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UMSÖGN MANNRÉTTINDASKRIFSTOFU ÍSLANDS UM BREYTING Á ALMENNUM 
HEGNINGARLÖGUM, NR. 19 12. FEBRÚAR 1940, MEÐ SÍÐARI BREYTINGUM (UPPTAKA, 

HRYÐJUVERK, SKIPULÖGÐ BROTASTARFSEMI, MANSAL OG PENINGAÞVÆTTI),  
134. LÖGGJAFARÞING 2007– 2008, ÞSKJ. 197  —  184. MÁL. 

Frumvarpið leggur til annars vegar að gerðar verði breytingar á ákvæðum almennra 
hegningarlaga, nr. 19/1940, um hryðjuverk, peningaþvætti og mansal. Hins vegar er lagt til að 
lögfestur verði nýr kafli um upptöku eigna auk nýs ákvæðis um skipulagða brotastarfsemi. Í 
athugasemdum við frumvarpið segir að fyrirliggjandi endurskoðun sé gerð með það í huga að 
fært sé í fyrsta lagi að fullgilda samning Sameinuðu þjóðanna gegn fjölþjóðlegri, skipulagðri 
brotastarfsemi (Palermó-samningur) frá 15. nóvember 2000 og bókun um að koma í veg fyrir, 
berjast gegn og refsa fyrir verslun með fólk, einkum konur og börn, og í öðru lagi að gera 
nauðsynlegar ráðstafanir til að hægt sé að fullgilda Evrópuráðssamning um varnir gegn 
hryðjuverkum og Evrópuráðssamning um aðgerðir gegn mansali sem báðir eru frá 3. maí 2005.  

Mannréttindaskrifstofan hefur um árabil hvatt stjórnvöld til að fullgilda ofangreinda samninga, 
einkum og sér í lagi til að efla baráttuna gegn mansali sem brýtur gróflega gegn mannréttindum 
og grundvallarfrelsi þolenda. Skrifstofan fagnar því fyrirliggjandi frumvarpi og vonast til að 
stjórnvöld geri aðrar nauðsynlegar lagabreytingar til að fullgilding geti farið fram hið fyrsta. Hér 
er einkum átt við að brýnt er að festa í lög ákvæði um fórnarlambavernd sbr. 3.kafla og 26. gr. 
Evrópusamningsins, vitnavernd sbr. 28.gr., fyrirbyggjandi aðgerðir sbr. 5. og 6. gr. og formlegt 
samstarf við borgarlegt samfélag sbr. 35. gr. Evrópusamningsins. Nánari útfærslu á aðgerðum 
til að berjast gegn mansali í kynlífsiðnaði á Íslandi er að finna í meðfylgjandi skjali Tillögur 
vegna aðgerðaáætlunar gegn mansali á Íslandi sem Mannréttindaskrifstofan samdi í tengslum 
við 16 daga átak gegn kynbundu ofbeldi árið 2007. Einnig er bent á umsagnir 
Mannréttindaskrifstofunnar um frumvörp um fórnalamba- og vitnavernd sem lögð hafa verið 
fram á fyrri þingum.  

Skrifstofan fagnar því að lagt er til að fylgt verði 4. gr. Evrópusamningsins með nákvæmari 
hætti en gert er í núgildandi ákvæði en vekur athygli á að í skilgreiningu Evrópusamningsins er 
sérstaklega kveðið á um að það teljist til mansals, við ákveðnar aðstæður, að misnota 
manneskju til vændis. Í 224 gr. norsku hegningarlagana segir: Den som ved vold, trusler, 
misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd utnytter en person til a) prostitusjon 
eller andre seksuelle formål. Í sænsku lögunum vísar ákvæði 4. kafla 1a).1. til kynferðisbrota 
en einnig er talað um ,,utnyttjas för tilfälliga sexuella förbindelser eller på annat sätt 
utnyttjas för sexuella ändamål. Í dönskum hegningarlögum, gr. 262a  er talað um ,,kønslig 
usædelighed”. Mannréttindaskrifstofan telur æskilegt að í ákvæðinu verði talin upp 
kynferðisbrot og vændi sérstaklega auk annarrar kynferðislegrar misnotkunar, í samræmi við 
Evrópusamninginn og löggjöf nágrannalanda okkar. 
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Í hnattvæddri baráttu gegn hryðjuverkum hefur alþjóðleg mannréttindavernd beðið mikinn 
hnekki á undanförnum árum. Brýnt er að berjast gegn hryðjuverkum en mannréttindum má ekki 
fórna með vísan til öryggissjónarmiða. Í mars 2005 lýstu sérfræðingar mannréttindanefndar 
Sameinuðu þjóðanna, sem fylgist með framfylgd alþjóðasamnings um borgarleg og 
stjórnmálaleg réttindi, áhyggjum sínum af skilgreiningu íslenskra hegningarlaga á hryðjuverkum 
sem finna má í a-lið 100. gr. Mannréttindanefndin telur að í ákvæðinu sé „að finna óljósa og 
víðtæka skilgreiningu á hryðjuverkum, sem gæti náð til lögmæts athæfis í lýðræðisþjóðfélagi og 
stefnt því í hættu, einkum þátttöku í opinberum mótmælum”. Nefndin mælist til að Ísland „móti 
og taki upp nákvæmari skilgreiningu á hryðjuverkum”.1  

Mannréttindaskrifstofan telur fyrirhugaðrar breytingar á 100. gr. ekki fullnægja kröfum 
Mannréttindanefndarinnar og áréttar mikilvægi þess að íslensk stjórnvöld fari að tilmælum 
hennar. 

Mannréttindaskrifstofan hefur engar athugasemdir við ákvæði um upptöku eigna og skipulagða 
brotastarfsemi.  

 

Virðingarfyllst, 
 

f.h. Mannréttindaskrifstofu Íslands 
 
 

Guðrún D. Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri 

                                                 
1
 „Concluding Observations of the Human Rights Committee: Iceland. 25/04/2005”, CCPR/CO/83/ISL, 

Office of the High Commissioner for Human Rights, 25. apríl 2005. http://www.ophchr.org.  
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