
FRÆÐSLUEFNI – BRÁÐAMÓTTAKA

Neyðarmóttaka vegna kynferðisofbeldis 
Hlutverk réttargæslumanna

Réttargæslumaður er lögmaður sem gætir hagsmuna brotaþola í sakamálum. Allir þolendur kynferðisbrota sem 
leita á neyðarmóttöku eiga rétt á viðtali við réttargæslumann, óháð ákvörðun um kæru. Brotaþolar þurfa ekki að 
greiða fyrir þjónustuna.

Þjónusta og hlutverk réttargæslumanna
• Þeir búa yfir mikilli reynslu af réttargæslu við meðferð kynferðisbrotamála.
• Þeir eru bundnir trúnaði um allt það sem þeir verða áskynja í störfum sínum.

• Þeir útskýra fyrir brotaþola ferli kynferðisbrotamála hjá lögreglu, ákæruvaldi og fyrir dómstólum.

Rannsókn kynferðisbrota
Rannsókn mála er mismunandi enda er hvert mál einstakt. Eftirfarandi atriði eru þó sameiginleg í öllum málum:

Staða vitnis
• Þeir sem leggja fram kæru vegna kynferðisbrots hafa stöðu vitnis við rannsókn málsins. Þeim ber að segja 

satt og rétt frá öllum málsatvikum.

Skýrslutaka
• Réttargæslumaður er alltaf viðstaddur skýrslutöku.
• Fulltrúi barnaverndar er viðstaddur skýrslutöku ef brotaþoli er yngir en 18 ára. 
• Ef brotaþoli er eldri en 15 ára fer skýrslutaka fram í sér útbúinni aðstöðu hjá lögreglu.  

Þar er skýrslan tekin upp með hljóði og mynd. 

• Ef brotaþoli er yngri en15 ára fer viðtal fram í Barnahúsi.

Rannsókn lögreglu

1. Leggi brotaþoli fram kæru hjá lögreglu rannsakar hún málið.
2. Rannsókn málsins getur verið mjög tímafrek. Lengd rannsóknarinnar fer eftir ýmsu, svo sem eðli 

brotsins, hvort vitað er hver gerandinn er og hvort senda þurfi lífsýni til greiningar.
3. Þegar rannsókn málsins er lokið hjá lögreglu er tekin ákvörðun um hvort gefin verði út ákæra. Komi til 

útgáfu ákæru fer málið fyrir dómstóla.
4. Fari málið fyrir dóm undirbýr réttargæslumaður brotaþola fyrir skýrslutöku fyrir dómi. Hann er viðstaddur 

aðalmeðferð og flytur bótakröfu. Hafi skýrslutaka lögreglu farið fram í Barnahúsi vegna ungs aldurs, þarf 
brotaþoli ekki að mæta fyrir dóm sem vitni við aðalmeðferð málsins.

Réttargæslumaður upplýsir brotaþola eða lögráðamann brotaþola um framgang rannsóknar þegar hann 
fær upplýsingar um málið frá lögreglu. Brotaþoli eða lögráðamaður brotaþola geta ávallt haft samband við 
réttargæslumann sinn til að fá upplýsingar um stöðu málsins.

Skaðabótakrafa
Réttargæslumaður annast gerð skaðabótakröfu að ósk brotaþola eða lögráðamanns hans. 

Réttargæslumaður þinn er: _______________________________________ Sími: ________________
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