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Umsögn embættis lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu um frumvarp til laga 
um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, með síðari breytingum  
(Samningur Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi gegn konum og 
heimilisofbeldi, þingskjal 547 -  401. mál á 145. löggjafaþingi 2015-2016.

Vísað er til tölvupósts, dags. 21. janúar sl., þar sem óskað er eftir umsögn 
lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu um írumvarp til breytinga á almennum 
hegningarlögum nr. 19/1040. Um er ræða breytingar í því skyni að fullgilda Istanbúl- 
samninginn svonefnda, þ.e. samning Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn 
ofbeldi gegn konum og heimilisofbeldi.
Embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu fagnar framangreindu frumvarpi. Það 
er álit lögreglustjóra að frumvarpið sé í alla staði vel unnið og að vel hafi tekist til við að 
ná fram markmiðum Istanbúl-samningsins.
Embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu hefúr eina athugasemd við framkomið 
lagafrumvarp en hún varðar túlkun refsiréttam efndar á því hvort þörf sé að setja sérstakt 
refsiákvæði í íslenska löggöf er varðar umsáturseinelti (e. stalking) og fjallað er um í 
kafla 2.2.2. frumvarpsins. Refsiréttamefnd taldi að ekki væri þörf á sérstöku lagaákvæði 
og taldi að lög nr. 85/2011 um nálgunarbann og brottvísun a f heimili myndu fullnægja 
þeim skilyrðum sem Istanbúl-samningurinn gerir kröfur um til fullgildingar hans. Eftir 
því sem næst verður komist hefur verið innleitt í refsilöggjöf á öðmm Norðurlöndum 
sérstakt/sérstök ákvæði um umsáturseinelti á sl. árum og byggist sú afstaða annarra 
Norðurlandaþjóða einnig á Istanbúl-samningnum. Það er mat lögreglustjóra að 
jafnframt sé þörf á slíku lagaákvæði hér á landi, rétt eins og á öðrum Norðurlöndum en 
eðli þeirra mála geta um margt verið ólík lögum um nálgunarbann og brottvísun af 
heimili þó oft á tíðum geti þau farið saman. Þá hafa dómstólar afar sjaldan fallist á að 
úrskurða um nálgunarbann á grundvelli þess að „raskað sé friði brotaþola“ eins og fram 
kemur í 4. gr. laganna. Dómstólar hafa að meginstefnu til aðeins litið til rökstudds gmns 
um brot.

Umsáturseinelti (e. stalking) er um margt ólíkt öðrum brotum, þ.e. lúta að huglægum 
ótta og kvíða þeirrar manneskju sem er elt eins og skilgreining Dr. Lamber Royakkers 
segir til um:
„Stalking is a form  ofmental assault, in which the perpetrator repeatediy, unwantedly, 
and disruptively breaks into the life-world o f  the victim, with whom they have no 
relationship (or no longer hcive). Moreover, the separated acts that make up the 
intrusion cannot bv themselves cause the mental abuse, but do taken together 
(cumulative effect). “
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Umsáturseinelti á sér margar myndir og ekki er það alltaf sem aðilar þekkjast eða að 
um sé að ræða háttsemi sem varðar við almenn hegningarlög.
Sem dæmi getur komið upp sú staða að ókunnur aðili (aðili 1) situr um (,,stolkark‘) annan 
aðila (aðila 2) ítrekað, t.d. á þeim forsendum að aðili 1 sé ástfanginn a f aðila 2. Aðili 1 
brýtur ekki a f sér skv. almennum hegningarlögum, þ.e. beitir ekki hótunum, ofbeldi 
o.s.frv., heldur sendir t.d. blóm, hringir oft og fylgist með aðila 2 á annan hátt. í ljósi 
þess sem hér að framan greinir þarf nokkuð mikið til að koma og dómstólar hafa ekki 
verið á því að staðfesta ákvarðanir lögreglustjóra í þeim málum þar sem ekki er um brot 
að ræða, t.d. gegn almennum hegningarlögum. E f dómstólar í þessum tilvikum myndu 
staðfesta ákvörðun lögreglustjóra en aðili 1 brýtur ítrekað gegn nálgunarbanni sem 
honum hefur verið gert að sæta kæmi til greina að fá aðila 1 úrskurðaðan í 
gæsluvarðhald, t.d. á grundvelli c. eða d. liðar 1. mgr. 95. gr. laga um meðferð sakamála 
nr. 88/2008. I tilvikum sem þessum væri mun betra að fyrir lægju annað/önnur brot, 
annað en brot á lögum nr. 85/2011 um nálgunarbann og brottvísun a f heimili. Þá verður 
einnig að teljast eðlilegt að slík háttsemi, þ.e. umsáturseinelti, sé litin alvarlegum augum 
og hafi afleiðingar enda verði það að teljast sjálfsögð mannréttindi að einstaklingum 
sé tryggður sá réttur í lögum að ganga um í samfélaginu óáreitt. Er það mat embættis 
lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu að hnykkja þurfi á þeim rétti brotaþola að eiga 
rétt á friðhelgi einkalífs og tryggt verði betur en nú er sá réttur umfram rétt geranda eins 
og raunar virðist hafa verið meginmarkmið setningu laga nr. 85/2011 en virðist ekki 
vera nógu skýrt sbr. dómaframkvæmd.

Að mati embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu gæti hið íslenska ákvæði 
hljóðað á eftirfarandi hátt (bein þýðing frá finnska ákvæðinu frá 2014):

„E f einstaklingur, endurtekið, hótar, eltir, fylgist með, hefúr samband við eða með 
öðrum hætti áreitir aðra manneskju án lögmætrar ástæðu og með þeirri háttsemi 
veldur ótta eða kvíða hjá þeirri manneskju skal sá aðili sæta sektum eða fangelsi 
allt að tveimur árum.“

Þá vísast til dóms Hæstaréttar Noregs nr. 2012/1900 en þar var norska ríkið dæmt 
skaðabótaskylt fyrir að veita ekki þolanda umsáturseineltis (stalking) fullnægjandi 
vemd.
Með vísan til alls framangreinds telur embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu 
að þörf sé á að setja sérstakt lagaákvæði um umsáturseinelti (e. stalking) í íslenska 
refsilöggjöf.
Embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu telur að með þessu frumvarpi hafi 
verið stigin afar mikilvæg skref í til þess að veita þolendum í þessari stöðu réttarvemd 
og lögreglu úrræði til þess. Gerir embættið ekki frekari athugasemdir við frumvarpið.


