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Efni: Umsögn um frv. til breytinga á almennum hegningarlögum nr. 19/1940 
(Samningur Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi gegn konum og 
heimilisofbeldi), 401. mál, þskj. 547, lþ. 145.

Þann 21. janúar 2016 barst Jafnréttisstofu beiðni frá allsherjar- og menntamálanefnd 
Alþingis um umsögn um frv. til breytinga á almennum hegningarlögum nr. 19/1940 
(Samningur Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi gegn konum og 
heimilisofbeldi), 401. mál, þskj. 547. Jafnréttisstofa þakkar fyrir tækifæri til að senda 
inn umsögn um málið.

Drög að frumvarpi þessu voru birt á vef innanríkisráðuneytisins þann 29. september 
2015. Í október sendi Jafnréttisstofa innanríkisráðuneytinu nokkrar athugasemdir 
varðandi frumvarpsdrögin. Í greinargerðinni með því lagafrumvarpi sem hér er til 
umsagnar kemur fram undir lið nr. 5 Samráð, að ekki hafi verið tekið tillit til þeirra 
efnislegu athugasemda og ábendinga sem nokkrir aðilar, þ.á.m. Jafnréttisstofa, sendu 
inn. Jafnréttisstofa sendir nú allsherjar- og menntamálanefnd a.m.l. sömu athugasemdir 
til þess að löggjafinn eigi þess kost að fara yfir þær og taka tillit til þeirra.

Almennar athugasemdir:

Jafnréttisstofa fagnar því að fram sé komið lagafrumvarp sem stuðla á að því að hægt sé 
að fullgilda Istanbúl samninginn af Íslands hálfu.

Jafnréttisstofa fangnar því að lagt sé til að tekið sé upp í almenn hegningarlög sérstakt 
ákvæði sem á að ná yfir ofbeldi í nánum samböndum (heimilisofbeldi). Það er 
mikilvægt að ákvæði um ofbeldi í nánum samböndum verði lögfest m.a. til að bæta 
skráningu slíkra ofbeldisbrota og gera það sýnilegra í opinberum gögnum. Nauðsyn á 
að taka svona ákvæði upp í lög hefur ítrekað komið fram hjá þeim sem vinna í slíkum 
málum. Má þar nefna verkefnið „Að halda glugganum opnum“ á Suðurnesjum sem t.d. 
sýndi fram á að misbrestur var í skráningum hjá lögreglu. Samstarfsteymi vegna 
heimilisofbeldis hefur, í samstarfi við Jafnréttisstofu, staðið fyrir námskeiðum um allt 
land um „Suðumesjaleiðina“ fyrir lögreglu, félagsþjónustu, heilbrigðisstofnanir og 
fleiri. Alls staðar hefur komið fram krafan um að ákvæði um ofbeldi í nánum 
samböndum (heimilisofbeldi) sé lögfest. Jafnréttisstofa tekur undir mikilvægi þess.

Í greinargerðinni með frumvarpinu, í kafla 3.4, segir að horft sé frá því „að líta á 
ofbeldi í nánum samböndum sem samansafn einstakra tilvika og athyglin færð á þá
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viðvarandi ógn og andlega þjáningu sem það hefur í för með sér“ . Ofbeldisbrot í nánum 
samböndum verði „virt heildstætt og eftir atvikum án þess að sanna þurfi hvert og eitt 
tilvik fyrir sig“. Jafnréttisstofa tekur undir þessi orð í greinargerðinni og bendir á 
mikilvægi þessarar breytingar fyrir réttarstöðu brotaþola.

Jafnréttisstofa tekur enn fremur undir þá afstöðu sem fram kemur skýrt í 
greinargerðinni að með því að lögfesta sérstakt ákvæði sem tekur á ofbeldi í nánum 
samböndum þá endurspegli það „þá afstöðu samfélagsins að slík háttsemi líðist ekki í 
lýðræðislegu þjóðfélagi“ .

Athugasemdir við einstaka þætti frumvarpsins:

Yfirskrift XXIII. kafla almennra hegningarlaga nr. 19/1940 er „Manndráp og 
líkamsmeiðingar“ . Með frumvarpinu er lagt til að bætt verði inn í þennan kafla ákvæði 
um ofbeldi í nánum samböndum, en það orðalag kemur hinsvegar hvergi beint fram, 
hvorki í kaflaheitinu né í ákvæðinu sjálfu, þ.e. 218. gr. b. Eins og skýrt kemur fram í 
greinargerðinni sem fylgir frumvarpsdrögunum getur ofbeldi í nánum samböndum 
verði andlegt ofbeldi, fjárhagslegt ofbeldi og félagslegt ofbeldi. Ekki er skilyrði að í 
ofbeldinu felist líkamsmeiðingar. Jafnréttisstofa telur mikilvægt að hugtakið „ofbeldi í 
nánum samböndum“ sé nefnt í ákvæðinu sjálfu eða a.m.k. í kaflaheitinu til að gefa 
réttari mynd af innihaldi kaflans og þeirri réttarvernd sem ákvæðum hans er ætlað að 
veita. XXIII. kafli gæti þá borið yfirskriftina „Manndráp, líkamsmeiðingar og ofbeldi í 
nánum samböndum“.

Um 4. gr.

Varðandi ákvæði um ofbeldi í nánum samböndum, bendir Jafnréttisstofa á að 
skilgreiningin á heimilisofbeldi í Istanbúl samningnum er nokkuð víðari en sú sem lagt 
er til að notuð verði hér. Jafnréttisstofa telur að fara þurfi betur yfir það hvort 
hugsanlega þyrfti að hafa ákvæði víðtækara. Mun ákvæðið t.d. ná yfir fólk í nánu 
sambandi sem ekki hefur deilt húsnæði? A f greinargerðinni virðist mega ráða að 
sambúð um einhvern tíma, þótt hún hafi verið stutt og ekki formlega skráð, sé skilyrði 
fyrir því að ákvæði eigi við. Skilgreining í Istanbúl samningnum gerir það ekki að 
skilyrði að fólk hafi búið saman, þ.e. deili eða hafi deilt heimili eða þolandi búi á 
heimili geranda eða sé „í hans umsjá“. Rétt er hér að benda á tilvísun í greinargerðinni, 
neðst á bls. 7 í kafla 3, til verklagsreglna embættis ríkislögreglustjóra frá 2014. Tekin er 
upp skilgreining á heimilisofbeldi í verklagsreglunum og samkvæmt nær hugtakið 
heimilisofbeldi yfir ofbeldi sem einstaklingur verður fyrir af nákomnum, „þ.e. gerandi 
og þolandi eru skyldir, tengdir eða hafi sögu um tengsl“ . (leturbreyt. IE)

Jafnréttisstofa telur að rýmka þurfi gildissvið ákvæðisins þannig að réttarverndin nái 
yfir fólk sem hefur „sögu um tengsl“ við geranda, og að ekki skipti máli hvort gerandi 
deilir, deilir ekki eða hafi deilt húsnæði með þolanda, sbr. b lið 3. gr. Istanbúl 
samningsins.

Jafnréttisstofa, Borgum við Norðurslóð, 600 Akureyri
Sími: 460 6200 Bréfsími: 460 6201 Netfang: jafnretti@jafnretti.is

mailto:jafnretti@jafnretti.is


Jafnréttisstofa
Um 5. gr.

Varðandi 5. gr. í frumvarpsdrögunum um bann við því að neyða aðra manneskju, 
fullorðna eða barn, til að ganga í hjúskap þá spyr Jafnréttisstofa hvort hið nýja ákvæði 
nái nægilega vel utan um þær aðstæður sem því er ætlað að ná yfir. Í hjúskaparlögum er 
lágmarksaldur til að ganga í hjúskap 18 ár, sbr. 1. ml. 7. gr. laga nr. 31/1993. Skv. 2. 
ml. sömu greinar er hægt að heimila yngra fólki að ganga í hjúskap „enda liggi fyrir 
afstaða forsjárforeldra til hjúskaparstofnunarinnar“ Myndi ákvæði, eins og það er 
orðað núna, ná yfir þær aðstæður þar sem foreldrar myndu ákveða að barn þeirra gengi 
í hjúskap, þar sem ekkert lægi fyrir um huglæga afstöðu barnsins/unglingsins til 
ráðstöfunarinnar? Í greinargerðinni með ákvæðinu er talað, að því er virðist jöfnum 
höndum, um að neyða eða þvinga. Orðalag ákvæðisins og hinar nauðsynlegu skýringar 
sem er að finna í greinargerðinni mættu vera í betra samræmi til að tryggja þá 
réttarvernd sem ákvæðinu er ætlað að veita.

Rétt er að geta þess að Jafnréttisstofa tekur hér aðeins afstöðu til þessa frumvarps en 
ekki til þess hvort hugsanlega þyrfti að breyta öðrum lagaákvæðum eða bæta nýjum við 
til þess að uppfylla allar skyldur skv. Instanbúl samningnum.

Jafnréttisstofa áskilur sér rétt til að koma með frekari athugasemdir eða ábendingar á 
síðari stigum, ef þurfa þykir.

Jafnréttisstofa svarar fúslega spurningum og athugasemdum allsherjar- og 
menntamálanefndar, ef einhverjar eru og er tilbúin til að senda fulltrúa á fund 
nefndarinnar, verði óskað eftir því.

Virðingarfyllst, 

f.h. Jafnréttisstofu

Ingibjörg Elíasdóttir

lögfræðingur
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