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Umsögn Samtakanna '78 um frumvarp til laga um almenn hegningarlög 
(kynvitund), 109. mál, 143. löggjafarþing

Samtökin '78 styðja frumvarpið og biðja um að það verði samþykkt.

Aukin réttarvernd transfólks í íslenskri löggjöf hefur lengi verið baráttumál 
Samtakanna. Transfólk þarf síst minna en aðrir hópar að halda á þeirri réttarvernd 
gegn mismunun og hatursorðræðu sem lagabreytingin felur í sér. Samtökin vilja vekja 
athygli þingmanna á því að vegna kynvitundar sinnar verður transfólk fyrir miklum 
fordómum, mismunun og stundum ofbeldi í íslensku samfélagi.

Sjálfsagt er að uppfæra 1. mgr. 180. gr. með því að bæta inn kynvitund, líkt og lagt er 
til.

Ekki síður sjálfsagt á að vera að bæta kynvitund inn í upptalningu 233. gr. a. Líkt og 
rakið er í greinargerð með frumvarpinu, sem samin er af refsiréttarnefnd, kom 233. gr. 
a inn í hegningarlögin nr. 19/1940 árið 1973 vegna skuldbindinga á grundvelli 
fullgildingar samnings SÞ um afnám alls kynþáttamisréttis. Orð eru nefnilega til alls 
fyrst og geta falið í sér og leitt af sér ofbeldi. Ísland er hluti af evrópskri lagahefð, 
ekki síst hvað varðar mannréttindi, og í þeirri hefð ríkir sá skilningur að 
hatursorðræða gegn minnihlutahópum geti grafið undan lýðræðinu. Skýr merki þessa 
má sjá í dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu og túlkun hans á 
Mannréttindasáttmála Evrópu sem Ísland hefur ekki bara fullgilt heldur lögfest.

Eftir að frumvarpið kom fram hefur mikil umræða farið fram um það, einkum 
breytingarnar á 233. gr. a. Umræða um mörk tjáningarfrelsis á alltaf rétt á sér, líkt og 
önnur umræða um mannréttindi. Hins vegar hefur í þessari umræðu verið 
óviðurkvæmilega ráðist að innanríkisráðherra fyrir að leggja það fram og stundum 
undarleg ummæli fallið. Helst má nefna ummæli sem ekki er hægt að skilja öðruvísi 
en svo að lagt sé til að Ísland gangi gegn skuldbindingum sínum líkt og þeim á 
grundvelli kynþáttahaturssamningsins; með því að afnema ákvæðið úr lögum. Slíkt 
styðja Samtökin '78 ekki, heldur að ákvæðið haldist í lögum og að kynvitund bætist 
þar inn.



Nokkur umræða hefur einnig farið fram um það hvort fangelsisrefsingar fyrir 
hatursorðræðu eigi rétt á sér. Samkvæmt núverandi ákvæði 233. gr. a getur brot gegn 
því leitt til fangelsisrefsingar, þótt þeirri heimild hafi raunar aldrei verið beitt og mjög 
ólíklegt megi teljast að það yrði gert. Rifja má upp að aðeins einu sinni hefur verið 
ákært og dæmt á grundvelli þessa ákvæðis enda hafa dómstólar skyldu til að sýna 
meðalhóf við að setja tjáningarfrelsinu lögmætar skorður. Samtökin '78 gera það að 
tillögu sinni að umræða um þetta atriði fari fram síðar og í stærra heildarsamhengi við 
viðurlög á grundvelli tjáningar, s.s. meiðyrði og fleira. Það er önnur og flóknari 
umræða sem á fullan rétt á sér en á ekki að koma í veg fyrir að transfólk fái þá 
nauðsynlegu réttarvernd sem með þessu frumvarpi er lögð til.
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