingar sem hafa orðið í kjölfar ofangreinds dóms 

Hæstaréttar voru tímabærar og mikilvægar í þágu réttarverndar barna. Framangreindar 

breytingar sýna hvaða þýðingu Barnasáttmálinn hefur haft fyrir réttarvernd barna, en mikilvægi 

hans felst ekki síst í því að stjórnvöld aðildarríkja skuldbinda sig til þess að tryggja að löggjöf, 

stjórnsýsla og dómaframkvæmd sé í fullu samræmi við ákvæði hans. Þrátt fyrir þessar 

mikilvægu breytingar er þörf á því að gera enn betur til að tryggja börnum vernd, því er 

mikilvægt að þróun reglna og laga í heimilisofbeldismálum haldi áfram. Með aukinni þekkingu 

á málaflokknum og þá einkum á eðli og áhrifum ofbeldis gegn börnum, færumst við nær því 

að tryggja börnum þau réttindi sem Barnasáttmálinn viðurkennir og verndar. 

 

6.2.2. Refsiákvæði barnaverndarlaga 

XVIII. kafli barnaverndarlaga hefur að geyma refsiákvæði við brotum gegn lögunum. 

Refsiákvæðum barnaverndarlaga er almennt beitt samhliða ákvæðum hegningarlaga, þá 

einkum þegar um brot umsjáraðila gagnvart barni er að ræða, sbr. 98. gr. barnaverndarlaga og 

þegar um brot gagnvart barni er að ræða, sbr. 99. gr. laganna. Það á þó ekki við ef brot fellur 

undir tiltekin ákvæði almennra hegningarlaga sem veita börnum sérstaka vernd.77 Nefna má 

nokkra dóma sem taka á þessu samspili barnaverndarlaga og hegningarlaga; í dómi 

Hæstaréttar, frá 24. maí 2012, í máli nr. 649/2011, staðfesti Hæstiréttur niðurstöðu 

héraðsdóms með vísan til forsendna hans, og taldi verknað ákærða aðeins varða við 2. mgr. 

 

74 „Skýrsla til barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna 2010“ (Umboðsmaður barna, 2010), 9 

<https://www.barn.is/media/skyrslur/ub_skyrsla_til_barnarettarnefndar_sth_2010.pdf> sótt 19. mars 2022. 
75 Hér eftir barnalaga 
76 Alþt. 2001-2002, A-deild, þskj. 403-318. mál, athugasemdir við gr. 4. 
77 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (Háskólaútgáfan 1999) 259  
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202. gr. hegningarlaga, þar sem ákvæðið tæmdi sök gagnvart 209. gr. laganna og 3. mgr. 99. 

gr. barnaverndarlaga.78  

 

6.2.3. Ný og víðtækari skilgreining á heimilisofbeldi gegn börnum 

Í dómi Hæstaréttar frá 15. september 2016, í máli nr. 508/2015, var ákærða gefið að sök að 

hafa beitt fyrrverandi sambýliskonu hans ofbeldi, fyrir framan tvo syni hennar. Í málinu lágu 

fyrir upplýsingar um að þeir hafi upplifað ótta og verið í miklu uppnámi lengi eftir atvikið. Í 

málinu var því ekki haldið fram að synir brotaþola hafi verið beittir ofbeldi af hálfu ákærða. 

Því var haldið fram að það að barn verði vitni að ofbeldi á heimili sínu sem beinist gegn foreldri 

þess, falli undir skilgreiningu á broti 1. mgr. 217. gr. hegningarlaga og 1. og 3. mgr. 99. gr. 

barnaverndarlaga. Um var að ræða nýja og víðtækari túlkun ákvæða barnaverndarlaga, sem tók 

mið af nýjustu þróun og þekkingu á eðli og afleiðingum þess að börn upplifi ofbeldi á heimilum 

sínum. Af framangreindum dómi má ráða að börnum er ætlað að njóta víðtækrar réttarverndar 

í heimilisofbeldismálum. Ekki aðeins þegar ofbeldi beinist gegn þeim með beinum hætti, 

heldur einnig þegar þau verða vitni af því, þar sem ljóst er að skaðleg áhrif þess fyrir barn að 

horfa á foreldri sitt verða fyrir ofbeldi eru mikil og ótvíræð.  

 

6.3. Barnalög nr. 76/2003 

Í barnalögum er kveðið á um rétt barna til að lifa, þroskast og njóta verndar og umönnunar. 

Fram kemur í 1. mgr. 1. gr. laganna að óheimilt er að beita barn hvers kyns ofbeldi eða annarri 

vanvirðandi háttsemi, en eins og áður sagði kom ákvæðið inn í lögin í kjölfar dóms Hæstaréttar 

í máli nr. 506/2008. Ákvæðið tekur mið af meginreglum Barnasáttmálans og ber að líta til þess 

í öllum þeim ákvörðunum sem teknar eru sem varða börn.79 

 

V. kafli laganna fjallar um foreldraskyldur og forsjá barns. 28. gr. laganna tiltekur almennt 

inntak forsjár, en samkvæmt 2. mgr. ber foreldrum að annast barn sitt og sýna því umhyggju 

og virðingu og gegna forsjár- og uppeldisskyldum sínum svo sem best hentar hag barns og 

þörfum. Forsjá barns felur í sér samkvæmt 3. mgr. 28. gr. skyldu foreldra til að vernda barn sitt 

gegn hvers kyns ofbeldi og annarri vanvirðandi háttsemi. Ákvæðið tilgreinir ekki sérstaklega 

hvort foreldri sé óheimilt að leggja hendur á barn sitt. Samkvæmt athugasemdum við 3. mgr. 

 

78 Sjá einnig dóm Hæstaréttar fimmtudaginn 27. október 2011 í máli nr. 255/2011. 
79 Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 328-290 mál, almennar athugasemdir, kafli 6.1. Nýr kafli um réttindi barns 
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28. gr. í frumvarpi til barnalaga, þá felst það í ákvæðinu að foreldrum er með öllu óheimilt að 

leggja á barn sitt hendur, hvort heldur sem er í refsingarskyni eða í öðrum tilgangi.80 

 

6.3.1. Samtal að frumkvæði barns 

Með 9. gr. í lögum nr. 28/2021, um breytingu á barnalögum, bættist við mikilvæg grein í lögin 

sem nú er lögbundin í 33. gr. b. barnalaga. Í ákvæðinu er fjallað um samtal að frumkvæði barns 

þar sem fram kemur að barn getur nú leitað til sýslumanns og óskað eftir að hann boði foreldra 

sína til samtals um fyrirkomulag forsjár, lögheimilis, búsetu og umgengni. Þá leiðbeinir 

sýslumaður barni og foreldrum við að stuðla að fyrirkomulagi sem er barninu fyrir bestu og 

með tilliti til sjónarmiða barnsins. Þessar breytingar eru svo sannarlega börnum í hag þá sér í 

lagi þegar barn upplifir að foreldrar hlusti ekki á óskir þess. Einnig gæti þetta ákvæði verið til 

góðs fyrir þau börn er búa við heimilisofbeldi, þó ber að líta til þess að umrætt ákvæði tók gildi 

1. janúar 2022 og er því lítil reynsla komin á þetta fyrirkomulag enn sem komið er.  

 

Barnalögin tryggja börnum rétt gagnvart forsjárforeldrum sínum og veitir þeim að auki tiltekin 

réttindi við meðferð mála hjá stjórnvöldum og stofnunum sem þau varða. Það er mikilvæg 

þróun að eiga sér stað, þar sem sjónarmið og óskir barna fá stöðugt meira vægi og réttindi þeirra 

og hagsmunir eru ráðandi sjónarmið í allri ákvarðanatöku sem þau varða. Enn má þó efast um 

að börn fái notið til fulls eigin réttinda, í þeim aðstæðum þar sem þau eru beitt ofbeldi á 

heimilum sínum en um það er nánar fjallað í áttunda kafla.  

 

6.4. Almenn hegningarlög nr. 19/1940 

Þann 25. júní árið 1869 voru almenn hegningarlög sett á Íslandi, þremur árum eftir setningu 

sambærilegra laga í Danmörku og eftir áskorun almennings um að slík lög verði sett á Íslandi.81 

Hegningarlögin voru að mestu leyti í anda dönsku laganna á þessum tíma en hafa tekið miklum 

breytingum samhliða þróun samfélagsins og samfélagslegra viðhorfa.82 Í kaflanum verður 

fjallað um helstu áfanga í þróun laganna hvað varðar umfjöllunarefni ritgerðarinnar. 

 

 

80 Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 180-181. mál, athugasemdir við 28. gr., mgr. 3. 
81 Tíðindi frá Alþingi Íslendinga 1869, síðari partur, I. Konungleg auglýsing til alþingis um árangur af 

þegnlegum tillögum þess og öðrum uppástungum á fundinum 1867, kafli I.4. Almenn hegningarlög handa 

Íslandi 25. júní 1869. 
82 Sama heimild, mgr. 1. 
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6.4.1. Kynferðisbrotakafli almennra hegningarlaga 

Kynferðisbrot gegn barni getur haft langvarandi áhrif á líf þess og líðan og því er mikilvægt að 

samfélagið og ekki síst dómskerfið líti alvarlega á slík brot. Einnig verður að gera þá kröfu, að 

gripið sé hratt og örugglega inn í slík mál, til að stöðva ofbeldi og tryggja öryggi barnsins og 

viðunandi og nauðsynlegan stuðning því til handa. Með lögum nr. 40/1992, voru gerðar 

róttækar breytingar á almennum hegningarlögum, en fyrir þann tíma hafði kynferðisbrotakafli 

hegningarlaganna staðið óbreyttur í hálfa öld.83 Kveðið er á um refsingu við kynferðisbrotum 

gegn börnum í 200. – 202. gr. laganna. Refsingar fyrir slík brot eru mismunandi eftir aldri 

barns, eðli og alvarleika brots. Refsingar við brotum gegn 1. mgr. 200. gr. og 1. mgr. 201. gr. 

hegningarlaga voru hertar með lögum nr. 40/2003, þar sem refsiramminn var hækkaður en í 

kjölfar breytinganna lengdist einnig fyrningartími brotanna.84 Þessi breyting var í takt við þær 

breytingar sem höfðu orðið á samfélagslegum viðhorfum til barna sem viðkvæmum hópi sem 

hefur þörf á sérstakri vernd umfram fullorðna einstaklinga. Þetta er ein birtingarmynd 

réttarríkisins, þegar almenningur veitir löggjafanum aðhald með opinberri umræðu um 

nauðsynlegar breytingar á löggjöf í þágu jaðarsettra og viðkvæmra þjóðfélagshópa.  

 

Með 4. gr. laga nr. 61/2007, um breytingar á almennum hegningarlögum, var lögfest heimild 

til refsiþyngingar, þegar brot gegn 194. gr. hegningarlaga beindist að barni yngra en 18 ára, 

þegar brot gegn barni væri stórfellt eða væri framið á sérstaklega sársaukafullan eða meiðandi 

hátt. Kveðið er sérstaklega á um refsingar við kynferðislegri áreitni gagnvart börnum í 200. – 

202. gr. hegningarlaga.85  

 

6.4.2. 218. gr. b. almennra hegningarlaga 

Skilgreining á heimilisofbeldi mátti finna í skýrslu dómsmálaráðherra frá árinu 1997, en þar 

var talið að hugtakið næði ekki til annarra tegunda en ofbeldi milli núverandi og fyrrverandi 

maka eða sambúðarmaka. Var því ekki talið á þeim tíma að undir skilgreiningu á 

heimilisofbeldi félli ofbeldi gegn barni, eins og þegar barn er vitni að ofbeldi gegn nákomnum 

einstaklingi þess eða þegar ofbeldi á sér stað á heimili barnsins. 

 

83 Ragnheiður Bragadóttir, Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks (Bókaútgáfan Codex 2008), 34–35. 
84 Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 1124 - 567. mál. 
85 Alþt. 2006-2007, A-deild, þskj. 20 - 20. mál, almennar athugasemdir, kafli III.1. Uppbygging núgildandi 

ákvæða.athugasemdir við 7. gr 
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6.4.2.1. Skilgreining á heimilisofbeldi sem sérstakt brot 

Árið 2013 var refsiréttarnefnd falið að vinna að frumvarpi til breytingar á almennum 

hegningarlögum þar sem heimilisofbeldi yrði skilgreint sem sérstakt brot. Á 145. 

löggjafarþingi Alþingis var lagt fram frumvarp til breytinga á almennum hegningarlögum með 

þeim nýmælum. Þar var lagt til að við lögin bættist nýtt ákvæði, 218. gr. b. og með því yrði 

ofbeldi í nánum samböndum gert sérstaklega refsivert. Tilgangurinn með ákvæðinu var að taka 

á þeim aðstæðum sem skapast við heimilisofbeldi og einnig þeirri andlegu þjáningu og kúgun 

sem þolandi hefur í flestum tilvikum búið við í einhvern tíma. Tilgangurinn var að líta 

heildstætt á aðstæður að baki heimilisofbeldi og taka á afleiðingum margskonar brota í stað 

þess að líta á afleiðingar af hverju og einu atviki fyrir sig.86 Ákvæðið veitir maka eða 

sambúðaraðila sérstaka réttarvernd, hvort sem um sé að ræða núverandi eða fyrrverandi. Þá 

veitir ákvæðið einnig niðjum geranda og núverandi eða fyrrverandi maka vernd en einnig 

öðrum sem búa á sama heimili og gerandi eða eru í umsjá hans.87 

 

Með ákvæðinu var ætlunin einnig að veita börnum sem búa á heimili þar sem ofbeldi á sér stað 

aukna vernd, óháð því hvort ofbeldið beinist gegn þeim með beinum eða óbeinum hætti.88 

Refsiákvæði 218. gr. b. hegningarlaga var lögfest með lögum nr. 23/2016 og er skilgreining 

heimilisofbeldis í ákvæðinu að mörgu leiti í samræmi við skilgreiningu Istanbúl-samningsins. 

Samkvæmt b-lið 3. gr. Istanbúl-samningsins er heimilisofbeldi skilgreint sem allt líkamlegt, 

andlegt, kynferðislegt og fjárhagslegt ofbeldi á milli nákominna einstaklinga.  

 

Í 1. mgr. 218. gr. b. hegningarlaga eru tilgreind þau skilyrði sem þarf að uppfylla til þess að 

verknaður geti átt undir ákvæðið. Í fyrsta lagi þá eru tilgreindir þeir einstaklingar sem njóta 

réttarverndar samkvæmt ákvæðinu, en þeir eru núverandi eða fyrrverandi maki eða 

sambúðaraðili, niðji eða niðji núverandi eða fyrrverandi maka eða sambúðaraðila, ái eða aðrir 

sem búa á heimili gerandans eða eru í hans umsjá. Upptalningin er ekki tæmandi og getur 

ákvæðið þar með náð til annarra en þeirra sem sérstaklega eru nefndir í ákvæðinu. Í greinargerð 

með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 23/2016, er tilgreint að systkini, fósturbörn og 

fósturforeldrar geti einnig átt þar undir. Þegar átt er við sambúðarmaka þá er það ekki túlkað 

svo þröngt að sambúð milli geranda og þolanda þurfi að vera formlega skráð hjá yfirvöldum. 

Þolandi nýtur þannig réttarverndar á grundvelli ákvæðisins óháð því hvort sambúð sé formlega 

 

86 Alþt. 2015–2016, A-deild, þskj. 547–401. mál. 
87 Sama heimild  
88 Sama heimild, athugasemdir við 4. gr. mgr. 1. 
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skráð eða ekki. Þá heyrir verknaðurinn undir ákvæðið hvort sem brotið eigi sér stað innan 

veggja heimilisins eða utan þess.89 Ekki skiptir meginmáli að ofbeldið eigi sér stað innan veggja 

heimilisins, heldur er megináherslan lögð á þau tengsl milli geranda og þolanda sem máli skipta 

og jafnframt það að verknaðurinn geti leitt til trúnaðarbrests og brots á trausti þeirra á milli.90 

 

Þá er í öðru lagi tilgreint að brotið þurfi að vera endurtekið og alvarlegt, en samkvæmt 

athugasemdum við 4. gr. frumvarpsins verður háttsemi að hafa staðið yfir í lengri eða skemmri 

tíma. Þannig að það megi líta á sem svo að viðvarandi ógnarástand hafi skapast til þess að geta 

verið talin endurtekin.91 Dómari leggur síðan endanlegt mat á það hvað teljist til lengri eða 

skemmri tíma og þá sérstaklega hvað teljist vera viðvarandi ógnarástand. Í dómi héraðsdóms 

Reykjaness 3. apríl 2019 í máli nr. S-319/2018, mat dómari það sem svo, að skilyrðið um 

endurtekna háttsemi hefði verið uppfyllt, en að það þótti ekki svo langur tími hafa liðið á milli 

brotanna og því átti ákvæðið ekki við. Í málinu var ákærði hins vegar sakfelldur fyrir hluta af 

ákærunni sem var heimfærð til 1. mgr. 218. gr. b. hegningarlaga. 

 

Í þriðja og síðasta lagi eru tilgreindar þær verknaðaraðferðir sem ákvæðinu er ætlað að taka til. 

Tilgreint er að ofbeldi, hótun, frelsissvipting og nauðung gegn nákomnum geranda eigi undir 

ákvæðið. Allar þessar verknaðaraðferðir fela einnig í sér sjálfstæða refsiverða háttsemi 

samkvæmt öðrum ákvæðum hegningarlaga, en þegar um ofbeldi milli nákominna er að ræða 

ber að heimfæra það undir 218. gr. b. hegningarlaga þar sem greinin tæmir sök allra annarra 

verknaða.  

 

2. mgr. 218. gr. b. hegningarlaga á við þegar brot gegn 1. mgr. ákvæðisins er stórfellt og þar 

með geti varðað fangelsi allt að 16 árum. Við mat á því hvort brot er talið stórfellt er litið til 

þess hvort þolandi hafi orðið fyrir stórfelldu tjóni á líkama eða heilsu eða ef brot leiði til andláts 

þolanda. Þá er litið til þess hvort brot hafi verið framið á sársaukafullan eða meiðandi hátt, 

hvort það hafi verið viðvarandi í langan tíma eða hvort gerandi hafi misnotað yfirburðastöðu 

sína.92 

 

 

89 Sama heimild, athugasemdir við 4. gr. 
90 Sama heimild, almennar athugasemdir, kafli 3.4. Sérstakt ákvæði um ofbeldi í nánum samböndum. 
91 Sama heimild, athugasemdir við 4. gr. 
92 Sama heimild, athugasemdir við 4. gr. 
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Af öllu ofangreindu er ljóst að miklar breytingar hafa orðið hvað réttarvernd þolanda 

heimilisofbeldis varðar. Ísland hefur leitast við að fara eftir þeim alþjóðaskuldbindingum sínum 

í málaflokknum og hafa orðið jákvæðar breytingar í kjölfarið. Þrátt fyrir jákvæða þróun í hag 

þolenda heimilisofbeldis þá má bæta stöðu barna í málaflokknum enn betur. 

 

6.4.3. Nýlegar breytingartillögur til refsiþyngingar samkvæmt 70. gr. almennra 

hegningarlaga 

Í 70. gr. almennra hegningarlaga er fjallað um atriði sem hafa áhrif á refsihæðina. Á 151. 

löggjafarþingi93 var lagt fram frumvarp til breytinga á meðal annars 70. gr. almennra 

hegningarlaga, en frumvarpið náði ekki fram að ganga og var því endurflutt á 152. 

löggjafarþingi.94 Í 1. gr. b. frumvarpsins er mælt fyrir um nýja málsgrein, þannig yrði það til 

refsiþyngingar ef brot er framið í nærveru barns yngra en 15 ára. Í greinargerð með frumvarpinu 

er kveðið á um að ákvæðinu sé ætlað að líta til þeirra sálrænu og tilfinningalegu afleiðinga sem 

barn verður fyrir, þegar það verður vitni að ofbeldi. Um er að ræða ákvæði að norskri fyrirmynd 

og er sambærilegt ákvæði að finna í l-lið 77. gr. norsku hegningarlaganna.95 Þá er tilgreint að 

ákvæðið ætti ekki að koma til athugunar í öllum tilvikum þar sem brot er framið í návist barns, 

heldur skal litið til þess hvort brotamaður sé meðvitaður um eða sýnir því skeytingarleysi að 

barn sé í návist eða verði vitni að broti.96  

 

Samþykkt frumvarpsins myndi fela í sér mikilvæga réttarbót í þágu barna í 

heimilisofbeldismálum. Telur höfundur að refsiþynging af þessu tagi, fyrir brot sem framin eru 

í návist barns, geti jafnvel leitt til fækkunar á ofbeldisbrotum sem börn verða vitni að. Um er 

að ræða stjórnarfrumvarp og hefur fyrsta umræða um það farið fram á 152. löggjafarþingi, en 

höfundur bindur vonir um að frumvarpið verði samþykkt sem fyrst, enda væri það 

þýðingarmikið fyrir réttarvernd allra barna í íslensku samfélagi.  

 

7. Norrænar fyrirmyndir 

Norðurlöndin hafa gripið til ýmsa aðgerða til að sporna við heimilisofbeldi og hefur iðulega 

verið litið til þeirra við breytingar á löggjöf og framkvæmd hér á landi. Í kaflanum á undan var 

fjallað um frumvarp að norskri fyrirmynd um refsiþyngingu fyrir brot sem framin eru að 

 

93 Alþt. 2020-2021, A-deild, Þskj. 1189 – 710. mál.  
94 Alþt. 2021-2022, A-deild, þskj. 558 – 389. mál,  
95 Sama heimild 
96 Sama heimild, athugasemd við 1. gr. b. 
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börnum viðstöddum. Sambærilegt ákvæði hefur nú verið lögfest í Svíþjóð en í þessum kafla 

verður einblínt á Svíþjóð þar sem nýlega hafa átt sér stað mikilvægar breytingar í þágu barna í 

heimilisofbeldismálum. 

 

7.1. Nýtt ákvæði í sænskum hegningarlögum 

Þann 1. júlí 2021 tók nýtt ákvæði gildi í sænskum hegningarlögum, sem snýr að brotum á 

friðhelgi barna. Með ákvæðinu er ætlunin að efla réttarvernd barna, sem verða vitni að 

tilteknum afbrotum á milli ættingja, og gera það refsivert. Í skýrslunni um ákvæðið er kveðið 

á um að barn sem verður vitni að ofbeldi sé þolandi ofbeldis, enda skapa slíkar aðstæður kúgun, 

vanrækslu og skort á vernd barns sem því getur stafað hætta af. Að mati sænska löggjafans er 

það að verða vitni af alvarlegu broti gagnvart umönnunaraðila til þess fallið að hafa áhrif á 

öryggi barns og jafnframt öryggistilfinningu þess. Þá er það tilgreint sérstaklega í 

lögskýringargögnum að barn þurfi ekki að skilja hvað hafi gengið á né geta greint frá reynslu 

sinni. Það er þannig talið vera brot gegn barninu, sé það á stað þar sem ofbeldi á sér stað milli 

nákominna, hvort sem það sér ofbeldið með eigin augum eða aðeins heyrir til. Ákvæðið kveður 

jafnframt á um að barn verði aðili að heimilisofbeldismáli við þessar aðstæður og að því verði 

útvegaður réttargæslumaður sem hefur eingöngu það hlutverk með höndum að gæta hagsmuna 

barnsins.97 Um er að ræða mikilvæga breytingu í þágu barna þar sem löggjafinn hefur 

viðurkennt að barn sem verður vitni að ofbeldi, sé þolandi ofbeldis. Mikilvægi þessarar 

breytingar felst ekki síst í viðurkenningu á því að barn þurfi ekki að skilja eða getað tjáð sig 

um atburðinn eða líðan sína í kjölfarið til þess að vera álitinn þolandi ofbeldisins. Enda má ætla 

að börn eigi oftar en ekki erfitt með að átta sig á aðstæðum og haldi jafnvel að slíkar aðstæður 

séu eðlilegar en við því er verið að bregðast. Hér hafa sænsk stjórnvöld því leitast við að veita 

börnum í heimilisofbeldismálum víðtæka réttarvernd, þar sem fullt tillit er tekið til stöðu barna 

sem viðkvæms hóps sem þarf á sérstakri vernd að halda.  

 

8. Heimilisofbeldi og forsjá og umgengni barna  

Breytt samfélagsleg viðhorf til barna og bætt réttarstaða þeirra, endurspeglar þróun sem að 

miklu leyti á rætur sínar að rekja til Barnasáttmálans og meginreglna hans um að taka beri 

ákvarðanir sem varða börn út frá því sem þeim er fyrir bestu og að börn séu rétthafar sem njóta 

 

97 Åklagarmyndigheten Faktablad Barnsfridsbrott 

<https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/informationsmaterial/faktablad-barnfridsbrottet.pdf> skoðað 

18. maí 2022 
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sjálfstæðra réttinda. Með þeim þjóðarréttarlegum skuldbindingum sem Ísland hefur gengist 

undir með aðild að Barnasáttmálanum, hafa orðið mikilvægar lagabreytingar í þágu barna hér 

á landi. Þá hafa íslensk stjórnvöld leitast við að fullnægja þeim skuldbindingum sem 19. gr. 

Barnasáttmálans kveður á um með ýmsum hætti. Má þar helst nefna 3. mgr. 76. gr. stjskr. en 

samkvæmt greininni skal börnum tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra 

krefst. Þá urðu breytingar á barnaverndarlögum í sama augnamiði en jafnframt hafa átt sér stað 

breytingar á löggjöf þar sem kveðið er frekar á um réttindi barna og þau hafa verið skilgreind 

betur út frá hagsmunum þeirra.98 Þá verður hér eftir vikið að þeirri mikilvægu breytingu sem 

breytt hugtakanotkun í barnarétti hafði í för með sér. Einnig verður farið yfir skyldur 

forsjárforeldra, málsmeðferð barna hjá stjórnsýslunni og þá gagnrýni sem íslensk stjórnvöld 

hafa fengið vegna málefna barna. 

 

8.1. Réttur barna til forsjár foreldra 

Í fyrstu íslensku barnalögunum var fjallað um forræði foreldra yfir börnum, í samræmi við 

ráðandi sjónarmið og viðhorf á þeim tíma, um að börn væru fyrst og fremst eign foreldra sinna, 

sem þeim væri þannig heimilt að ráðstafa að vild. Eins og fram hefur komið, var sú breyting 

gerð með setningu nýrra barnalaga árið 1981, að í stað forræðis var hugtakið forsjá tekið upp, 

sem meginsjónarmið í barnarétti. Í núgildandi barnalögum segir að börn eigi rétt á forsjá 

foreldra sinna, en forsjá felur í sér rétt og skyldu foreldra til að ráða persónulegum högum 

barnsins og ákveða búsetu þess. Þannig er lögð áhersla á umönnunar- og verndarskyldur 

foreldra gagnvart börnum.99 Hugtakið forræði byggði í raun á því að barnið væri nánast 

réttindalaust en það að barn eigi rétt á forsjá foreldra sinna er þannig ákveðin viðurkenning á 

stöðu barna sem rétthafa. Af því sögðu er ljóst að um var að ræða mikilvægar og þarfar 

breytingar í þágu barna. 

 

8.2. Skyldur forsjárforeldra 

Forsjárskylda foreldra er á mörgum sviðum líkt og fram hefur komið, en þær skyldur eru 

tilgreindar í barnaverndarlögum og barnalögum hér á landi. Forsjá barna felur í sér rétt og 

skyldur foreldra til að ráða persónulegum högum barna sinna, ákveða búsetu þeirra og fara með 

fyrirsvar þeirra, sbr. 28. gr. barnalaga. Foreldri sem hefur forsjá yfir barni sínu ber því skyldu 

 

98 Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson, 25. 
99 Dómsmálaráðuneytið, Forsjá barns (Stjórnarráð Íslands, 31. janúar 2018) 

<https://www.stjornarradid.is/verkefni/felags-og-fjolskyldumal/malefni-barna/barnarettur/forsja-barns/> skoðað 

16. maí 2022 
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til þess að annast barnið, ala það upp og vernda það gegn hvers konar ofbeldi og vanvirðandi 

háttsemi, sbr. 3. mgr. sömu lagagreinar. Það má velta því fyrir sér hvort þessi skylda 

forsjárforeldra til að vernda börnin sín gegn ofbeldi takmarkist að einhverju leiti þegar ofbeldið 

gegn þeim er af hendi annars foreldri barnsins. Þá einnig hvort munur sé á því hvort foreldrar 

búi á sama heimili eða fráskilda foreldra og þá að börn njóti umgengni við annað foreldrið. Þá 

er hægt að velta því fyrir sér hver séu raunverulegu réttindi barna þá til verndar gegn ofbeldi 

og hvort foreldrum sé gert það kleift að rækja sínar forsjárskyldur í þeim aðstæðum. Áður en 

lengra er haldið með þær vangaveltur er mikilvægt að líta til skyldna stjórnvalda gagnvart 

börnum sem eru þolendur heimilisofbeldis. 

 

8.3. Ákvarðanir sýslumanna í málum samkvæmt barnalögum 

Samkvæmt 33. gr. barnalaga getur sýslumaður boðið aðilum sérfræðiráðgjöf í þeim málum 

sem rata á borð sýslumanns, þ.e. forsjár-, lögheimilis-, umgengnis- og dagsektarmálum. 

Greinin tekur þá sérstaklega til þess að markmið ráðgjafar sé að leiðbeina aðilum með tilliti til 

þess sem er barni fyrir bestu og er það í anda markmiða Barnasáttmála sameinuðu þjóðanna. 

Þegar ágreiningur er á milli foreldra barns sendir sýslumaður foreldra í svokallaða 

sáttameðferð, sbr. 33. gr. a. barnalaga, ef um forsjármál er að ræða en náist ekki sátt þá er gefið 

út sáttavottorð og geta þá aðilar farið með mál fyrir dómstóla. Hins vegar ef aðeins er um 

umgengni að ræða þá er það sýslumaður sem úrskurðar um slíkt, sbr. 47. gr. barnalaga. Þegar 

sýslumaður tekur ákvörðun um umgengni ber honum að horfa til þess sem er barni fyrir bestu, 

þá verður sýslumaður að líta til tiltekinna atriði við mat á umgengni samhliða því sem barni er 

fyrir bestu, sbr. 1. mgr. 47. gr. laganna. Sýslumanni ber því að meta hættu á að barnið, foreldri 

eða aðrir á heimili barnsins hafi orðið eða verði fyrir ofbeldi. Þá ber sýslumanni, samkvæmt 

sömu grein, að hafna umgengni við foreldri sé það talið andstætt hag og þörfum barnsins. 

Sýslumaður hefur einnig heimild til að úrskurða umgengni undir eftirliti, sbr. 4. mgr. 47. gr. 

barnalaga, en ef til staðar er umgengnissamningur eða dómssátt getur sýslumaður breytt 

samningi eða fellt úr gildi ef slík úrlausn þykir barni fyrir bestu, sbr. 5. mgr. sömu greinar.  

 

8.3.1 Atriði sem líta ber til í málum sem varða forsjá eða lögheimili barns 

Við úrlausn mála sem varða forsjá eða lögheimili barns ber dómara að líta til tiltekinna atriða 

samkvæmt 2. mgr. 34. gr. barnalaga; hæfi foreldra, stöðugleika í lífi barns, tengsl barns við 

báða foreldra, skyldu þeirra til að tryggja rétt barnsins til umgengni, hættu á að barnið, foreldri 

eða aðrir á heimili barnsins hafi orðið eða verði fyrir ofbeldi og vilja barns að teknu tilliti til 
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aldurs þess og þroska. Þannig er skýrlega kveðið á um það í lögum að heimilisofbeldi sem 

hefur átt sér stað eða líkur eru á að geti átt sér stað, eigi að hafa áhrif á mikilvægar ákvarðanir 

um líf og hagi barns.  

 

8.4. Dómaframkvæmd um forsjá og umgengni barns þar sem ofbeldi kemur til álita 

Í dómi Landsréttar frá 19. febrúar 2021 í máli nr. 547/2020, þar sem A og B deildu um forsjá 

barna sinna, umgengni og meðlag. Í málavöxtum var B ásakaður um ofbeldi og létu börn þeirra 

í ljós vilja sinn að vera í umsjá A og eiga lögheimili hjá henni. Enn fremur kom fram að annað 

barnið hafði greint frá ótta við að fara í umsjá föður síns. A var þar með falin full forsjá yfir 

börnum þeirra ásamt því að Landsréttur taldi það ekki þjóna hagsmunum barnanna að kveða á 

um umgengni þeirra við B. Í máli þessu voru því hagsmunir barnanna í forgrunni eins og 

ákvæði barnalaga og Barnasáttmálans kveða á um réttur þeirra til verndar gegn ofbeldi virt að 

fullu.  

 

Í dómi Landsréttar frá 11. desember 2020, í máli nr. 356/2020, var deilt um forsjá og umgengni 

barns, en í málinu voru uppi ásakanir um kynferðisofbeldi B gegn barninu. Niðurstaða dómsins 

var sú að A var falin full forsjá barnsins, enda var samskiptavandi mikill og var það því mat 

dómsins að það væri ekki í hag barnanna að forsjá væri sameiginleg. Hins vegar þótti meint 

kynferðisbrot gegn barninu ósannað, var því kveðið á um að umgengni við B ætti að fara fram. 

Þar sem A hafði í einhvern tíma tálmað umgengni við B vegna ásakana um ofbeldi var gert ráð 

fyrir aðlögunartíma og aðkomu eftirlitsaðila með umgengninni, samkvæmt 4. mgr. 47. gr. 

barnalaga nr. 76/2003. 

 

Í dómi Landsréttar frá 8. apríl 2021, í máli nr. 528/2021, var deilt um forsjá, lögheimili og 

umgengni þriggja barna. Í málinu kom fram að A hefði á Facebook-síðu sinni greint frá andlegu 

ofbeldi B gegn bæði sér og börnunum. Þrátt fyrir að framlögð gögn og framburðir málsaðila 

sýndu fram á að samskipti þeirra hefðu á köflum verið erfið taldi dómurinn að það hefði ekki 

haft veruleg áhrif á umgengni barnanna. Þá taldi dómurinn ekki hafa verið lögð fram haldbær 

gögn sem sýndu fram á andlegt ofbeldi og það því talið ósannað. Rétturinn taldi að ágreiningur 

þeirra á milli væri ekki það djúpstæður að hann væri líklegur til að hafa áhrif á börnin og 

jafnframt væri ekkert sem ætti að koma í veg fyrir samvinnu málsaðila að velferð barna sinna. 

Landsréttur taldi því það þjóna hagsmunum barnanna best að málsaðilar væru áfram með 

sameiginlega forsjá barnanna og jafnframt héldist lögheimili og umgengni óbreytt. 
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8.5. Ákvæði Istanbúl samningsins um forsjá og umgengi barns 

Ákvæði 34. og 47. gr. barnalaga eru skýr um það að líta beri til þess hvort ofbeldishætta sé á 

heimili barns við ákvörðun um forsjá eða umgengni barns við foreldra þess. Túlka má orðalag 

ákvæðanna á þann hátt að barn skuli ávallt fá að njóta vafans, ef fyrir liggur mat á því að hætta 

sé á því að barnið sjálft eða aðrir á heimili þess verði fyrir ofbeldi. Af því leiðir að stjórnvöld 

bera því skyldu til að taka réttmætt tillit til gagna og vitnisburða sem sýna fram á að sú hætta 

er til staðar. Í 31. gr. Istanbúl samningsins er fjallað um forsjá, umgengnisrétt og öryggi. Þar er 

tilgreint að samningsaðilar skuli gera nauðsynlegar ráðstafanir, með lagasetningu eða öðrum 

hætti, til að tryggja að tekið sé tillit til ofbeldisbrota við ákvörðun forsjár og umgengnisréttar 

við börn. Jafnframt segir þar að samningsaðilar skuli tryggja að umgengnis- eða forsjárréttindi 

stefni ekki réttindum og öryggi þolenda eða barna í hættu. Af orðalagi ákvæðisins má gera ráð 

fyrir að Ísland hafi skuldbundið sig til að tryggja börnum öryggi og vernd gegn ofbeldi og þar 

með má ætla að börnum ætti ekki að vera gert að njóta umgengni við foreldri sem beitir ofbeldi. 

 

8.6. Gagnrýni á stöðuna í málefnum barna 

Þrátt fyrir að Ísland standi framarlega í alþjóðlegum samanburði í málefnum barna, þá hefur 

ýmis gagnrýni verið sett fram. Þann 13. maí 2019 gagnrýndu alþjóðleg barnaréttindasamtök (e. 

Kids Right Index) öll aðildarlönd, þar með talið Ísland, fyrir að réttarvernd barna væri verulega 

ábótavant.100 Í skýrslu samtakanna kemur fram að virðing fyrir sjónarmiðum barna í þeim 

ákvörðunum er varða líf þeirra og hagsmuni varðar sé einnig ábótavant. Í skýrslunni er sett 

fram tillaga um að dómarar og aðrir sem koma að málum þar sem málefni barna eru til 

umfjöllunar, fái þjálfun í því hvernig gæta eigi hagsmuna barna við ákvarðanatöku sem varðar 

mikilvæga hagsmuni þeirra. Umboðsmaður barna hefur nýlega sent dómsmálaráðherra og 

dómstólasýslunni bréf sem varðar vernd barna gegn ofbeldi.101 Umboðsmaður gagnrýnir þar 

héraðsdóm þar sem fyrir lá að nemandi í grunnskóla gaf kennara kinnhest í kennslustund og 

brá kennarinn á það ráð að gera slíkt hið sama til baka. Dómurinn taldi að ekki ætti að líta á 

kinnhest kennarans sem einangrað atvik heldur þurfti að líta til þeirra atvika sem áttu sér stað 

áður. Vísað var til hegðunarvanda barnsins og að barnið hafi ítrekað ekki orðið við tilmælum 

 

100„Inadequate priority for children‘s rights in developed countries“ (KidsRights Index, 13. maí 2019) 

<https://www.kidsrights.org/news/kidsrights-index-2019-inadequate-priority-childrens-rights-developed-

countries/> skoðað 15. maí 2022 
101 Umboðsmaður Barna, bréf til Dómstólasýslunnar og dómsmálaráðherra frá 13. apríl 2022 (Umboðsmaður 

barna, 13. apríl 2022) <https://www.barn.is/media/bref/Vernd-barna-gegn-ofbeldi-og-domur-heradsdoms.pdf> 

skoðað 18. maí 2022 
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kennara. Umboðsmaður barna gagnrýnir sérstaklega orðalag dómsins þar sem túlka megi 

dóminn þannig að ábyrgðin sé sett á barnið fyrir því ofbeldi sem það varð fyrir. Telur 

umboðsmaður barna að um brot gegn allsherjarbanni Barnasáttmálans við beitingu hvers kyns 

ofbeldis gegn barni sé að ræða, en jafnframt sé um að ræða brot gegn þeirri meginreglu 

sáttmálans um að aldrei megi mismuna börnum. Í lokin hvetur umboðsmaður barna 

dómsmálaráðherra og Dómstólasýsluna að tryggja nauðsynlega þekkingu til þeirra sem koma 

að meðferð mála sem varða ofbeldi gegn börnum. Þá að til staðar sé þekking á rétti barna til 

verndar gegn ofbeldi og grundvallarskilningur á eðli og afleiðingum ofbeldis fyrir þroska og 

líðan þeirra.  

 

Samtökin Barnaheill hafa nýlega gefið út skýrslu þar sem greint er frá að ýmissa úrbóta sé þörf 

til að tryggja öll börn á Íslandi geti notið allra réttinda samkvæmt Barnasáttmálanum.102 Í 

skýrslunni er það gagnrýnt að engar verklagsreglur eða leiðbeiningar hafa verið gefnar út fyrir 

þá sem taka ákvarðanir varðandi málefni barna um hvernig eigi að túlka eða meta hvað sé barni 

fyrir bestu, ekki síst í forsjár- og umgengnismálum.103 Umboðsmaður barna hefur nýlega 

skrifað skýrslu til barnaréttarnefndarinnar.104 Í skýrslunni fjallar umboðsmaður barna um þann 

skaða sem börn verða fyrir af völdum heimilisofbeldis og tilgreinir jafnframt þær framfarir sem 

hafa orðið á þessu sviði. Árið 2017 var ætlað að koma á aðgerðum um barnvæna umgengni í 

heimilisofbeldismálum þar sem markmiðið var að tryggja sérhæfða þjónustu við þessi börn, 

óháð búsetu. Í skýrslunni kemur það fram að þessar mikilvægu aðgerðir höfðu hins vegar ekki 

verið gerðar. Jafnframt kom fram að enn ætti eftir að hrinda í framkvæmd aðgerðaráætlun í 

barnavernd sem samþykkt var árið 2019.105  

 

  

 

102 Barnaheill – Save the Children á Íslandi, UNICEF á Íslandi, Viðbótarskýrsla við fimmtu og sjöttu skýrslu 

Íslands til Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna 2020, (Mannréttindaskrifstofa Íslands), 5 

<https://www.barnaheill.is/static/files/Frettir/Frettir2020/vidbo-tarsky-rsla-til-barnare-ttarnefndar-i-slenska.pdf> 

skoðað 15. maí 2022 
103 Sama heimild, 11 
104 Umboðsmaður barna, Supplementary report from the ombudsman for children in Iceland (skýrsla til 

Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna 2020) <Supplementary-report-from-the-Ombudsman-for-Children-in-

Iceland-2020.pdf (barn.is)> sótt þann 19. maí 2022 
105 Sama heimild, 54 
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9. Samantekt og umræða 

Að framan hefur verður fjallað um rétt barna til verndar gegn öllum tegundum ofbeldis á 

heimilum sínum. Hér verður gerð stutt samantekt á því sem hér að framan hefur verið fjallað 

um og í lokin verður varpað fram tillögum til úrbóta. 

 

Fjallað var almennt um heimilisofbeldi gegn börnum og helstu birtingarmyndir þess. Talið er 

að börn sem verða vitni að heimilisofbeldi séu þolendur þess. Rannsóknir sýna að fjöldi barna 

hérlendis verði fyrir ofbeldi á heimilum sínum en tölur frá Kvennaathvarfinu sýndu að árið 

2020 dvöldu samtals 110 börn í athvarfinu. WHO hefur skilgreint ofbeldi gegn börnum sem 

allar tegundir ofbeldis gegn einstaklingum undir 18 ára aldri, óháð því hver gerandi sé. Þá hefur 

WHO áréttað að breyta þurfi skaðlegum viðhorfum sem fela í sér samþykki á ofbeldi gegn 

börnum. 

 

Fjallað var um aðgerðir gegn heimilisofbeldi hérlendis. Með þeim aðgerðum var leitast við að 

stuðla að vitundarvakningu en jafnframt fræðslu um heimilisofbeldi gegn börnum. Um var að 

ræða verkefni innan lögreglunnar, barnaverndar og félagsþjónustunnar. Verkefnið „Að halda 

glugganum opnum“ varð innblástur að nýju verklagi í Gautaborg í Svíþjóð þar sem verkferlar 

voru innleiddir árið 2021. Þá var opnuð sérstök vefgátt 112 vegna ofbeldis árið 2020, sem hefur 

reynst notendum þess vel. Með framkvæmdaáætlun á sviði barnaverndar var ljóst að stjórnvöld 

eru meðvituð um brýna þörf fyrir sérstökum úrræði fyrir börn sem hafa þurft að þola ofbeldi 

og vanrækslu á heimilum sínum. Einnig var vikið að því mikilvæga úrræði sem Barnahús er 

fyrir börn sem eru þolendur ofbeldis, þar sem byggt er á barnvænni nálgun og þverfaglegu 

samstarfi í þágu barna. 

 

Varðandi aðkomu lögreglu í heimilisofbeldismálum og skráningu þeirra kom fram að lögreglu 

ber að skrásetja öll heimilisofbeldismál og tilkynna til barnaverndarnefndar sé barn á heimili 

við útkall vegna heimilisofbeldis. Jafnframt þarf að sinna eftirfylgni eftir aðkomu að 

heimilisofbeldismálum í samvinnu við þá sérfræðinga sem koma að málinu innan 

félagsþjónustu sveitarfélagsins. 

 

Einnig var fjallað um þá alþjóðasamninga sem Ísland er aðili að og er ætlað að veita börnum 

grundvallarréttindi, meðal annars til verndar gegn ofbeldi. Kveðið er á um skyldu stjórnvalda 

til að tryggja öllum börnum þá vernd í 19. gr. Barnasáttmálans. Ísland hefur leitast við að rækja 
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skyldur sínar samkvæmt þeim samningum. Þar að auki starfa mikilvægar stofnanir og 

félagasamtök sem gegna mikilvægu hlutverki í stuðningi við þolendur. 

 

Varðandi löggjöf á Íslandi sem tryggir rétt barna til verndar gegn ofbeldi og þróun sem hefur 

átt stað í gegnum árin kom fram að helsta þróunin hefur verið í barnaverndarlögum og 

barnalögum en má þar nefna dóm Hæstaréttar frá 22. janúar 2009 í máli nr. 506/2008, en 

niðurstaðan var harðlega gagnrýnd. Í kjölfar dómsins og þeirri gagnrýni voru gerðar töluverðar 

breytingar á barnaverndarlögum og barnalögum, þar sem nú er kveðið á um að foreldrum sé 

óheimilt að beita börn sín ofbeldi en jafnframt að forsjáraðilum sé skylt að vernda barn sitt 

gegn ofbeldi. Þá urðu mikilvægar breytingar á hegningarlögum með tilkomu 218. gr. b.. Með 

greininni var börnum veitt víðtækari vernd gegn heimilisofbeldi. Í barnalög bættist jafnframt 

mikilvæg grein, þar sem barn getur nú leitað til sýslumanns og óskað eftir aðstoð hans við að 

koma á samtali milli foreldra þess um fyrirkomulag forsjár-, lögheimilis, búsetu- og umgengni. 

Þrátt fyrir að ekki hafi verið lögfest breytingartillaga til refsiþyngingar samkvæmt 70. gr. 

hegningarlaga líkt og fjallað var um í ritgerðinni, þá er óhjákvæmilegt að varpa á það ljósi 

hversu mikilvæg réttarbót hefði fylgt ákvæðinu.  

 

Fjallað var um norrænar fyrirmyndir og þá einkum nýlegar lagabreytingar í Svíþjóð sem veittu 

börnum í heimilisofbeldismálum aukna réttarvernd. Löggjafinn hefur þar með viðurkennt að 

barn sem verður vitni að ofbeldi sé þolandi þess. Sænsk stjórnvöld hafa með ákvæðinu leitast 

við því að veita börnum í heimilisofbeldismálum víðtæka réttarvernd, þar sem staða barna er 

með fullu virt sem viðkvæms hóps samfélagsins. Er það mat höfundar að allar þjóðir ættu að 

taka umrætt fyrirkomulag til fyrirmyndar. 

 

Í lokin var farið yfir forsjár- og umgengnismál barna þar sem heimilisofbeldi kemur við sögu. 

Farið var yfir þá mikilvægu breytingu þar sem forræði varð að forsjá en í þeirri breytingu fólst 

viðurkenning á stöðu barna sem rétthafa. Fjallað var um ákvarðanir sýslumanna í málum barna 

og þau atriði sem sérstaklega ber að líta til. Má þar helst nefna 2. mgr. 34. gr. barnalaga þar 

sem fram kemur að líta beri til þess hvort hætta sé á að barnið, foreldri eða aðrir á heimili 

barnsins hafi orðið eða verði fyrir ofbeldi. Dómaframkvæmd hefur þó sýnt að sú skylda sé ekki 

alltaf virt. Í kaflanum er einnig farið yfir þau ákvæði Istanbúl samningsins sem fjalla um forsjá, 

umgengnisrétt og öryggi barna, en samkvæmt 31. gr. samningsins ber stjórnvöldum að tryggja 

börnum öryggi og vernd gegn ofbeldi og þar með má ætla að óheimilt sé að þvinga börn til að 

njóta umgengni við foreldri sem beitir það ofbeldi.  
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Höfundi þykir margar mikilvægar breytingar hafa orðið á stöðu barna í heimilisofbeldismálum 

en að gera megi enn betur. Hér mætti sérstaklega taka til skoðunar að innleiða ákvæði að 

sænskri fyrirmynd þar sem börnum er tryggð víðtækari réttarvernd, sem aðilar að 

heimilisofbeldismálum sem þau verða vitni að. Réttarbótin felst ekki síst í því að ekki er gerð 

krafa um að börn skilji eða geti greint frá brotinu, heldur aðeins að brot hafi gerst í þeirra 

viðurvist. Höfundur veltir því einnig upp hvort nauðsynlegt sé að innleiða fræðslu um 

heimilisofbeldi og afleiðingar á börn sem eru þolendur þess í kennsluskrá fleiri starfsstétta. 

Lögfræðimenntaðir vinna með málefni barna á hinum ýmsu sviðum og veltir höfundur því upp 

hvort slík fræðsla ætti heima í kennsluskrá laganáms. Það er börnum í hag að þau sem að máli 

þeirra koma hafi víðtæka þekkingu á eðli ofbeldis og afleiðingum þess, en einnig að til staðar 

sé þekkingu á hegðun gerenda ofbeldis og það flókna samband sem myndast milli gerenda og 

þolenda. Höfundur veltir því jafnframt upp hvort ekki sé þörf á framkvæmd víðtækrar 

rannsóknar á forsjár-, lögheimilis- og umgengninsmálum, þar sem heimilisofbeldi hefur átt sér 

stað. Einnig þyrfti að rannsaka sérstaklega hvort þeir alþjóða samningar sem Ísland er aðili að, 

séu að fullu virtir í ákvörðunum hjá sýslumanni og dómstólum. 

 

Af öllu framangreindu virtu er ljóst að mikilvæg vitundarvakning hefur átt sér stað sem leitt 

hefur verið til breytinga í réttarkerfinu. Með alþjóðasamningum hefur réttarvernd barna aukist 

til muna. Börn eiga rétt á að finna til öryggis vellíðunar á heimilum sínum. Því er mikilvægt að 

Ísland sofni ekki á verðinum og leitist við að gera enn betur í framtíðinni í öllum sínum 

aðgerðum sem miða að því að tryggja öllum börnum rétt til verndar gegn ofbeldi á heimilum 

sínum.  
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