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UMSÖGN MANNRÉTTÍNDASKRIFSTOFU ÍSLANDS UM FRUMVARP TIL LAGA UM BREYTING Á 
ALMENNUM HEGNINGARLÖGUM, NR. 19 12. FEBRÚAR 1940 (KYNFERÐISBROT)

Mannréttindaskrifstofu íslands (MRSÍ) hefur borist til umsagnar frumvarp til laga um um breyting á 
almennum hegningarlögum, nr. 19 12. febrúar 1940 (kynferðisbrot), 20. mál. Mannréttindaskrifstofa 
íslands hefur farið yfir ofangreint lagafrumvarp með hliðsjón af mannréttindaákvæðum stjómarskrár 
lýðveldisins íslands, nr. 33/1944 og viðeigandi mannréttindasáttmálum.

Mannréttindaskrifstofan fagnar efhi frumvarpsins en verðiþaó aó lögum erstigió mikiivægt skref i  
baráttunni gegn kynbundnu ofoeidiá ísiandi.

1. Mannréttindabrot

Kynferðisbrot, og kynbundið ofbeldi almennt, brýtur gegn mannréttindum og grundvallarfrelsi 
polenda sem eru I flestum tilvikum konur og börn. íslenska ríkið á aðild að fjölda 
mannréttindasamninga og yfirlýsinga er snerta kynferðisbrot, má par nefna mannréttindayfirlýsingu 
Sameinuðu pjóðanna frá 1948, samning Sameinuðu pjóðanna frá 1979 um afnám allrar 
mismununar gagnvart konum, samningurinn um réttindi barnsins frá 1982 og viðauki við hann um 
sölu á börnum, barnavændi og barnaklám frá 2000, samninga um borgaraleg og sgórnmálaleg 
réttindi og efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi frá 1966 og samning Sameinuðu 
pjóðanna gegn pyntingum eða annarri grimmilegri og ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða 
refsingu frá 1984. Einnig má nefna yfirlýsingu um afnám ofbeldis gegn konum, sem sampykkt var á 
85. allsherjarpingi Sameinuðu pjóðanna, almennar athugasemdir nefndar um afnám mismununar 
gagnvart konum nr. 19 og framkvæmdaáætlun Sameinuðu pjóðanna um málefni kvenna frá árinu 
1995 (Pekingáætlunina). Pá ber að nefna mannréttindasáttmála Evrópu og félagsmálasáttmála 
Evrópu en Evrópuráðið hefur á síðustu árum lagt áherslu á nauðsyn sérstakra aðgerða til að sporna 
gegn ofbeldi gagnvart konum. Sérstaklega er vakin athygli á dómi M.C. gegn Búlgaríu frá 4. 
desember 2003 og tilmælum pings Evrópuráðsins nr. 1582 frá 2002' og nr. 1681 frá 2004.2
2. Tiimæiiaiþjóöiegra mannréttindastofhana 01 ís/enskrayfírvaida

Kynbundið ofbeldi er staðreynd á íslandi og alpjóðlegar eftirlitsstofnanir á sviði mannréttinda hafa 
m.a. vakið athygli á pví að vægt sé tekið á kynferöisbrotum innan réttarkerfisins. Mannréttindanefnd 
Sameinuðu pjóðanna hefur lýst áhyggum sínum yfir miklum fjölda tilkynntra nauðgana samanborið 
við fjölda lögsókna vegna nauögunar og mælist til þess að yfirvðld tryggi aö ekki sé látið hjá líða að 
refsa fyrir nauðgun.3 Nefnd sú sem fylgist með framfylgd samnings um afnám allrar mismununar 
gagnvart konum hefur einnig líst áhygg'um sínum af vægum dómum í kynferðisbrotamálum.4 
Mannréttindafulltrúi Evrópuráðsins telur ofbeldi gegn konum alvarlegt vandamál á íslandi. í skýrslu 
sem birt var 14. desember 2005, hvetur hann íslensk sgórnvöld til að efla aðgerðir gegn ofbeldi gegn 
konum m.a. með pví að fræða fagaðila, p. á m. lögreglu, ákæruvald og dómara, um tiltæk úrræði

Tilmæli þings Evrópuráösins nr. 1582 (2002), Domestic vioience against women,
httD.7/assembly.coe.ini/Documents/AdoptedTex^/TA02/ERECIS82.htm.
2 Tilmæli þings Evrópuráðsins nr. 1681 (2004), Campaign combat domestic violence against women in Europe, 
http://assembly.coe.ini/Mainf.asp7link-/Documents/AdoptedText/ta04/EREC 1681 .htm.
3

Lokaathugasemdir Mannréttindanefndar S.p. um Qóröu skýrsla Islands um framfylgd alþjóöasamnings um borgaraleg og 
stjórnmálaleg réttindi, CCPIVC/CO/83/ICE,
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gegn kynbundnu ofbeldi, m. a. nálgunarbann og stuðning við fórnarlömb5 Pá hefur 
Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna beint þeim tilmælum til íslenskra stjórnvalda að gera 
aðgerðaáætlun gegn kynferðisbrotum gegn börnum par sem fórnalömbum verði tryggð aðstoð og 
fagaðilar, s.s. kennarar, iöggæsla, starfsfólk, félagspjónustu, starfsfólk heilbrigóiskerfis og dómarar fái 
fræðslu um einkenni misnotkunar, tilkynningarskyldu par sem grunur leikur á misnotkun og almennt 
sé vitað hvernig bregðast á við málum sem upp koma. Pá verði tryggt að skýrslutaka sé pannig úr 
garði gerð að fórnarlömb hljóti sem minnstan skaða af.6
3  Efni frumvarps
Fyrirliggjandi frumvarp er í samræmi við tilmæli alpjóðlegra eftirlitsstofnana á sviði mannréttinda og 
lagabreytingarnar til pess fallnar að auka réttarvernd kvenna og barna. Mannréttindaskrifstofan er í 
öllum meginatriðum hlynnt fyrirhuguðum breytingum á almennum hegningarlögum og lýsir einnig 
ánægju sinni með ítarlega greinargerð með frumvarpinu. Skrifstofan fagnar einkum eftirfarandi:

• Að hugtakið nauðgun er rýmkað frá því sem nú er pannig að kynferðisnauðung og 
misnotkun á bágu ástandi polanda tejjist nauðgun með tilsvarandi refsipyngingu.

• í frumvarpinu er að finna ákvæði um atriði sem verka skuli til þyngingar við ákvöröun 
refsingar fyrir nauðgun.

• í frumvarpinu er að finna almennt ákvæði um refsiáPyrgð vegna kynferðislegrar áreitni.
• Lögfest verður ákvæði um itrekunaráhrif, pannig að fyrri dómur geranda fyrir kynferðisbrot 

getur leitt til refsihækkunar.
• Refsing fyrir kynferðismök við börn yngri en 14 ára pyngd til jafns við nauðgun og telst 

pannig til alvarlegustu kynferðisProta.
• Fyrningarfrestur kynferðisbrota gagnvart börnum er lengdur.
• í frumvarpinu er að finna ákvæði um heimild til refsilækkunar eða refsiProttfalls pegar sá sem 

er sekur um kynferðismök við barn yngra en 14 ára er á sama reiki.
• Ákvæði 205. gr. almennra hegningarlaga fellur niður.
• Refsing fyrir að stunda vændi sér til framfæris felld niður.
• í frumvarpinu er að finna ákvæði um refsinæmi pess að bjóða fram, miðla eða óska eftir 

kynmökum í opinberum auglýsingum.

Pá telur skrifstofan afar jákvætt að dregið er úr fornfalegum áherslum á verknaðaraðferðir en sjónum 
beint að pvi að brotið er gegn sjálfsákvörðunarrétti polanda, frelsi og friðhelgi pegar kynmök eiga sér 
stað án sampykkis.
Fyrirliggjandi frumvarp hefur pau réttarpólitísku áhrif að send eru út skilaPoð í samfélagið að 
kynferðisbrot séu glæpir sem litnir eru alvarlegum augum. Sú spurning vaknar pó hvort ekki hefði 
verið æskilegt í pessu samhengi að fara sænsku leiðina og lögfesta ákvæði um refsinæmi pess að 
kaupa kynlíf. Að gera kaup á vændi, sem er ein Pirtingamynd kynbundins ofbeldis, refsiverö eru 
einnig mikilvæg skilaboð til samfélagsins. Gifurlegur aðstöðumunur er á kaupanda og seljanda par 
sem kaupandinn hefur val en seljandinn stundar i langflestum tilvikum vændi f mikilli neyð. F>ó 
Mannréttindaskrifstofan fallist á að félagsleg úrræði geti verið áhrifaríkari til að draga úr vændi en að 
gera kaup á vændi refsivert, pá fellst hún ekki alls kostar á pau rök sem sett eru fram gegn lögfestingu 
ákvæðis um að kaup á vændi. í fyrsta lagi getur slíkt ákvæði haft mikilvæg varnaðaráhrif en einnig 
eru send út skilaboð um pað að á íslandi sé ólöglegt að nýta sér neyða annarra i kynferðislegum 
tilgangi. í öðru lagi getur „ópægilegt" lagaumhverfi dregið úr hvata peirra sem hafa hug á að stunda 
mansal hér á landi. Mannréttindaskrifstofan styður heilshugar alpjóðastarf íslenskra stjórnvalda gegn 
mansali og tekur undir að ekki verði unnið á pessum vanda nema með samstilltu átaki pjóða. 
Mannréttindaskrifstofa íslands fellst hins vegar ekki á að pað séu rök gegn innlendri löggjöf, sem 
miðar að pví m.a. að vinna gegn mansali, að vandamálið geti færst frá einu landi til annars. 
Mannréttindaskrifstofan telur pvl að taka eigi til nánari skoðunar hvort gera eigi kaup á vændi

MANNRÉTTINDASKRIFSTOFA ÍSLANDS
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5 Report by Mr. Alvaro Gil-Robles, Commisssioner for human rights, on his visit to the Republic of lceland, 4-6 July 2005, 
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refsiverð ásamt því að kveðið verði á um fórnarlamba- og vitnavernd til handa fórnarlömbum 
mansals.
4. Nauðsynlegar aögeróir gegn kynferðisglæpum og kynbundnu ofbeldi

Lagabreytingar einar og sér nægja ekki til að útrýma því samfélagsmeini sem kynferðislegt ofbeldi er. 
Mannréttindaskrifstofan leggur áherslu á að nálgast þurfi viðfangsefnið út frá kynjasjónarmiðum, á 
heildstæðan hátt, í samráði við þá aðila sem best þekkja til - fagaðila og félagasamtök.
Mannréttindaskrifstofa íslands fagnar heilshugar þeim aðgerðum sem hafnar eru af hálfu yfirvalda til 
að berjast gegn kynferðisglæþum og kynbundnu ofbeldi. Hér ber hæst nýsamþykkta 
aðgerðaáætlun vegna ofbeldis á heimilum og kynferðislegs ofbeldis en einnig lýsir skrifstofan 
ánægju sinni meö endurskoöun verklagsreglna lögreglu, bann við kynfæralimlestingu og 
heimilisofbeldisákvæði hegningarlaga.
Mannréttindaskrifstofan áréttar mikilvægi heildstæðrar nálgunar - samræmdra aðgerða á öllum 
sviðum hins opinbera - I samráöi við fagaðila og félagasamtök. Fyrirliggjandi frumvarp er mikilvægt 
skref til að vinna gegn kynferðisglæpum og kynbundu ofbeldi en Mannréttindaskrifstofan hvetur 
pingmenn til að gera enn betur og taka í pessu samhengi til ítarlegrar skoöunar sjónarmiö sem fram 
hafa komið I umræðunni t. a. m. er varða fórnarlamba- og vitnavernd, „austurrísku leiðina", 
sérákvæði um ofbeldi karla gegn konum og „sænsku leiðina", ásamt fullgildingu viðeigandi 
alpjóðasamninga s.s. Palermó-viðaukans við samning Sameinuðu pjóðanna gegn gölþjóðlegri og 
skiþulagðri glæþastarfsemi og sáttmála Evróþuráðsins gegn mansali.

Virðingarfyllst, 

f.h. Mannréttindaskrifstofu íslands
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