Lög
um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19 12. febrúar 1940,
með síðari breytingum (upptaka, hryðjuverk, skipulögð
brotastarfsemi, mansal og peningaþvætti).

1. gr.
Við 6. gr. laganna bætast tveir nýir töluliðir er orðast svo:
19. Fyrir háttsemi sem greinir í samningi Sameinuðu þjóðanna gegn fjölþjóðlegri, skipulagðri brotastarfsemi frá 15. nóvember 2000 og í bókun við þann samning til að koma
í veg fyrir, berjast gegn og refsa fyrir verslun með fólk, einkum konur og börn, frá 15.
nóvember 2000.
20. Fyrir háttsemi sem greinir í Evrópuráðssamningi um aðgerðir gegn mansali frá 3. maí
2005.
2. gr.
Í stað 69. gr. laganna kemur nýr kafli, er verður VII. kafli A, Upptaka, með átta nýjum
greinum er orðast svo:
a. (69. gr.)
Gera má upptækan ávinning af broti eða fjárhæð sem svarar til hans í heild eða að hluta.
Sama gildir um muni sem keyptir eru fyrir ávinninginn eða komið hafa í stað hans. Þegar
ekki er unnt að færa fullar sönnur á fjárhæð ávinnings er heimilt að áætla fjárhæðina.
Kostnaður sem tengist framkvæmd brots dregst ekki frá fjárhæð ávinnings.
b. (69. gr. a.)
Gera má upptæka með dómi:
1. Hluti sem hafa verið notaðir, ætlaðir eru til notkunar eða hætta þykir á að verði notaðir
við framningu brots.
2. Hluti sem hafa orðið til við brot.
3. Hluti sem með öðrum hætti tengjast framningu brots.
Í stað upptöku á hlutum skv. 1. mgr. má gera upptæka fjárhæð sem svarar til andvirðis
þeirra í heild eða að hluta.
Nú er félagi slitið með dómi og má þá gera fjármuni, bækur, skjöl og aðrar eignir þess
upptækar.
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c. (69. gr. b.)
Gera má upptæk verðmæti, að hluta eða í heild, sem tilheyra einstaklingi sem gerst hefur
sekur um brot þegar:
1. brotið er til þess fallið að hafa í för með sér verulegan ávinning og
2. það getur varðað að minnsta kosti 6 ára fangelsi.
Með sömu skilyrðum og greinir í 1. mgr. má gera upptæk verðmæti, að hluta eða í heild,
sem núverandi eða fyrrverandi maki eða sambúðarmaki þess sem framið hefur brot hefur
aflað nema:
1. verðmætanna hafi verið aflað meira en 5 árum áður en brotið var framið eða
2. viðkomandi hafi ekki verið í hjúskap eða sambúð á þeim tíma sem verðmætanna var
aflað.
Með sömu skilyrðum og greinir í 1. mgr. má gera upptæk verðmæti, að hluta eða í heild,
sem runnið hafa til lögaðila sem viðkomandi einstaklingur, einn eða með sínum nánustu,
hefur ráðandi stöðu í. Sama gildir ef verulegur hluti af tekjum lögaðilans rennur til viðkomandi. Upptaka er þó ekki heimil ef verðmætin hafa runnið til lögaðilans meira en 5 árum áður
en brotið var framið.
Nú sýnir viðkomandi fram á að verðmætanna hafi verið aflað á lögmætan hátt og skulu
þau þá ekki gerð upptæk.
Í stað upptöku á tilgreindum verðmætum skv. 1.–3. mgr. má gera upptæka fjárhæð sem
svarar til andvirðis þeirra í heild eða að hluta.
d. (69. gr. c.)
Nú hefur ávinningi af broti verið blandað saman við eignir sem aflað hefur verið með lögmætum hætti og má þá gera þær eignir upptækar allt að matsvirði þess ávinnings sem blandað var við þær.
e. (69. gr. d.)
Upptaka skv. 69. gr. má fara fram hjá þeim sem notið hefur ávinnings af broti.
Upptaka skv. 1. og 2. mgr. 69. gr. a má fara fram hjá þeim sem framið hefur brot og þeim
sem hann hefur unnið fyrir.
Tryggingarréttindi yfir hlutum sem sæta upptöku geta aðeins fallið brott samkvæmt
ákvörðun dómstóls þegar rétthafi er grandsamur.
Hafi einhver þeirra sem nefndur er í 1. og 2. mgr. gert ráðstafanir eftir að brot var framið
sem varða eignarhald eða réttindi yfir ávinningi eða hlut sem gera á upptækan má gera
ávinninginn eða hlutinn upptækan hjá þriðja manni hafi hann vitað um tengsl ávinningsins
eða hlutarins við brot eða sýnt af sér stórfellt gáleysi í því sambandi. Sama gildir þegar um
gjöf er að ræða.
Upptöku verður ekki komið við hafi viðkomandi látist, nema um sé að ræða upptöku skv.
69. gr.
f. (69. gr. e.)
Hafi einhver beðið tjón við brot má í dómi ákveða að nýta andvirði upptækra verðmæta
til greiðslu á skaðabótakröfu viðkomandi.
Hafi dómfelldi greitt skaðabætur til brotaþola í slíkum tilvikum, eftir uppkvaðningu dóms,
skal lækka þá fjárhæð sem gerð er upptæk í sama hlutfalli.
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g. (69. gr. f.)
Nú er krafist upptöku á ávinningi, hlutum, munum, verðmætum eða eignum annarra en
sakbornings og skal þá beina þeirri kröfu að eigandanum eða handhafa réttindanna.
Nú er ekki vitað hver er eigandi eða handhafi réttindanna eða hann hefur ekki þekktan
dvalarstað hér á landi og má dómstóll þá beita upptöku í máli gegn sakborningi.
Nú er ekki vitað hver hefur gerst brotlegur eða er handhafi réttindanna og má þá beita upptöku með dómi án þess að nokkur sé ákærður.
Nú hefur verið lagt hald á verðmæti við rannsókn máls og ekki er vitað hver eigandi þeirra
er og enginn gerir lögmætt tilkall til þeirra innan 5 ára og má þá gera þau upptæk.
h. (69. gr. g.)
Það sem gert er upptækt er eign ríkissjóðs nema annað sé sérstaklega ákveðið í lögum. Það
á þó ekki við þegar andvirðið er nýtt til að greiða skaðabótakröfu þess sem beðið hefur tjón
við brot, sbr. 69. gr. e.
Dómsmálaráðuneytinu er heimilt að ákveða að því sem gert er upptækt sé skipt á milli
íslenska ríkisins og annars ríkis eða ríkja. Við slíka ákvörðun skal m.a. leggja til grundvallar
þau útgjöld sem málið hefur leitt af sér í ríkjunum, hvort þar hafi orðið tjón vegna málsins
og hvaðan upptækt verðmæti er runnið. Skipting samkvæmt þessari málsgrein má ekki leiða
til þess að bótagreiðslur til tjónþola séu takmarkaðar.
3. gr.
Orðin „3. tölul.“ í lokamálslið 6. mgr. 82. gr. laganna falla brott.
4. gr.
Upphafsmálsliður 1. mgr. 100. gr. a laganna orðast svo: Fyrir hryðjuverk skal refsa með
allt að ævilöngu fangelsi hverjum sem fremur eitt eða fleiri af eftirtöldum brotum í þeim tilgangi að valda almenningi verulegum ótta eða þvinga með ólögmætum hætti íslensk eða erlend stjórnvöld eða alþjóðastofnun til að gera eitthvað eða láta eitthvað ógert eða í því skyni
að veikja eða skaða stjórnskipun eða stjórnmálalegar, efnahagslegar eða þjóðfélagslegar
undirstöður ríkis eða alþjóðastofnunar.
5. gr.
Á eftir 175. gr. laganna kemur ný grein, 175. gr. a, er orðast svo:
Sá er sammælist við annan mann um að fremja verknað sem varðar að minnsta kosti 4 ára
fangelsi og framkvæmd hans er liður í starfsemi skipulagðra brotasamtaka skal sæta fangelsi
allt að 4 árum, nema brot hans varði þyngri refsingu samkvæmt öðrum ákvæðum laga þessara
eða öðrum lögum.
Með skipulögðum brotasamtökum er átt við félagsskap þriggja eða fleiri manna sem hefur
það að meginmarkmiði, beint eða óbeint í ávinningsskyni, að fremja með skipulegum hætti
refsiverðan verknað sem varðar að minnsta kosti 4 ára fangelsi, eða þegar verulegur þáttur
í starfseminni felst í því að fremja slíkan verknað.
6. gr.
227. gr. a laganna orðast svo:
Hverjum þeim sem gerist sekur um eftirtalda verknaði, einn eða fleiri, í þeim tilgangi að
misnota mann kynferðislega eða til nauðungarvinnu eða til að nema á brott líffæri hans skal
refsa fyrir mansal með allt að 8 ára fangelsi:
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1. Að útvega, flytja, afhenda, hýsa eða taka við einstaklingi og við það er beitt eða hefur
verið beitt ólögmætri nauðung skv. 225. gr., eða frelsissviptingu skv. 226. gr., eða hótun
skv. 233. gr., eða ólögmætum blekkingum með því að vekja, styrkja eða hagnýta sér
villu viðkomandi um aðstæður eða með því að hagnýta sér bága stöðu viðkomandi.
2. Að útvega, flytja, afhenda, hýsa eða taka við einstaklingi yngri en 18 ára.
3. Að láta af hendi greiðslu eða annan ávinning til að afla samþykkis til misnotkunarinnar
hjá manni sem ræður gerðum annars manns.
Sömu refsingu skal sá sæta sem tekur við greiðslu eða öðrum ávinningi skv. 3. tölul.
1. mgr.
Beinist brot skv. 1. mgr. gegn barni skal taka það til greina til þyngingar refsingunni.
Sömu refsingu skal hver sá sæta sem gerist sekur um eftirtalda verknaði, einn eða fleiri,
í því skyni að greiða fyrir mansali:
1. Að falsa ferða- eða persónuskilríki.
2. Að annast milligöngu um slík skilríki eða útvega þau.
3. Að halda eftir, fjarlægja, skemma eða eyðileggja ferða- eða persónuskilríki annars
einstaklings.
7. gr.
264. gr. laganna orðast svo:
Hver sem tekur við, nýtir eða aflar sér eða öðrum ávinnings af broti á lögum þessum eða
af refsiverðu broti á öðrum lögum, eða meðal annars umbreytir slíkum ávinningi, flytur hann,
sendir, geymir, aðstoðar við afhendingu hans, leynir honum eða upplýsingum um uppruna
hans, eðli, staðsetningu eða ráðstöfun ávinnings skal sæta fangelsi allt að 6 árum.
Sá sem framið hefur frumbrot og fremur jafnframt brot skv. 1. mgr. skal sæta sömu refsingu og þar greinir. Ákvæði 77. gr. gildir þá eftir því sem við á.
Refsing getur orðið fangelsi allt að 12 árum ef um ræðir ávinning af broti skv. 173. gr. a.
Sé brot skv. 1. mgr. framið af gáleysi varðar það sektum eða fangelsi allt að 6 mánuðum.
8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 18. desember 2009.

