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Útdráttur: 

Rannsókn og saksókn mansalsmála 

Samkvæmt 227. gr. a. hgl. er refsing lögð við mansali. Skilgreining mansals samkvæmt 

hegningarlögum byggir á alþjóðlegri skilgreiningu Palermó-bókunarinnar og Evrópuráðssamningi 

um aðgerðir gegn mansali. Ísland hefur gengist undir skuldbindingar samkvæmt framangreindum 

sáttmálum til þess að tryggja aðgerðir í baráttunni gegn mansali. Í því felst m.a. að tryggja að 

gerendur í mansalsmálum verði sóttir til saka fyrir dómstólum. Íslensk stjórnvöld hafa sett sér 

aðgerðaráætlanir í gegnum árin til þess að tryggja þann árangur. Af dómaframkvæmd leiðir að 

hann hefur hingað til ekki verið mikill, þar sem aðeins einu sinni hefur verið sakfellt fyrir mansal 

hér á landi með Hrd. nr. 224/2010. Í þessari ritgerð er leitast við að varpa ljósi á hindranir sem 

standa í veg fyrir að rannsókn máls hjá lögreglu leiði til ákæru og dóms. Í því skyni er ítarlega 

farið yfir verknaðaraðferðir 227. gr. a. hgl. Við túlkun og skýringu ákvæðisins var hliðsjón höfð 

af skýringu mansalsákvæðis alþjóðlegra sáttmála sem ákvæðið sækir stoð í. Til þess að háttsemi 

falli undir 227. gr. a. hgl. þarf hún að uppfylla þrjá mismunandi þætti, þ.e. verknað, 

verknaðaraðferð og tilgang verknaðar. Af íslenskri dómaframkvæmd leiðir að það sé einkum 

verknaðaraðferðarþátturinn sem erfiðast er að sanna. Farið er yfir aðgerðaráætlanir stjórnvalda í 

tengslum við mansal ásamt helstu úttektum alþjóðlegra stofnana um stöðu málaflokksins á Íslandi. 

Fjallað er um helstu reglur sem gilda um sönnun í sakamálum ásamt því að taka til skoðunar 

erlenda dómaframkvæmd í mansalsmálum til þess að varpa ljósi á hvernig dómstólar annarra ríkja 

hafa tæklað algengar hindranir í tengslum við sönnunarfærslu í málunum. Að lokum er staða 

mansalsmála í Norðurlöndum tekin til skoðunar. Af umfjölluninni leiðir að fæstir dómar hafa fallið 

hér á landi í tengslum við mansal. Dregin er sú ályktun að það sé á grundvelli að skorts á 

sérfræðiþekkingu og nægrar áherslu innan íslensku lögreglunnar. 
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Abstract: 

Investigation and prosecution in trafficking in persons cases 

Pursuant to Article 227 a. of the Icelandic Penal Code trafficking in human beings is considered a 

criminal offence. The Icelandic definition of THB is based on the international definition laid by 

the Palermo-Protocol and Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human 

Beings. Iceland has obligations under these conventions to ensure actions for combating THB in 

Iceland. That entails effective prosecution of traffickers. To meet these obligations, authorities 

have adopted National Action plans. However, there has only been one conviction for a THB 

offence in Iceland with Supreme Court case No. 224/2010. The aim of this thesis is to identify 

obstacles within the Icelandic legal system that prevent police investigations from resulting in 

prosecutions of traffickers. The conditions of Art. 227 a. will be explored, with reference to 

interpretation of the international definition. Art. 227 a. defines THB as constituting three 

elements, i.e. an “action”, a “means” and a “purpose”. Drawing upon THB cases in Iceland, the 

“means” element seems to be the biggest evidential obstacle for authorities. A brief overview will 

be given on Iceland’s National Action plans as well as evaluation reports by international 

organizations regarding THB in Iceland. The thesis includes a discussion on rules regarding the 

burden of proof in criminal cases as well as an overview on THB cases by justice systems in other 

countries. The latter is discussed to shed light on how other countries deal with common hindrances 

in proving guilt in THB. Finally, a specific focus is shed on the status of THB in other Nordic 

countries. The analysis shows that Iceland has the least prosecutions regarding THB. This may be 

caused by lack of special knowledge by those handling such cases, as well as lack of focus on THB 

by the Icelandic police.   
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1. Inngangur 

Mansal er ef til vill ekki það fyrsta sem kemur upp í hugann þegar maður hugsar um afbrot á 

Íslandi. Mögulega teljum við að þetta sé ekki vandamál á Íslandi því þessi brot eru ekki augljós í 

okkar samfélagi. Á litla landinu þar sem allir þekkjast kannast flestir við einhvern sem hefur lent í 

heimilisofbeldi, líkamsárás, nauðgun, innbroti, o.s.frv. Sjaldan heyrum við, ef nokkurn tímann, að 

fólkið í kringum okkur hafi orðið fyrir mansali. Á því kunna að vera ýmsar skýringar. Ef til vill er 

ein skýringin sú að nauðung og frelsissvipting þolenda mansals eiga það til að fara mjög leynt. 

Kannski er ástæðan að við þekkjum þetta fyrirbæri ekki nógu vel og sjáum ekki þær vísbendingar 

um mansal sem verða á vegi okkar. Hugsanlega viljum við ekki sjá eða viðurkenna að hér á landi 

þrífist mansal. Eða jafnvel er skýringin sú að þolendur mansals eru almennt af öðrum þjóðflokki, 

og við teljum þá ekki okkur varða. Ef til vill værum við meðvitaðri um vandamálið ef um væri að 

ræða íslenskar konur, menn og börn sem yrðu fyrir frelsissviptingu og væru seld nauðug til annars 

lands. Staðreyndin er sú að mansal er vaxandi vandamál í heiminum í dag og fyrirfinnst í hverju 

samfélagi, þar á meðal á Íslandi. Á hverju ári er talið að um 24.9 milljónir einstaklinga verði 

þolendur mansals á alþjóðavísu, en sá fjöldi hefur farið ört vaxandi með árunum.1 Ísland er þar 

engin undantekning. Þótt ekki séu tiltækar nákvæmar tölur um fjölda brotaþola hér á landi má ætla 

að á tímabilinu 2016 til loka árs 2018 hafi um sex tugir einstaklinga verið þolendur mansals á 

Íslandi.2 Aukningu á mansali hér á landi má meðal annars rekja til stóraukinna umsvifa í 

byggingariðnaði og ferðamannaþjónustu.3 Á síðustu árum hefur umfjöllun um mansal og 

skipulagða glæpastarfsemi hér á landi aukist til muna og birtast reglulega fréttir um aukna áhættu 

af þeim sökum á Íslandi. Um allan heim hefur baráttan gegn mansali hlotið aukna athygli en að 

mati Sameinuðu þjóðanna er mansal sú skipulagða glæpastarfsemi sem vex hvað hraðast í 

heiminum.4 Með tilkomu alþjóðavæðingar, þróunar í upplýsingatækni, aukinna alþjóðaviðskipta, 

greiðari samgangna og breyttrar landamæravörslu hefur dregið til muna úr þeim hömlum sem áður 

 
1
 „Trafficking in Persons Report 2019“ (Department of State júní 2019) <https://www.state.gov/wp-

content/uploads/2019/06/2019-Trafficking-in-Persons-Report.pdf> skoðað 1. október 2020. 
2
 Council of the Baltic Sea States (CBSS) Secretariat, „Human Trafficking: Baltic Sea Region Round-up 2020“ (The 

Council of the Baltic Sea States mars 2020) <https://www.cbss.org/wp-content/uploads/2020/03/Round-up-

report2020.pdf>. 
3
 Greiningardeild ríkislögreglustjóra, „Skipulögð brotastarfsemi á Íslandi: Áhættumatsskýrsla“ (Ríkislögreglustjóri 

maí 2019) 12. 
4
 Ásta R. Jóhannesdóttir, „Skýrsla um aðgerðaáætlun gegn mansali 2009-2012“ (Félags- og tryggingamálaráðherra 

17. mars 2009) 13 <https://www.althingi.is/altext/pdf/136/s/0754.pdf>. 
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voru á starfsemi skipulagðra glæpasamtaka á alþjóðavísu, líka á Íslandi.5 Í skýrslu 

greiningardeildar ríkislögreglustjóra, sem gefin var út í maí 2019, er fjallað um áhættustig vegna 

hættu af skipulagðri glæpastarfsemi hér á landi. Þar kemur meðal annars fram að áhætta vegna 

smygls á fólki, mansals og vændis sé metin í hæsta áhættuflokki, eða sem „gífurleg áhætta“.6 Þessi 

vitundarvakning sem orðið hefur í þjóðfélaginu er lykilþáttur í baráttunni gegn mansali hér á landi. 

Það er því engum vafa undirorpið að mansal ógnar helstu mannréttindum einstaklinga og 

grundvallargildum þjóðfélagsins.7 

Birtingarmyndir mansals geta verið margvíslegar, allt eftir því hver tilgangur þess er. 

Mansal getur falið í sér refsiverða hagnýtingu á manni í kynferðislegum tilgangi, til 

nauðungarvinnu eða verið refsiverð hagnýting á líkama viðkomandi, svo sem sala líffæra í 

ábótaskyni.8 Kjarni mansals felur í sér að maður er sviptur frelsi til að ráða yfir sjálfum sér og 

persónulegum högum sínum. Frelsi sem hann hefði annars notið ef ekki væri fyrir ánauð 

gerandans. Brotaþolar sæta ýmist líkamlegri eða andlegri misnotkun og fá ekki að taka þátt í því 

lýðræðissamfélagi sem við hin búum í.9 Mansal hefur þó ekki eingöngu afleiðingar fyrir þá sem 

verða fyrir því með beinum hætti, heldur hefur það einnig margvísleg neikvæð áhrif á þjóðfélagið 

í heild. Neikvæð áhrif þess eru af ýmsum toga og birtist meðal annars í fjártjóni og tekjumissi hins 

opinbera. Mansali fylgir ýmis útlagður kostnaður sem hið opinbera þarf að leggja til, t.d. í tengslum 

við rannsóknir málanna. Rannsóknir af hálfu lögreglunnar, sem og annarra stofnana, vegna 

mansals eru bæði tímafrekar og kostnaðarsamar. Fjármagn þarf að leggja í mannafla, búnað, 

sérstaka þjálfun lögreglumanna, forgangsröðun innan lögreglu o.fl. Þá felst tekjumissir hins 

opinbera í því að mansal skilar engum skatttekjum og leiðir einkum til nettótekjutaps, sem 

afleiðingu af skattsvikum og peningaþvætti. Mansal hefur einnig í för með sér neikvæð áhrif á 

viðskiptaumhverfi og vinnumarkaðinn þar sem í því felst mannauðssóun og skekkt 

samkeppnisstaða, enda geta fyrirtæki nýtt sér ódýrt vinnuafl og sparað sér launatekjur sem veitir 

þeim samkeppnisforskot.10  

 
5
 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 286 - 161. mál. 

6
 Greiningardeild ríkislögreglustjóra (n. 3). 

7
 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 286 - 161. mál. 

8
 „Mansal: Áætlun ríkisstjórnar Íslands um aðgerðir gegn mansali 2013-2016“ 6. 

9
 Flosi H. Sigurðsson, „Hlutlæg og huglæg skilyrði 1. tölul. 1. mgr. 227. gr. a. hgl. um mansal“ (2011) 64 Úlfljótur, 

tímarit laganema 555, 565. 
10

 UNOCD (United Nations Office on Drugs and Crime), „An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, 

Impact and Action“ (United Nations 2008) 93 <https://www.unodc.org/documents/human-
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Mansal er í eðli sínu margslungið og um er að ræða flókna brotastarfsemi. Rannsókn á því 

krefst að staðfesta þarf ýmsa þætti sem því viðkemur til þess að unnt sé að slá því föstu að brot 

hafi átt sér stað.11 Það var ekki fyrr en árið 2003 að mansal var skilgreint sérstaklega í lögum en 

þá var lögfest ákvæði í almenn hegningarlög, sem lagði til refsingu við svonefndu mansali.12 

Ákvæði 227. gr. a. hgl. skilgreinir mansal með þeim hætti að gerandi hafi ýmist útvegað, flutt, 

afhent, hýst eða tekið við brotaþola, sem beittur er eða hefur verið beittur tilteknum 

verknaðaraðferðum á einhverjum tímapunkti í ferlinu, þ.e. ólögmætri nauðung, frelsissviptingu, 

hótunum, ólögmætum blekkingum eða hagnýtingu bágrar stöðu. Tilgangur gerandans er sá að 

misnota viðkomandi kynferðislega, til nauðungarvinnu eða til að nema á brott líffæri hans. 

Skilgreiningin felur því í sér áskilnað um þrjá þætti, þ.e. verknað, verknaðaraðferð og tilgang 

verknaðar, sem er grundvöllur fyrir því að ákvörðun um saksókn og útgáfu ákæru er lögð fram 

eftir rannsókn máls hjá lögreglu. Það sem gerist á rannsóknarstigi máls mótar ekki aðeins 

málatilbúnað ákæruvaldsins fyrir dómstólum, heldur getur einnig haft úrslitaáhrif á niðurstöðu 

dóms um sekt eða sýknu ákærða.13 Reynsla íslenskra ákæruvaldsins af saksókn mansalsmála er 

hins vegar takmörkuð. Af 74 málum, sem komu á borð lögreglu á árinu 2015, fór einungis eitt mál 

í ákærumeðferð, og var það fellt niður.14 Aðeins einu sinni hefur verið sakfellt fyrir mansal hér á 

landi, og var það fyrir tíu árum síðan. Með Hrd. 16. júní 2010 í máli nr. 224/2010 voru fimm 

litháískir karlmenn sakfelldir fyrir mansal gagnvart nítján ára litháískri stúlku, sem hafði verið beitt 

ólögmætri nauðung, frelsissviptingu og ótilhlýðilegri meðferð áður en og þegar hún var send til 

landsins og einnig í meðförum ákærðu hér á landi, er þeir tóku við henni, fluttu hana og hýstu í því 

skyni að notfæra sér hana kynferðislega. Var háttsemin talin varða við 1. tölul. 1. mgr. 227. gr. a. 

hgl. eins og ákvæðið hljóðaði á þeim tíma er dómur féll í málinu.  

Eins og við á um nær öll mál, sem koma til kasta dómstóla, ræðst árangur þeirra einkum af 

þeim sönnunargögnum sem lögð eru fram í málinu. Ein helsta áskorun réttarkerfisins við rannsókn 

og saksókn mansalsmála hefur lotið að sönnunarfærslu. Mansalsmál eru flókin og erfið 

 
trafficking/An_Introduction_to_Human_Trafficking_-

_Background_Paper.pdf?fbclid=IwAR3hKCKVbIl9fbZTwy7CIJ6erEV7hFrER2DzAGcWPVpbdPu8Qo25zKhFQy

A> skoðað 8. mars 2020. 
11

 UNOCD (United Nations Office on Drugs and Crime), „Evidential Issues in Trafficking in Persons Cases“ (United 

Nations 2017) VII <https://www.unodc.org/documents/human-

trafficking/2017/Case_Digest_Evidential_Issues_in_Trafficking.pdf> skoðað 23. janúar 2020. 
12

 Almenn hegningarlög nr. 19/1940 (hér eftir nefnd “hgl.”). 
13

 Eiríkur Tómasson, Sakamálaréttarfar: rannsókn; þvingunarráðstafanir (Bókaútgáfan Codex 2012) 13. 
14

 Greiningardeild ríkislögreglustjóra (n. 3) 11. 
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viðureignar. Rannsóknir málanna eru tímafrekar og teygja anga sína víða.15 Til þess að Ísland geti 

staðið að alþjóðlegum skuldbindingum gagnvart mansali er nauðsynlegt að tryggja að gerendur 

verði í ríkari mæli sóttir til saka fyrir dómstólum landsins. Hvernig farið verður að því er hins 

vegar ósvarað álitamál þar sem dómaframkvæmd hefur ekki myndast um beitingu 227. gr. a. hgl. 

Verður því ekki unnt að svara því með fullyrðingum, hvað einkenni árangursríka saksókn. Ljóst 

er þó að einhver hindrun stendur í vegi fyrir því að rannsókn máls leiði til ákæru og dóms innan 

íslenska réttarkerfisins. Til þess að varpa ljósi á þær hindranir verður að kanna inntak og skilyrði 

227. gr. a. hgl. Við skýringu ákvæðisins er óhjákvæmilegt að taka til skoðunar alþjóðlega sáttmála, 

sem ákvæðið sækir stoð sína í, ásamt frekari heimildum af alþjóðavettvangi um beitingu 

mansalsákvæða í framkvæmd.  

Í þessari ritgerð verður fjallað um rannsókn og saksókn mansals, samkvæmt 227. gr. a. hgl. 

Markmið ritgerðarinnar er að koma auga á hindranir, sem til staðar eru við rannsókn og saksókn 

íslenskra yfirvalda á mansalsmálum, með hliðsjón af þeim kröfum sem gerðar eru til sönnunar í 

málaflokknum. Þar sem algengast er að mansal fari fram í tengslum við kynferðislega misnotkun 

eða nauðungarvinnu verður aðaláherslan lögð á þær tegundir mansals, þ.e. kynlífsmansal og 

vinnumansal. Til þess að gera betur grein fyrir þeim áskorunum sem íslenska réttarkerfið stendur 

frammi fyrir þegar kemur að rannsókn og saksókn geranda er nauðsynlegt í upphafi að skoða 

skilyrði mansals, samkvæmt 227. gr. a. hgl. Í því skyni verður verknaðarlýsing ákvæðisins brotin 

til mergjar, ásamt því að taka til skoðunar þau fáu mál sem hafa komið til kasta lögreglu hér á landi 

í tengslum við mansal. Þá verða kannaðir þeir alþjóðasáttmálar sem ákvæðið sækir stoð í og 

jafnframt farið yfir helstu úttektir alþjóðastofnana um stöðu mansals á Íslandi. Slík umfjöllun 

þjónar þeim tilgangi að varpa ljósi á þau atriði sem íslensk stjórnvöld þurfa að bæta úr í tengslum 

við rannsókn og saksókn mansals. Að því loknu verður sérstök umfjöllun um rannsókn og 

sönnunarfærslu í mansalsmálum almennt, en sú umfjöllun byggir á útgefnu efni alþjóðastofnana 

um mansal ásamt dómaframkvæmd annarra ríkja í mansalsmálum. Að lokum verður svo fjallað 

um stöðu málaflokksins á Norðurlöndum og leitast við að kanna árangur þeirra í baráttunni gegn 

mansali með saksókn á hendur gerendum.  

 

 
15

 UNOCD (United Nations Office on Drugs and Crime), „Evidential Issues in Trafficking in Persons Cases“ (n. 11) 

2. 
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2. Mansal 

2.1. Ákvæði 227. gr. a hgl. 

Mansal í skilningi laga á Íslandi í dag á rætur að rekja til þess að þann 10. mars 2003 voru samþykkt 

lög á Alþingi nr. 40/2003 um breytingu á almennum hegningarlögum. Á þessum tíma höfðu 

kynferðisbrot verið til sérstakrar athugunar hjá dómsmálaráðuneytinu og refsiréttarnefnd. Varð sú 

áhersla meðal annars til þess að breytingar voru í tvígang gerðar á ákvæðum í kynferðisbrotakafla 

hegningarlaga, með lögum nr. 39/2000 og 14/2002, auk þess sem nokkrar skýrslur voru unnar í 

tengslum við málaflokkinn. Ein af þessum skýrslum var tekin saman á vegum 

dómsmálaráðuneytisins um vændi á Íslandi og félagslegt umhverfi þess.16 Í kjölfar skýrslunnar 

skipaði dómsmálaráðherra nefnd í apríl 2001, en verkefni hennar fólst meðal annars í því að fara 

yfir gildandi refsilög/ákvæði í tengslum við vændi og kynferðislega misnotkun.17 Í skýrslunni, sem 

nefndin skilaði af sér í apríl 2002, er að finna umfjöllun um verslun með konur. Hún varpar einmitt 

ljósi á hversu nátengdir málaflokkarnir tveir eru, þ.e. mansal og vændi. Í umfjölluninni segir að 

verslun með konur sé útbreitt vandamál á alþjóðavettvangi. Ísland sé hins vegar ekki í hópi þeirra 

landa sem ákjósanlegt sé að stunda slíka starfsemi, sökum legu landsins og smæðar, góðra 

lífsskilyrða, og fleiri atriða. Mál hafi hins vegar komið upp hjá lögreglunni í Reykjavík árið 2001, 

sem benti til þess að starfsemi af þessu tagi færi fram hér á landi og því væri mikilvægt fyrir 

stjórnvöld að vera á varðbergi gagnvart brotastarfseminni.18 Í skýrslunni er málsatvikum lýst með 

þeim hætti að fjórar nektardansmeyjar höfðu verið fengnar til landsins á þeim forsendum að þær 

væru að fara að dansa nektardans. Eigandi næturklúbbsins sem þær áttu að starfa hjá hefðu hins 

vegar ætlast til þess að þær stunduðu vændi. Af málinu mátti því vera ljóst að Ísland væri ekki 

laust við starfsemi af þessu tagi. Þá var nefndinni falið að setja fram tillögur og ábendingar um 

úrræði varðandi margvísleg álitamál, sem nefndin þurfti að taka afstöðu til. Í því skyni var lagt til 

að mælt yrði fyrir um refsinæmi mansals í hegningarlögum.19 Fram að því hafði ekki verið til 

staðar sérstakt ákvæði í hegningarlögum en háttsemin sem í mansali fólst gat hins vegar verið 

 
16

 Bryndís Björg Ásgeirsdóttir, Hólmfríður Lydía Ellertsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir, „Vændi á Íslandi og 

félagslegt umhverfi þess“ (Rannsóknir og Greining ehf. 2001) 

<https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item10705/Vandi_a_Islandi_og_felagslegt_umhverfi_tess.pdf> 

skoðað 27. apríl 2020. 
17

 Vændisnefnd, „Skýrsla nefndar sem falið var að gera tillögur um úrbætur vegna kláms og vændis“ 

(Dómsmálaráðuneyti 16. apríl 2e.Kr.) <https://www.stjornarradid.is/media/innanrikisraduneyti-

media/media/skyrslur/vaendiogklam.pdf> skoðað 18. mars 2020. 
18

 sama heimild 13. 
19

 sama heimild 47. 
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refsiverð, samkvæmt öðrum ákvæðum hgl., sbr. til dæmis ákvæði í XXIV. kafla um ólögmæta 

nauðung og frelsissviptingu.20 Með því að gera mansal að sérgreindu broti í hegningarlögum yrðu 

öll tvímæli tekin af hvaða háttsemi væri refsiverð, auk þess sem það myndi varpa ljósi á alvarleika 

brotastarfseminnar. Í kjölfar skýrslunnar var frumvarp samið á vegum refsiréttarnefndar, og lagt 

fyrir Alþingi á 128. löggjafarþingi.21 Með frumvarpinu var tekið undir tillögu nefndarinnar og lagt 

til að lögfest yrði nýtt ákvæði, sem legði til refsingar við svonefndu mansali, eða verslun með fólk, 

í 227. gr. a. hgl. Samkvæmt ákvæðinu yrði refsað fyrir mansal með allt að átta ára fangelsi, hverjum 

þeim sem gerðist sekur um nánar tilgreinda verknaði í þeim tilgangi að notfæra sér mann 

kynferðislega eða til nauðungarvinnu eða til að nema brott líffæri hans. Í athugasemdum með 

frumvarpinu kom fram að tillagan um lögfestingu ákvæðis um refsinæmi mansals hefði einnig 

tekið mið af þjóðréttarlegum skuldbindingum Íslands.22 Í upphafi var ákvæði 277. gr. a. hgl. 

svohljóðandi: 

227. gr. a. Hverjum þeim sem gerist sekur um eftirfarandi verknað í þeim tilgangi 

að notfæra sér mann kynferðislega eða til nauðungarvinnu eða til að nema á brott 

líffæri hans skal refsa fyrir mansal með allt að 8 ára fangelsi: 

    1. Að útvega, flytja, hýsa eða taka við einhverjum sem beittur er eða hefur verið 

beittur 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 annarri ótilhlýðilegri aðferð. 

    2. Að útvega, flytja, hýsa eða taka við einstaklingi yngri en 18 ára eða láta af 

hendi greiðslu eða annan ávinning til að afla samþykkis frá þeim sem hefur umsjón 

með barni. 

Í nefndaráliti allsherjarnefndar Alþingis um frumvarp til laganna segir að við verknaðarlýsingu 

brotsins í frumvarpinu hefði verið tekið mið af alþjóðlega viðurkenndri skilgreiningu mansals 

samkvæmt alþjóðasamningum. Nánar tiltekið samningi Sameinuðu þjóðanna gegn alþjóðlegri og 

skipulagðri glæpastarfsemi, og bókun við hann, sem miðar að því að koma í veg fyrir, berjast gegn 

og refsa fyrir verslun með fólk, einkum konur og börn.23 Eins og nánar verður vikið að, í umfjöllun 

 
20

 Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 918- 567. mál. 
21

 sama heimild. 
22

 sama heimild. 
23

 Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 1124 - 567. mál. Samningur Sameinuðu þjóðanna gegn fjölþjóðlegri og skipulagðri 

glæpastarfsemi (United Nations Convention against Transnational Organized Crime, UNTOC) (samþykktur 13. 

desember 2000, tók gildi 13. maí 2010) og bókun um að koma í veg fyrir, uppræta og refsa fyrir mansal, einkum 

kvenna og barna (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children) 

(samþykktur 13. desember 2000, tók gildi 22. júní 2010) (Hér eftir vísað til sem „Palermó-samning“ annars vegar og 

„Palermó-bókun“ hins vegar).  
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um alþjóðlegar skuldbindingar Íslands, á mansalsákvæðið rætur að rekja til framangreinds 

alþjóðasamnings og bókunar. Lýsing íslenska lagaákvæðisins var orðuð með hliðsjón af 3. gr. 

Palermó-bókunarinnar. Í nefndarálitinu segir það vera ætlun löggjafans að efnislegt inntak 227. gr. 

a. hgl. verði túlkað í samræmi við ákvæði Palermó-bókunarinnar.24 Þá er jafnframt áréttuð tilurð 

ákvæðisins, en í nefndarálitinu kom fram að: „[þ]ótt háttsemin sem lýst er í frumvarpinu sé í flestu 

tilliti þegar refsinæm samkvæmt ákvæðum hegningarlaga er með frumvarpinu lögð sérstök áhersla 

á þessi brot þar sem þau þykja mjög alvarleg.“25 Umfjöllun frumvarpsins um mansal var ekki 

yfirgripsmikil, og gefa þingskjöl með lagafrumvarpinu jafnframt til kynna að mansal hafi ekki 

verið þungamiðja umræðunnar á þinginu. Megináhersla var lögð á vændi og kynferðisbrot, í ljósi 

aukinnar áherslu dómsmálaráðuneytisins á þann málaflokk, og var mansal í tengslum við vændi 

einungis liður eða angi af þeirri umræðu. Mansalsákvæðið kom til vegna tillögu nefndar um vændi 

í skýrslu sinni um klám og vændi. Meginhlutverk þeirrar skýrslu var að koma fram með tillögur 

að úrbótum í tengslum við klám og vændi, en umfjöllun um verslun með konur kom sérstaklega 

til skoðunar í ljósi þess að mansal er nátengt viðfangsefni sem fléttast gjarnan saman við umfjöllun 

um vændi. Umfjöllun skýrslunnar um mansal var hins vegar mjög almenn og takmörkuð. Af 

skýrslunni verður ekki ráðið hvers vegna nauðsynlegt hafi verið að bæta ákvæðinu við, þá árið 

2003, af öðrum ástæðum en þeim að nauðsynlegt væri að undirstrika alvarleika mansals. Umfjöllun 

skýrslunnar um fjórar stúlkur, sem voru fengnar til landsins og grunur lék á að hefðu átt að stunda 

vændi, gaf til kynna að stjórnvöld hefðu þá fyrst farið að átta sig á alvarleikanum. Að hér á landi 

gæti mögulega leynst mansal eins og í öðrum ríkjum, sem yrði að bregðast við. Umræða um 

frumvarpið í þingsal gaf til kynna að stjórnvöld hefðu litið svo á að mansal hefði fram að þeim 

tíma ekki verið vandamál hér á landi. Úr fyrstu umræðu í þingsal kom til dæmis fram í erindi 

Guðrúnar Ögmundsdóttur: „[v]ið vitum aldrei hvenær þetta vandamál berst hingað til okkar. Við 

hér heima erum líka í heiminum sjálfum og þannig ekki óhult fyrir svona vandamálum og ég fagna 

sem sagt þessu nýmæli.“26 Að öðru leyti virðist lögfesting ákvæðisins í hegningarlög hafa verið til 

þess að uppfylla þjóðréttarlegar skuldbindingar Íslands.  

Á 137. löggjafarþingi árið 2009 voru lagðar til breytingar á ákvæði 227. gr. a. hgl. um 

mansal. Með frumvarpinu var leitast eftir að endurskoða ákvæðið í þeim tilgangi annars vegar að 

 
24

 sama heimild. 
25

 Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 918- 567. mál. 
26

 Alþt. 2002-2003, B-deild, 567. mál 74. fundur (Guðrún Ögmundsdóttir) skoðað 21. mars 2020. 



 

 

8 

 

fullgilda áðurnefndan Palermó-samning Sameinuðu þjóðanna og Palermó-bókunina. Hins vegar í 

þeim tilgangi að fullgilda Evrópuráðssamning um aðgerðir gegn mansali frá maí 2005.27 Nánar 

verður rætt um þessa alþjóðasamninga í kafla 2.2. Samkvæmt frumvarpinu hafði ákvæði 227. gr. 

a. hgl. verið samið með hliðsjón af lýsingu brotsins, samkvæmt 3. gr. Palermó-bókunarinnar en 

ákvæðinu hafði ekki verið fylgt eftir til hlítar. Efnislega væri skilgreining 227. gr. a. hgl. á mansali 

sambærileg þeirri sem fram kæmi í Palermó-bókuninni og Evrópuráðssamningnum, en þó vantaði 

upp á ýmis atriði, eins og sjá má af neðangreindri umfjöllun. Með frumvarpinu var lagt til að 

breytingar yrðu gerðar á ákvæði 227. gr. a. hgl., það yrði gert skýrara og jafnframt yrði 

skilgreiningu samkvæmt Palermó-bókun og Evrópuráðssamningi um aðgerðir gegn mansali fylgt 

eftir með nákvæmari hætti í hegningarlögum.28 Við breytingu á lögunum var jafnframt litið til 

mansalsákvæðis 262. gr. a. danskra hegningarlaga sem er svohljóðandi: 

For menneskehandel straffes med fængsel indtil 8 år den, der rekrutterer, 

transporterer, overfører, huser eller efterfølgende modtager en person, hvor der 

anvendes eller har været anvendt 

    1) ulovlig tvang efter § 260, 

    2) frihedsberøvelse efter § 261, 

    3) trusler efter § 266, 

    4) retsstridig fremkaldelse, bestyrkelse eller udnyttelse af en vildfarelse eller 

    5) anden utilbørlig fremgangsmåde 

med henblik på udnyttelse af den pågældende ved kønslig usædelighed, 

tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende forhold eller fjernelse af organer. 

 

Stk. 2. På samme måde straffes den, der med henblik på udnyttelse af den 

pågældende ved kønslig usædelighed, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende 

forhold eller fjernelse af organer 

    1) rekrutterer, transporterer, overfører, huser eller efterfølgende modtager en 

person under 18 år  

    eller 

    2) yder betaling eller anden fordel for at opnå samtykke til udnyttelsen fra en 

person, som har  

    myndighed over den forurettede, og den, der modtager sådan betaling eller anden 

fordel.29 

Ákvæði 227. gr. a. hgl. hljóðaði svona eftir breytingar: 

 
27

 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 286 - 161. mál. 
28

 sama heimild 23. 
29

 LBKG 2008-11-06 nr 1068 Straffeloven.  
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227. gr. a. 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: 

    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. 1. 

mgr. 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.  

Frá því að breyting var gerð á ákvæðinu á 137. löggjafarþingi árið 2009 hefur það haldist óbreytt, 

að undanskildu því að refsirammi þess var hækkaður úr átta ára fangelsi í tólf ára með lögum nr. 

72/2011.30 Refsirammi ákvæðisins kom til endurskoðunar í kjölfar Hrd. nr. 224/2010, sem 

sérstaklega var fjallað um í frumvarpinu, en vísað var til þess að dómurinn hefði varpað ljósi á 

alvarleika brotsins. Með hliðsjón af því var talið eðlilegt að refsirammi ákvæðisins yrði 

endurskoðaður, en í því sambandi var litið til þeirra refsinga sem lægju við brotum á 194. og 226. 

gr. hgl.31 Þær breytingar, sem gerðar voru á ákvæðinu árið 2009, fólust meðal annars í því að 

samkvæmt 1. tölul. er ekki lengur skilyrði að tilgangur gerandans hafi verið að „notfæra sér“ mann 

kynferðislega, heldur er nú kveðið á um að tilgangurinn sé að „misnota“ mann kynferðislega. Þessi 

breyting felur í sér að sá sem selur annan einstakling þarf ekki að hafa gert það í þeim tilgangi að 

notfæra/misnota sjálfur annan mann heldur nægir að einstaklingur sé misnotaður af einhverjum 

aðila svo fremi sem tilgangur gerandans sé misnotkun. Misnotkunin er því ekki lengur háð því 

skilyrði að hún fari fram í þágu gerandans, heldur getur hún núna verið í þágu annarra aðila. Þá 

var hnykkt á því að gerandi geti gerst sekur um fleiri en einn verknað, af þeim sem fram koma í 

 
30

 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 1768 - 785. mál. 
31

 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 1389 - 785. mál. 
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1.-3. tölul. ákvæðisins, með því að breyta orðinu „verknað“ í „verknaði, einn eða fleiri“. Önnur 

breyting sem gerð var á ákvæðinu felur í sér að sögninni að afhenda var bætt við í upptalningu 1. 

tölul. 1. mgr. ákvæðisins. Hefur það einkum verið gert til að ná betur yfir skilgreiningu áðurnefndra 

alþjóðasáttmála þar sem notast er við enska orðið „transfer“ í lýsingu þeirra. Þá var orðalagi 

ákvæðisins jafnframt breytt á þann hátt að horfið var frá orðalaginu „sem beittur er eða hefur verið 

beittur“, en þess í stað segir nú „og við það er beitt eða hefur verið beitt“. Felur það meðal annars 

í sér að mögulegt er nú að refsa einstaklingi, sem sér t.d. einungis um að flytja brotaþola fyrir 

fullframið mansalsbrot, óháð því hvort sá einstaklingur hafi vitað eða mátt vita að hann hafi verið 

beittur blekkingum eða hótunum áður en gerandi tók við honum. Brotaþoli þarf heldur ekki að 

hafa verið beittur blekkingum eða hótunum áður eða fram að þeim tíma er honum var veitt viðtaka 

af þeim sem ákærður er, heldur nægir að þeirri verknaðaraðferð sé beitt á einhverjum tímapunkti í 

ferlinu. Þá var lokamálslið 1. tölul. 1. mgr. breytt á þann hátt að horfið var frá orðalaginu „eða 

annarri ótilhlýðilegri aðferð“, en í stað þess segir nú „með því að hagnýta sér bága stöðu 

viðkomandi“. Orðalagið „eða annarri ótilhlýðilegri aðferð“ hafði verið sett með hliðsjón af lýsingu 

danskra hegningarlaga sem segir „anden utilbørlig fremgangsmåde“, án þess að mikill skilningur 

hafi verið til staðar hjá íslenskum stjórnvöldum á því hvað í setningunni fælist.32  

Samkvæmt ofangreindu ákvæði byggir skilgreining á mansali á þremur þáttum, sem hafa 

þýðingu þegar kemur að rannsókn og saksókn brotanna, þar sem saksókn byggir á því að þessir 

þrír þættir hafi verið sannaðir. Fyrsti þáttur skilgreiningarinnar lýtur að „verknaðinum“, þ.e. að 

gerandi hafi útvegað, flutt, afhent, hýst eða tekið við þolanda. Því næst kemur til skoðunar 

„verknaðaraðferðin“, en sá þáttur felur í sér að þolandi hafi á einhverjum tímapunkti í ferlinu verið  

hótað, beittur valdbeitingu eða annars konar nauðung, frelsissviptingu, svikum, blekkingum eða 

hagnýtingu bágrar stöðu, hvort sem er af hálfu ákærða eða annarra. Loks lýtur þriðji þátturinn að 

„tilgangi verknaðarins“, sem getur ýmist verið kynferðisleg misnotkun, nauðungarvinna eða til að 

nema á brott líffæri. Litið hefur verið svo á að í tilganginum felist fyrst og fremst hvers konar 

hagnýting á einstaklingi. Framangreindir þættir þurfa allir að vera til staðar til þess að um mansal 

sé að ræða, en einungis þarf að uppfylla eitt atriði úr hverjum þætti.33 Eina undantekningin er þegar 

um er að ræða einstakling undir 18 ára aldri. Samkvæmt 2. tölul. 1. mgr. 227. gr. a. hgl. telst það 

mansal þegar einstaklingur útvegar, flytur, afhendir, hýsir eða tekur við einstaklingi yngri en 18 

 
32

 Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 918- 567. mál. 
33

 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 286 - 161. mál. 
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ára í þeim tilgangi að misnota viðkomandi kynferðislega, til nauðungarvinnu eða til að nema á 

brott líffæri hans. Samkvæmt 2. tölul. er ekki gert skilyrði að „verknaðaraðferð“ hafi verið beitt, 

eins og gert er samkvæmt 1. tölul. ákvæðisins þar sem fram kemur „og við það er beitt eða hefur 

verið beitt“. Þegar um börn er að ræða þarf því ekki að sýna fram á að í ferlinu hafi valdbeitingu, 

hótun um valdbeitingu, eða annars konar aðferð verið beitt til þess að um mansal sé að ræða. Að 

sama skapi leiðir til refsiþyngingar ef brot hans beinist gegn barni, sbr. 3. mgr. 227. gr. a. hgl. Í 

lögskýringargögnum með ákvæðinu er ekki að finna skilgreiningar á einstökum hugtökum í 

verknaðarlýsingunni, heldur er vísað til þess að ákvæðið skuli skýrt til samræmis við Palermó-

samning Sameinuðu þjóðanna og Evrópuráðssamninginn.  

Mikilvægt er að þeir sem koma að mansalsmálum, sem sagt lögreglan, ákæruvald, dómarar 

og eftir atvikum starfsmenn annarra stofnana, hafi þekkingu á inntaki ákvæðisins og skilyrðum 

þess til þess að átta sig á þeim þáttum sem rannsókn og sönnunarfærsla málanna lýtur að. Til þess 

að komast nær kjarna hugtaksins, og gera um leið betur grein fyrir þeim þáttum, sem 

sönnunarfærsla lýtur að, verður að skoða nánar þessa þrjá meginþætti, sem ákvæðið byggir á. Í 

lögskýringargögnum er, eins og áður segir, ekki að finna skilgreiningu á einstökum hugtökum 

samkvæmt verknaðarlýsingu ákvæðisins. Því er nauðsynlegt að styðjast að einhverju leyti við 

alþjóðleg lögskýringargögn og fræðirit um mansalsákvæði Palermó-bókunarinnar og 

Evrópuráðssamninginn, þar sem ætlun íslenska löggjafans var að ákvæði 227. gr. a. hgl. yrði skýrt 

til samræmis við framangreinda sáttmála. Umfjöllunin lýtur eftir sem áður að inntaki 227. gr. a. 

hgl.   

 

2.1.1. Verknaður  

Fyrsti þáttur skilgreiningarinnar lýtur að verknaði. Til þess að um mansal sé að ræða í skilningi 

almennra hegningarlaga, þarf einstaklingur ýmist að hafa útvegað, flutt, afhent, hýst eða tekið við 

öðrum einstaklingi, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 227. gr. a. hgl. Með þessari upptalningu er ætlað að ná 

yfir allt mansalsferlið, frá upphafi til enda, allt frá því að einstaklingur er útvegaður í mansal þar 

til hagnýting fer fram. Svona ítarleg lýsing þjónar þeim tilgangi að unnt sé að refsa öllum, sem 

koma að mansalsferlinu, með einum eða öðrum hætti, hvort sem þeir eru aðalmenn eða 
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hlutdeildarmenn.34 Í því sambandi verða nú einstaka verknaðarliðir teknir til frekari athugunar, að 

því leyti sem tilefni er til. 

Fyrsti verknaðurinn sem kemur til skoðunar, samkvæmt 1. tölul., er sögnin „að útvega“. 

Eins og áður hefur komið fram var mansalsákvæði hegningarlaga samið með hliðsjón af 

skilgreiningu mansals samkvæmt alþjóðasáttmálum. Hugtakið „að útvega“ er íslensk þýðing á 

enska orðinu „recruitement“, sem kemur fram í skilgreiningu Palermó-bókunarinnar og 

Evrópuráðssamningnum.35 Ef einungis er horft á íslenska ákvæðið getur verið torskilið og ekki 

endilega augljóst hvað átt er við með sögninni að útvega einstakling. Samkvæmt íslenskri orðabók 

þýðir útvega að afla, en enska orðið recruitment vísar heldur til þess að fólk sé fengið inn, eða 

safnað í lið.36 Með því að útvega einhvern er verið að vísa til þess að þolandi sé dreginn inn í 

ákveðið ferli, sem heldur svo áfram.37 Sú háttsemi sem felst í því „að útvega“ einstakling nær ekki 

einungis til þess að gerandi hitti þolanda í eigin persónu og fái hann til að koma með sér á ákveðinn 

stað, heldur geta einnig aðrar aðferðir fallið þar undir. Það getur átt við um þegar þolandi er 

útvegaður augliti til auglitis, en jafnframt skriflega, í gegnum auglýsingar á samfélagsmiðlum, í 

gegnum fjölmiðla eða þriðja aðila. Þá fara auk þess meirihluti samskipta í dag fram í gegnum 

samfélagsmiðla, tölvupósta eða símskeyti og getur þolandi talist hafa verið útvegaður með þeim 

hætti.38 Í mansalsmálum er algengt að tilteknir aðilar í heimalandinu sjái um að útvega þolendur, 

þeir leita þá almennt að einstaklingum sem standa höllum fæti og eru líklegir til að nýtast sem 

þolendur. Þessir aðilar koma síðan að öðru leyti ekki að mansalsverknaðinum sjálfum.39 Annað 

einkenni mansals felst þá í því að þolendur eru almennt fluttir milli landa og fer hagnýting yfirleitt 

ekki fram í því landi þar sem þolandi er útvegaður. Af þeim sökum getur reynst erfitt að ná til 

þeirra aðila sem sjá um að útvega þolanda, í því skyni að sækja þá til saka.40 Slík staða kom til 

dæmis uppi í Hrd. nr. 224/2010, en sá dómur er eina tilfellið hér á landi þar sem sakfellt hefur 

verið fyrir mansal. Í málinu voru fimm menn sakfelldir fyrir mansal gagnvart nítján ára stúlku, þar 

sem sannaðist að hún hefði verið beitt ólögmætri nauðung, frelsissviptingu og ótilhlýðilegri 

 
34

 Council of Europe, „Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in 

Human Beings“ (CETS 197 2005) 15 <https://rm.coe.int/16800d3812>. Flosi H. Sigurðsson (n. 9) 568. 
35

 3. gr. Palermó-bókunar, sbr. 4. gr. Evrópuráðssamningsins.  
36

 „Snara“ <https://snara.is/> skoðað 28. mars 2020. 
37

 Flosi H. Sigurðsson (n. 9) 568. 
38

 Council of Europe (n. 34) 15. 
39

 Flosi H. Sigurðsson (n. 9) 569. 
40

 sama heimild. 
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meðferð áður en og þegar hún var flutt til landsins, sem og í meðförum ákærðu hér á landi. Í málinu 

var talið sannað að ákærðu hefðu tekið við brotaþola, flutt hann og hýst í því skyni að notfæra sér 

kynferðislega, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 227. gr. a. hgl. Ákærðu voru ekki bornir sökum um að hafa 

útvegað brotaþola, heldur hefði verið um annan mann að ræða, að nafni Thomas, í heimalandi 

þolanda sem ekki var ákærður í málinu, enda ekki vitað um frekari deili á honum. Breytti það engu 

um sekt ákærðu þótt þeir hefðu ekki sjálfir komið að þeim efnisþætti verknaðarlýsingar sem lýst 

var í 1. tölul. 1. mgr. ákvæðisins, heldur einungis að það skilyrði teldist yfirhöfuð vera fyrir hendi. 

Því næst kemur til skoðunar hugtakið að „flytja“ samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. Það hugtak 

kann að virðast sjálfgefið í fyrstu. Það er að færa á milli staða eða færa til samkvæmt skilgreiningu 

íslenskrar orðabókar.41 Við nánari skoðun kemur hins vegar í ljós að undir hugtakið kann ýmis 

háttsemi að falla, sem ekki virðist augljóst við upphafsskoðun. Með hugtakinu er ekki einungis 

verið að ná til þess einstaklings sem telst hafa flutt brotaþola, á þeim grundvelli að hann stjórnaði 

bifreiðinni, skipinu eða flugvélinni, sem flytur brotaþola á milli staða. Undir hugtakið getur því 

einnig fallið háttsemi sem felst í því að skipuleggja flutninginn eða fylgja brotaþola á milli staða. 

Þá getur það talist „flutningur“ í skilningi ákvæðisins að panta og greiða fyrir farmiða með flugvél, 

rútu eða skipi fyrir þolanda.42 Í Hrd. nr. 224/2010 voru allir ákærðu taldir hafa gerst sekir um 

flutning á brotaþola, með einum eða öðrum hætti. Ákærði G var talinn hafa flutt hann með þeim 

hætti að hann fékk ónafngreindan einstakling til verksins sem keypti farmiða fyrir brotaþola, með 

flugvél frá heimalandi sínu, en ákærði G greiddi fyrir hann. Þótt ákærði hefði ekki sjálfur pantað 

farmiðann, þá taldist hann samt sem áður hafa staðið að flutningi brotaþola þar sem hann fékk 

annan einstakling í verkið. Hinir ákærðu töldust sekir um að hafa flutt brotaþola með því að hafa 

sótt hann á Keflavíkurflugvöll í þeim tilgangi að flytja hann í skilningi ákvæðisins til 

Hafnarfjarðar. Samkvæmt framansögðu er ljóst að það er ekki nauðsynlegt að eiginlegur flutningur 

eigi sér stað til þess að skilyrðið teljist uppfyllt, heldur nægir að sýna fram á að tilgangur geranda 

hafi verið sá að flytja brotaþola, þótt það hafi ekki endilega tekist. Þá skiptir ekki máli, í tengslum 

við verknaðinn að „flytja“, hvort brotaþoli sé fluttur yfir landamæri. Í athugasemdum með 

frumvarpi til breytinga á hegningarlögum er vísað til þess að mansal sé refsivert án tillits til þess 

hvort einstaklingar séu fluttir til landsins eða úr landi með sama hætti og þegar brotið fer að öllu 

 
41

 „Snara“ <https://snara.is/> skoðað 28. mars 2020.  
42

 David McClean, Transnational organized crime. A commentary on the UN convention and its protocols. (Oxford 

University Press 2007) 323. Flosi H. Sigurðsson (n. 9) 569.  
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leyti fram hér á landi. Í því sambandi yrði að taka tillit til þess að brotastarfsemi tengd mansali sé 

alþjóðleg og virðir ekki landamæri.43 Mansal telst því vera til staðar án tillits til þess hvort brotaþoli 

hafi verið fluttur til landsins yfir landamæri eða að brotið hafi verið að öllu leyti framið innanlands. 

Þá skiptir heldur ekki máli hvort brotaþoli hafi komið til landsins með lögmætum eða ólögmætum 

hætti eða hvort hann dveljist löglega eða ólöglega á landinu.44 

Þá kemur fyrir hugtakið „afhending“. Sögninni var bætt inn með breytingu á 

hegningarlögum á 137. löggjafarþingi árið 2009. Var það gert í því skyni að fylgja með nákvæmari 

hætti skilgreiningu brotsins samkvæmt alþjóðasáttmálunum, en afhending var bætt inn með 

hliðsjón af enska orðinu „transfer“.45 Ljóst er að afhending fer almennt fram þegar eitthvað er látið 

af hendi til annars einstaklings. Í skilningi ákvæðisins væri það þá brotaþoli, sem látinn væri af 

hendi til annars aðila til mansals. Með því að afhenda hann til annars einstaklings færast jafnframt 

yfirráð yfir honum til móttakanda.46 Að mansali koma gjarnan margir aðilar, svokallaðir 

„milligöngumenn“, sem taka við brotaþola á einum stað og afhenda hann öðrum gegn þóknun. 

Með því að gera afhendingu refsiverða samkvæmt ákvæðinu er mögulegt að refsa þeim, sem koma 

eingöngu að sem milligöngumenn við afhendingu, fyrir fullframið brot eða eftir atvikum fyrir 

hlutdeild að broti, að öðrum skilyrðum uppfylltum. Þá getur afhending farið fram með óeiginlegum 

hætti, þ.e. líkamleg afhending á sér ekki stað heldur er þolandi leigður áfram frá upphaflegum 

seljanda til annars en fær áfram greitt fyrir hagnýtingarrétt á þolanda.47 

Með hugtakinu „hýsa“ er vísað til þess að einstaklingur veiti þolanda húsaskjól. Hugtakið 

var sett fram með hliðsjón af enska orðinu „harbour“, en það hefur verið túlkað svo, samkvæmt 

ákvæði Palermó-bókunar, að jafnframt geti í því falist sú háttsemi að hylma yfir með geranda hvar 

dvalarstaður brotaþola sé.48 Ekki hefur verið reynt á það í íslenskum rétti hversu rúmt hugtakið 

verður túlkað í skilningi ákvæðisins. Í því máli þar sem sakfellt hefur verið fyrir mansal hér á landi, 

með Hrd. nr. 224/2010, voru ákærðu taldir hafa hýst brotaþola þar sem þeir fluttu hann í íbúð í 

Hafnarfirði þar sem hann dvaldi í tvo sólarhringa.  

 
43

 Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 918- 567. mál. 
44

 Council of Europe (n. 34) 15. 
45

 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 286 - 161. mál. 
46

 David McClean (n. 42) 323. Flosi H. Sigurðsson (n. 9) 569. 
47

 Flosi H. Sigurðsson (n. 9) 570. 
48

 David McClean (n. 42) 323. 
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Síðasti verknaðarþátturinn lýtur að því að „taka við einstaklingi“. Með hliðsjón af 

verknaðinum að „afhenda“ má gera ráð fyrir að ástæða hafi jafnframt staðið til þess að gera 

refsivert að „taka við einstaklingi“, þar sem almennt helst það í hendur að einhver taki við því sem 

annar sér um að afhenda.49   

 

2.1.2. Verknaðaraðferð  

Annar þáttur verknaðarlýsingar 227. gr. a. hgl. felst í verknaðaraðferð. Samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. 

227. gr. a. hgl. eru verknaðaraðferðirnar fimm talsins:  

„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.“ 

Verknaðaraðferðarþátturinn er grundvallaratriði í skilgreiningunni á mansali. Hann greinir mansal 

frá öðrum brotum, eins og til að mynda smygli á fólki í ágóðaskyni eða brotum í tengslum við 

vinnuaðstæður, þar sem hagnýting á fólki fer fram, en felur einungis í sér brot á kjarasamningum.50 

Til þess að um mansal geti verið að ræða er það skilyrði að samhliða verknaðinum sé einhverri af 

ofangreindum verknaðaraðferðum beitt, ýmist í gegnum ferlið eða að minnsta kosti á einhverjum 

tímapunkti í því.51 Eina undantekningin frá skilyrði um beitingu verknaðaraðferðar er þegar um 

börn er að ræða, eða einstaklinga undir 18 ára aldri. Samkvæmt 2. tölul. 1. mgr. 227. gr. a. hgl. er 

ekki gerð krafa um að brotaþoli hafi verið beittur tiltekinni verknaðaraðferð í mansalsferlinu til að 

ná fram verknaðarþættinum í ákvæðinu.  

 Með lögum nr. 149/2009, þegar breyting var gerð á ákvæðinu á 137. löggjafarþingi, fólst 

ein breytingin í því að orðalagið „sem beittur er eða hefur verið beittur“ var tekið út, en þess í stað 

segir nú „og við það er beitt eða hefur verið beitt“.52 Hefur það meðal annars í för með sér breytingu 

á sönnunarfærslu. Að því leyti að samkvæmt áður gildandi orðalagi þurfti að sanna að brotaþoli 

hefði verið beittur tiltekinni verknaðaraðferð, t.d. ólögmætri nauðung áður en verknaðurinn fór 

 
49

 Flosi H. Sigurðsson (n. 9) 571. 
50

 UNOCD (United Nations Office on Drugs and Crime), „The International Legal Definition of Trafficking in 

Persons: Consolidation of research findings and reflection on issues raised“ (United Nations 2018) 24 

<https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2018/Issue_Paper_International_Definition_TIP.pdf> skoðað 

2. september 2020. 
51

 Council of Europe (n. 34) 15. 
52

 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 286 - 161. mál. 
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fram. Þá varð jafnframt að sanna að sá sem tók við þolanda, eða viðhafði aðra háttsemi í 

verknaðarþættinum, hefði verið meðvitaður um það að þolandi hefði verið beittur þeirri 

verknaðaraðferð áður en hann kom til gerandans. Inntak breytingarinnar á beitingu ákvæðisins má 

leiða af Hrd. nr. 224/2010. Á þeim tíma er dómur féll í málinu hafði breyting ekki verið gerð á 

ákvæðinu, en í því sambandi er tekið fram í dóminum: 

„Samkvæmt framansögðu hafa ákærðu hver með sínum hætti átt hlut að því að 

flytja A hingað til lands eða milli staða hér og hýsa hana að auki ... . Svo að þessi 

háttsemi þeirra gæti átt undir ákvæði 1. töluliðar 1. mgr. 227. gr. a. almennra 

hegningarlaga varð því skilyrði jafnframt að vera fullnægt að þeim hefði verið ljóst 

að A hefði verið beitt nauðung eða annarri ótilhlýðilegri aðferð áður en hún lagði 

upp í för sína hingað til lands.“53 

Í málinu fór fram umfangsmikil lögreglurannsókn í tengslum við það hvort brotaþoli hefði verið 

beittur ólögmætri nauðung, frelsissviptingu, hótunum, ólögmætum blekkingum eða annarri 

ótilhlýðilegri aðferð áður en hann kom til landsins. Í því skyni voru íslenskir lögreglumenn meðal 

annars sendir til Litháen til að afla sönnunargagna um hagi brotaþola áður en honum var veitt 

viðtaka hér á landi. Rannsókn lögreglu leiddi í ljós að brotaþoli hafði verið hnepptur í nauðung 

eða vændi í Litháen og að ákærðu í málinu hefðu vitað það, eða í það minnsta gat þeim engan 

veginn dulist það, er þeir tóku við brotaþola í skilningi ákvæðisins. Af framangreindu er hins vegar 

ljóst að ekki er lengur gerð krafa um að þetta sé sannað, þar sem nú nægir að sanna að einhverri 

verknaðaraðferð hafi verið beitt á einhverjum tímapunkti í ferlinu. Þótt brotaþoli hafi ekki verið 

beittur ólögmætri nauðung áður en sá sem ákærður er í máli tók við honum, þá nægir að sýna fram 

á að þeirri verknaðaraðferð hafi verið beitt á öðrum tímapunkti, síðar í ferlinu. Það er eftir sem 

áður nauðsynlegt skilyrði að tiltekinni verknaðaraðferð verði beitt til þess að um mansal sé að 

ræða. En það skiptir ekki lengur máli á hvaða tímapunkti verknaðaraðferðin kann að hafa átt sér 

stað. Svo unnt sé að beita ákvæðinu í framkvæmd er mikilvægt að átta sig á hvað felst í einstaka 

verknaðaraðferðum. Verður því hver aðferð nú tekin til nánari skoðunar, að því leyti sem tilefni er 

til. 

 Fyrsta verknaðaraðferðin, samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. 227. gr. a. hgl., er ólögmæt nauðung. 

Ákvæði um ólögmæta nauðung er að finna í XXIV. kafla hegningarlaga, sem fjallar um brot gegn 

frjálsræði manna. Samkvæmt 225. gr. hgl. telst það ólögmæt nauðung: 

 
53

 Leturbreyting höfundar. 
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225. gr. Ef maður neyðir annan mann til þess að gera eitthvað, þola eitthvað eða 

láta hjá líða að gera eitthvað með því að beita líkamlegu ofbeldi eða hóta honum að 

beita hann eða nána vandamenn hans líkamlegu ofbeldi eða frelsissviptingu eða að 

hafa upp rangan sakburð um refsiverða eða vansæmandi háttsemi hans eða náinna 

vandamanna hans, eða annan slíkan sakburð, þótt sannur sé, ef nauðungin á ekki 

nægilegan rétt á sér sökum þess málefnis, sem hótunin beinist að, eða loks með því 

að hóta honum að valda verulegum skemmdum eða eyðileggingu á eignum hans, 

þá varðar það sektum eða fangelsi allt að 2 árum. 

Ákvæði 225. gr. hgl. er tjónsbrot sem felur í sér að brotið telst fullframið á því tímamarki er 

verknaður hefur haft í för með sér tiltekna afleiðingu.54 Í þessu tilviki yrði brotið talið fullframið 

er einstaklingur hefur gert eitthvað, þolað eitthvað eða látið hjá líða að gera eitthvað vegna 

nauðungar annars manns. Um tjónsbrot gildir sú regla að gerandi þarf að hafa ásetning, sem tekur 

til allra efnisþátta verknaðarins eins og honum er lýst fullfrömdum í verknaðarlýsingu 

ákvæðisins.55 Skilyrði um ásetning, samkvæmt 225. gr. hgl., er hefðbundið þar sem öll 

ásetningsstig koma til greina, þ.e. beinn ásetningur, líkindaásetningur og dolus eventualis. 

Samkvæmt þessu þarf ásetningur geranda að taka til þess að brotaþoli upplifi nauðung, sem 

afleiðingu af háttsemi gerandans, þótt gerandi geri ekki alvöru úr þeim hótunum, sem hann hefur 

í frammi.56 Hér skiptir huglæg afstaða þolandans máli gagnvart háttsemi gerandans, sérstaklega ef 

líkamlegu ofbeldi hefur ekki verið beitt. Í Hrd. nr. 224/2010 var brotaþoli talinn hafa verið beittur 

ólögmætri nauðung þar sem viðkomandi hafði verið neyddur til þess að stunda vændi í Litháen. Í 

því skyni hafði brotaþoli verið beittur nauðung með hótunum um ofbeldi, og að nokkru leyti 

frelsissviptingu, en sú háttsemi varðar bæði  225. gr. og 226. gr. hgl.  

Því næst kemur til skoðunar frelsissvipting, samkvæmt 226. gr. hgl., en ákvæðið er 

svohljóðandi: 

226. gr. Hver, sem sviptir annan mann frelsi sínu, skal sæta fangelsi allt að 4 árum. 

Hafi frelsissvipting verið framin í ávinningsskyni eða verið langvarandi, svo og ef 

maður hefur verið settur í heimildarleysi á geðveikrahæli, fluttur burt í önnur lönd 

eða fenginn mönnum á vald, sem ekki eiga neinn rétt á því, þá skal beita 

fangelsisrefsingu ekki skemur en 1 ár og allt að 16 árum eða ævilangt. 

 
54

 Páll Sigurðsson, Lögfræðiorðabók: með skýringum (Codex: Lagastofnun Háskóla Íslands 2008). 
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 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (Reykjavík: Háskólaútgáfan 1999) 74. 
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Frelsissvipting felur í sér að einstaklingur er sviptur athafnafrelsi til að ráða sjálfur yfir verustað 

sínum og dvalarstað, þ.e. svokölluðu dvalar- eða staðafrelsi.57 Frelsissvipting er ekki bundin við 

það að einstaklingur sé læstur inni í afmörkuðu rými gegn vilja sínum, heldur verður mat að fara 

fram á aðstæðum hverju sinni, hvort háttsemi feli í sér frelsissviptingu.58 Ákvæði 226. gr. hgl. er 

tjónsbrot og gilda um það hefðbundnar ásetningskröfur, beinn ásetningur, líkindaásetningur eða 

dolus eventualis, en jafnframt getur ásetningsstigið dolus subsequens, eða eftirfarandi ásetningur, 

átt við um frelsissviptingarbrot.59 Eftirfarandi ásetningur gæti komið til álita hvað það varðar ef 

gerandi hefði í upphafi ekki ætlað sér að halda þolanda nauðugum, en ásetningur hefði kviknað 

við síðara tímamark á meðan þolanda var enn haldið nauðugum.60   

 Þriðja verknaðaraðferðin er hótun, samkvæmt 233. gr. hgl., en ákvæðið kveður á um að 

refsa skuli fyrir hótun í eftirfarandi tilvikum: 

233. gr. Hver, sem hefur í frammi hótun um að fremja refsiverðan verknað, og 

hótunin er til þess fallin að vekja hjá öðrum manni ótta um líf, heilbrigði eða velferð 

sína eða annarra, þá varðar það sektum eða fangelsi allt að 2 árum. 

Þegar hótun er til þess fallin að vekja ótta hjá öðrum manni, eða þeim sem honum tengjast, er litið 

svo á að brotið sé gegn friðhelgi einkalífs viðkomandi. Ákvæði 233. gr. hgl. er þar af leiðandi að 

finna í XXV. kafla hegningarlaga um ærumeiðingar og brot gegn friðhelgi einkalífs. Með hótun er 

verið að tjá hugsun eða setja fram yfirlýsingu gagnvart öðrum einstaklingi um að eitthvað slæmt 

sé að fara að gerast fyrir hann eða einhvern annan. Það er í fyrsta lagi skilyrði refsinæmis að 

yfirlýsingu sé beint að öðrum einstaklingi, þess efnis að gerandi hafi í hyggju að fremja refsiverðan 

verknað. Í öðru lagi er það skilyrði refsinæmis að yfirlýsingin sé til þess fallin að vekja ótta hjá 

viðtakanda um líf, heilbrigði eða velferð hans eða annarra.61 Sá greinarmunur er gerður á hótun, 

samkvæmt 233. gr. hgl. annars vegar og hótun samkvæmt 225. gr. hgl. hins vegar, að í 233. gr. er 

um samhverft brot en ekki tjónsbrot að ræða. Það þýðir að fullframningarstig hótunar miðast við 

verknaðinn sem slíkan, en ekki afleiðingar hans. Það er því ekki nauðsynlegt að hótunin hafi þær 

afleiðingar í för með sér að hún veki ótta hjá þolanda, heldur þarf hún einungis að vera til þess 

fallin að vekja ótta. Í þeim tilvikum þar sem hótun er beitt sem verknaðaraðferð við nauðungarbrot, 
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samkvæmt 225. gr. hgl., þarf hún hins vegar að hafa tilteknar afleiðingar í för með sér.62 

Ásetningsstig ákvæðisins eru hefðbundin, beinn ásetningur, líkindaásetningur og dolus 

eventualis.63 

 Þá er fjórða verknaðaraðferðin, samkvæmt 227. gr. a. hgl., ólögmætar blekkingar, en með 

henni er tryggt að íslenska lagaákvæðið innihaldi sömu verknaðarlýsingu og fram kemur í 3. gr. 

Palermó-bókunarinnar og 4. gr. Evrópuráðssamningsins, þar sem talað er um hugtökin „fraud“ og 

„deception“. Í blekkingu felst sú háttsemi að vekja eða styrkja ranga eða óljósa hugmynd 

einstaklings um atvik, hvort sem með frásögnum af atvikum sem hafa ekki gerst eða með því að 

leyna fyrir um atvik sem hafa gerst.64 Þessi verknaðaraðferð er líkleg til að eiga sér stað í upphafi 

ferlisins, þar sem  þolanda kann til dæmis að vera talinn trú um að þeirra bíði gott starf eða vinna 

við betri aðstæður annars staðar. Á einhverjum tímapunkti hlýtur þolanda að verða ljóst, eða þá að 

honum sé það tjáð, að hann hafi verið hrepptur í mansal. Við það tímamark gæti gerandi þurft að 

treysta á aðrar verknaðaraðferðir, eins og ofbeldi eða hótanir.65 Með hliðsjón af landfræðilegum 

aðstæðum Íslands er unnt að draga þá ályktun að brotaþolar, sem fluttir eru hingað á grundvelli 

mansals, ferðist með flugvél. Til þess að koma í veg fyrir að brotaþoli komi upp um tilgang 

ferðarinnar með einhverjum hætti getur skipt máli fyrir geranda að hann ferðist til landsins í góðri 

trú, og sé ekki að draga að sér óþarfa athygli yfirvalda.66 Það getur hins vegar gerst að brotaþoli 

komi upp um tilgang ferðarinnar, þótt hann komi hingað í góðri trú, sbr. Hrd. nr. 224/2010. Þar 

var brotaþoli í góðri trú um að hann væri að koma hingað til lands til að vinna, þar sem vinur 

viðkomandi hafði ætlað að útvega honum atvinnu. Háttsemi brotaþola í fluginu sjálfu, ógnandi 

hegðun og æsingur um borð í vélinni, leiddi hins vegar til þess að hann var handtekinn við komu 

sína til lands, á þeim forsendum að hafa brotið gegn lögum um loftferðir. Í kjölfarið komst upp um 

raunverulegan tilgang ferðarinnar þar sem yfirvöld tóku eftir grunsamlegum mönnum, sem biðu 

eftir þolanda og reyndust vera gerendur í mansalsmáli.   

Þá er loks kveðið á um að hagnýting bágrar stöðu brotaþola sé verknaðaraðferð, sem til 

greina kemur að beita samkvæmt ákvæðinu. Þessi aðferð kom inn með lögum nr. 149/2009, en 
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hún kom í stað orðalagsins aðra ótilhlýðilega aðferð.67 Þessi tiltekna verknaðaraðferð greinir sig 

frá hinum að því leyti að hún er töluvert matskenndari og skilur eftir meira svigrúm til túlkunar.68 

Hagnýting bágrar stöðu er ekki skilgreint í hegningarlögum og er verknaðaraðferðinni ekki gerð 

frekari skil í athugasemdum með frumvarpi til laganna eða í öðrum lögskýringargögnum. Það 

verður að teljast óheppilegt þar sem lögreglumenn, ákæruvaldshafar og dómarar hafa engar 

leiðbeiningar eða frekari vísbendingar um hvaða viðmið styðjast skuli við þegar metin er hagnýting 

vegna bágrar stöðu þolanda. Slík hagnýting gæti eftir atvikum verið skýrð með hliðsjón af öðrum 

refsiákvæðum hegningarlaga, þar sem kveðið er á um hagnýtingu bágrar stöðu. Sem dæmi má 

nefna 198. gr. hgl. þar sem refsing er lögð við því að einstaklingur misnoti aðstöðu sína gagnvart 

þeim sem er honum háður fjárhagslega, í atvinnu sinni eða sem skjólstæðingur í trúnaðarsambandi. 

Þá er einnig kveðið á um hagnýtingu bágrar stöðu í ákvæði 253. gr. hgl. Samkvæmt því er refsivert 

að notfæra sér bágindi annars manns, einfeldni, fákunnáttu eða það að hann sé honum háður, til 

þess að afla geranda tiltekinna hagsmuna, sem eru bersýnilega í ósamræmi við það endurgjald, 

sem kemur í staðinn. Fyrirvara yrði þó að gera við að treysta á framangreind ákvæði við túlkun á 

hagnýtingu báginda, í skilningi 227. gr. a. hgl., þar sem tilgangur brotanna er með öllu ólíkur. Við 

skýringu á hagnýtingu bágrar stöðu, samkvæmt 227. gr. a. hgl., verður að líta til þess hvernig 

hugtakið hefur verið túlkað í alþjóðasáttmálum, þar sem kveðið er á um „abuse of position of 

vulnerability“.69 Samkvæmt lögskýringargögnum með 3. gr. Palermó-bókunarinnar tekur 

verknaðaraðferðin til hvers konar hagnýtingar á stöðu einstaklings sem er í þeim aðstæðum að eiga 

engra annarra kosta völ en að gefa sig á vald geranda. Bágindi þolanda geta falist í hverju sem er, 

hvort sem þau tengjast líkamlegu, geðrænu eða andlegu ójafnvægi viðkomandi, eða fjölskyldu, 

félagslegum- eða efnahagslegum aðstæðum. Aðalatriðið er að viðkomandi finni sig knúinn til að 

sætta sig við aðstæður, en ætla má að bágindin yrðu að vera mjög veruleg.70 Í þeim tilfellum sem 

sönnun tekst um einhvers konar hagnýtingu á bágri stöðu brotaþola, leiðir það eitt og sér þó ekki 

til þess að um mansal sé að ræða. Til þess þarf jafnframt að uppfylla skilyrði um verknað og tilgang 

hans.71  
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2.1.3. Tilgangur verknaðar  

Þriðji og síðasti þátturinn lýtur að því í hvaða tilgangi mansalið fer fram. Þessi þáttur 

verknaðarlýsingarinnar er til þess fallinn að greina á milli mismunandi tegunda mansals, sem geta 

samkvæmt ákvæðinu verið þrenns konar. Í fyrsta lagi getur tilgangur geranda verið sá að misnota 

mann kynferðislega. Þessi tegund mansals, kynlífsmansal, er talin vera algengasta mansal á 

alþjóðavísu.72 Á Íslandi var í upphafi lögð megináhersla á þess konar mansal.73 Í öðru lagi getur 

tilgangurinn falist í því að misnota mann til nauðungarvinnu. Þessi tegund mansals, vinnumansal, 

hefur hlotið aukna athygli hér á landi á síðustu árum, í ljósi fjölgunar á erlendu vinnuafli í 

ferðaþjónustu- og byggingargeiranum. En talið er líklegt að fjöldi þeirra sem í þessum geirum 

starfa, séu þolendur mansals.74 Þá er í þriðja lagi vísað til þess að mansal geti verið í þeim tilgangi 

að nema á brott líffæri brotaþola. Mansal er tengist líffærasölu hefur ekki fengið mikla athygli hér 

á landi, í ljósi þess að algengast er að það eigi sér stað í tengslum við kynferðislega misnotkun eða 

vinnumansal. Í þessari ritgerð er sjónum einkum beint að því mansali sem talið er að fyrirfinnist 

hér á landi, þ.e. kynlífsmansal og vinnumansal. Þess má einnig geta að samkvæmt 3. gr. Palermó-

bókunarinnar er upptalning ákvæðisins á tilvikum, sem myndu teljast hagnýting eða misnotkun 

einstaklings, ekki tæmandi. Ákvæðið kveður á um að: „exploitation shall include, at a mininum, 

the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or 

services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.“ Tilvik sem 

geta fallið undir tilgang mansals eru því að minnsta kosti þau sem kveðið er á um í ákvæðinu. 

Ætlunin með þessu var, annars vegar að gefa aðildarríkjum svigrúm til að kveða á um fleiri 

tegundir mansals í landslögum. Hins vegar til að tryggja að Palermó-bókunin grípi þær tegundir 

mansals sem hafa ekki enn komið í ljós en gætu orðið til í framtíðinni.75 Það er því viðurkennt að 

mansal geti haft annan tilgang en einungis þann sem kemur fram í ákvæðinu. Af þessu leiðir að 
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íslenska lagaákvæðið skilgreinir mansal þrengra, þar sem einungis geta fallið þar undir þær 

tegundir mansals, sem ákvæðið kveður á um.  

Í athugasemdum við frumvarpi til laga nr. 149/2009 um breytingu á almennum 

hegningarlögum segir að tilgangur verknaðar felist fyrst og fremst í því „að misnotkunin sé til 

hvers konar hagnýtingar (e. exploitation)“.76 Þótt tilgangur mansals geti þannig verið af ólíkum 

toga þá er sameiginlega markmiðið alltaf að hagnýta þolandann.77 Ekki er gerð nánari grein fyrir 

því í lögskýringargögnum hvað átt sé við með hagnýtingu einstaklings, eða hvaða tilvik falli þar 

undir. Hugtakið er heldur ekki skilgreint nánar í Palermó-bókuninni, en það er almennt talið fela í 

sér tilvik sem tengjast grófum og hrottalegum vinnuaðstæðum eða vinnuumhverfi, sem brýtur gegn 

mannlegri reisn.78 Í Palermó-bókuninni er kveðið á um að „exploitation shall include, at a 

mininum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced 

labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.“79 

Tilvik sem myndu falla undir þá tegund mansals, sem fer fram í kynferðislegum tilgangi, eru að 

lágmarki vændi eða annars konar kynferðisleg hagnýting. Í tilviki vinnumansals myndi hagnýting 

felast í nauðungarvinnu eða þjónustu, þrældómi eða ánauð.80 

Skilyrðið um tilgang er huglægt, að því leyti að það fer eftir því hvað gerandi ætlaði sér á 

þeim tíma er hann framdi brotið. Það er tilgangur geranda sem skiptir máli, en ekki hvort 

tilganginum væri náð. Með öðrum orðum, ef gerandi hefði til dæmis flutt brotaþola til landsins 

með blekkingum eða hótunum, í þeim tilgangi að misnota hann kynferðislega eða til 

nauðungarvinnu, þá skiptir ekki máli fyrir fullframningu brotsins að þolandi hafi verið byrjaður að 

vinna eða hann hafi verið misnotaður kynferðislega. Hægt er að refsa geranda fyrir fullframið brot 

ef sýnt er fram á að hann hafi framið verknaðinn í þessum tilgangi.81 Í Hrd. nr. 224/2010 voru 

ákærðu sakfelldir fyrir mansal, þrátt fyrir að brotaþoli hefði ekki verið byrjaður að stunda vændi.  
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2.1.4. Mansalsmál á Íslandi. 

Ákvæði 227. gr. a. hgl. hefur ekki verið lengi í íslenskri löggjöf og lítið sem ekkert á það reynt 

fyrir dómstólum landsins eftir innleiðingu þess árið 2003. Aðeins í tveimur málum hefur ákvæði 

227. gr. a. hgl. komið til kasta Hæstaréttar, en bæði málin lutu að kynlífsmansali. Sakfelling náðist 

í einu tilviki, en í hinu málinu var héraðsdómur staðfestur með vísan til forsendna um sýknu fyrir 

brotið. Alls hafa þrjú mál farið fyrir dómstóla hér á landi, en ásamt framangreindum málum, sem 

fóru alla leið fyrir Hæstarétt, féll einnig dómur í héraði árið 2009. Verða málin öll reifuð hér að 

neðan, ásamt málum sem hafa verið til umfjöllunar í fjölmiðlum.  

Eini sakfellingardómur sem fallið hefur hér á landi fyrir brot gegn 227. gr. a. hgl. er Hrd.  

nr. 224/2010, sem áður hefur verið fjallað um.82 Með honum voru fimm menn dæmdir í fangelsi 

og til greiðslu miskabóta fyrir brot gegn 227. gr. a. hgl. Áður en málið verður reifað frekar þykir í 

upphafi rétt að taka fram að þegar atvik máls áttu sér stað hafði breyting ekki verið gerð á 

hegningarlögum með lögum nr. 149/2009. Háttsemi ákærðu var því metin á grundvelli 227. gr. a. 

hgl., eins og ákvæðið hljóðaði áður en því var breytt, sbr. 6. gr. laga nr. 149/2009. Svo sem áður 

hefur verið greint frá voru fimm litháískir karlmenn sakfelldir í málinu fyrir mansal gagnvart nítján 

ára litháískri stúlku, sem þeir höfðu flutt hingað til lands til að stunda vændi. Upp komst um málið 

fyrir tilviljun þar sem brotaþoli hafði ærst um borð í flugvélinni á leið til Keflavíkur og verið færð 

í hald lögreglu við lendingu, á grundvelli þess að hafa brotið gegn lögum um loftferðir. Ákærðu 

höfðu ætlað að taka á móti brotaþola á flugvellinum og spurðust ítrekað fyrir um hana á meðan 

hún var í umsjá lögreglu. Með þeirri háttsemi vöktu þeir athygli yfirvalda, sem varð til þess að 

brotaþola var komið fyrir í húsnæði félagsmálayfirvalda í Reykjanesbæ þar sem ekki var talið 

öruggt að láta hana í hendur ákærðu. Í dóminum er því lýst að brotaþoli hafi síðar sett sig í samband 

við ákærðu eftir að henni hafði verið komið fyrir í húsnæðinu, og þeir í kjölfarið sótt hana og flutt, 

fyrst í íbúð í Hafnarfirði, og síðan á Hótel Leifs Eiríkssonar þar sem hún var misnotuð af tveimur 

ákærðu. Í dóminum er gerð grein fyrir umfangsmikilli lögreglurannsókn, sem fram fór í tengslum 

við málið, þar sem íslenskir lögreglumenn voru meðal annars sendir til Litháen til að afla 

sönnunargagna, auk þess sem rannsókn fór fram á símanotkun ákærðu. Með rannsókn lögreglu 

tókst að sanna að brotaþoli hefði verið beitt ólögmætri nauðung, frelsissviptingu og ótilhlýðilegri 

aðferð áður en og þegar hún var send til landsins, sem var skilyrði 227. gr. a. hgl., eins og ákvæðið 
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hljóðaði á þeim tíma er atvik máls áttu sér stað. Þá tókst að sanna að ákærðu hefðu allir átt þátt í 

því að taka við brotaþola, flytja hann og hýsa. Í dóminum var vísað til þess að virtum aðstæðum 

málsins og hvernig ákærðu hefðu borið sig að í tengslum við komu og dvöl brotaþola hér á landi, 

væri andstætt allri skynsemi að álykta annað en að hann hefði verið fluttur hingað til lands til að 

stunda vændi. Samkvæmt þágildandi ákvæði 227. gr. a. hgl. varðaði það aðeins refsingu að sá sem 

framdi brotið gerði það til að hagnýta sjálfur þolanda verknaðarins. Þar sem ekki hafði legið fyrir 

sönnun á því að ákærðu hefðu framið verknaðinn í eigin þágu varð að sakfella þá fyrir tilraun til 

mansals, sbr. 1. mgr. 22. gr. hgl. Samkvæmt núgildandi ákvæði er það ekki skilyrði að gerandi ætli 

sér að nýta þolanda sjálfur, og hefði því verið unnt að sakfella ákærðu fyrir fullframið brot gegn 

227. gr. a. hgl. hefði brotið átt sér stað í dag. 

Í Hrd. 3. júní 2010 í máli nr. 105/2010 var sýknað af ákvæði 227. gr. a. hgl., en í því máli 

var í fyrsta sinn ákært fyrir brot gegn 227. gr. a. hgl. í íslenskri réttarframkvæmd. Þar var kona 

ákærð fyrir mansal samkvæmt 227. gr. a. hgl. gagnvart frænku sinni, með því að hafa með 

ólögmætum blekkingum fengið hana til landsins, hýst hana og beitt ólögmætri nauðung, í þeim 

tilgangi að notfæra sér hana kynferðislega. Brot þetta átti sér stað í júní 2008. Ákærða í málinu 

hafði fengið brotaþola til landsins undir því yfirskyni að sú síðarnefnda væri að koma í frí, en 

viðkomandi hafði átt í hjónabandserfiðleikum heima fyrir í Frakklandi. Stuttu eftir komu sína til 

landsins varð brotaþola hins vegar ljóst að honum var ætlað að stunda vændi fyrir ákærðu. Þegar 

hann neitaði því brjálaðist ákærða og tók bæði föt hans og vegabréf. Með dómi héraðsdóms, sem 

staðfestur var í Hæstarétti með vísan til forsendna, var ákærða sýknuð af þessari háttsemi. Í 

niðurstöðu dómsins var tekið fram að ákærða hefði greitt farmiða fyrir brotaþola til landsins og 

hýst hana. Þá var jafnframt talið sannað að ákærða hefði haft viðurværi sitt af vændi brotaþola, 

auk annarra kvenna sem nafngreindar voru í ákæru, og að hún hefði haft milligöngu um að fjöldi 

manna hefði haft samræði eða önnur kynferðismök við þær gegn greiðslu. Með því var ljóst að 

skilyrði mansals um verknað, þ.e. að útvega, flytja, afhenda, hýsa eða taka við einstaklingi, annars 

vegar og tilgang verknaðar hins vegar, þ.e. að misnotkunin væri til hvers konar hagnýtingar, voru 

uppfyllt í málinu. Niðurstaða dómsins um sýknu ákærðu af háttseminni byggði hins vegar á því að 

ekki hefði tekist að sanna fyrir þeim þætti mansals er lýtur að verknaðaraðferð, þ.e. valdbeitingu, 

hótun um valdbeitingu, nauðung, svik, blekkingu, o.fl. Í málinu hélt brotaþoli fram að ákærða hefði 

beitt sig blekkingum til þess að fá sig til landsins, undir því yfirskyni að hún væri að koma í frí. 

Ákærða hafði síðan haft uppi hótanir og tekið vegabréf sitt og skilríki, eftir að brotaþoli hafði 
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neitað að stunda vændi fyrir ákærðu þegar honum varð tilgangur ferðarinnar ljós. Um þetta atriði 

segir í niðurstöðukafla héraðsdóms að ekki væri við annað að styðjast en framburð kvennanna 

tveggja. Framburður brotaþola um að ákærða hefði tekið af henni skilríki átti að hluta til stuðning 

í gögnum málsins. Dómurinn mat framburð brotaþola hins vegar veikan, þar sem hún hafði ekki 

verið að öllu leyti skýr og stöðug í frásögn sinni. Litið var til þess við mat á trúverðugleika 

brotaþola, en gegn eindreginni neitun ákærðu þótti ekki liggja fyrir næg sönnun til sektar hennar, 

og var hún því sýknuð af ákvæðinu. Ákærða var á hinn bóginn sakfelld fyrir hagnýtingu vændis, 

sbr. 3., 6. og 7. mgr. 206. gr. hgl. Í kjölfarið af Hrd. nr. 105/2010 féll dómur Héraðsdóms 

Reykjaness 9. júlí 2010 í máli nr. S-190/2010 þar sem ákærðu var á sama hátt gefið að sök mansal.  

Í máli Héraðsdóms Reykjaness nr. S-190/2010 var sömu konu og í síðastnefndum dómi 

gefið að sök mansal í þremur ákæruliðum, gagnvart þremur erlendum konum, B, C og E með því 

að hafa beitt þær frelsissviptingu, ólögmætri nauðung, hótunum, ólögmætum blekkingum og 

ótilhlýðilegri aðferð, í þeim tilgangi að notfæra sér þær kynferðislega. Brot þessi áttu sér stað í 

ágúst, október og nóvember 2009. Ákærða var sýknuð af mansali í öllum tilvikum, en dómurinn 

ber með sér að sýknað hafi verið af mansali á grundvelli þekkingarskorts dómara, sérstaklega hvað 

varðar brot gagnvart B í fyrsta ákærulið.  

Í fyrsta ákærulið kom til skoðunar ætlað mansal á brotaþolanum B. Ákærðu var þar gefið 

að sök mansal, frelsissvipting, ólögmæt nauðung og hótanir, með því að hafa, í þeim tilgangi að 

notfæra sér B kynferðislega, neytt hana til þess að stunda vændi á heimili ákærðu, henni til 

framfærslu og viðurværis. Í ákærunni var ákærða talin hafa hótað B lífláti og líkamsmeiðingum, 

beitt hana ofbeldi, frelsissviptingu og komið í veg fyrir samskipti B við aðra. Þá var ákærða 

jafnframt talin hafa beitt ótilhlýðilegri aðferð og ólögmætum blekkingum þar sem hún hafði tekið 

vegabréf og peninga af B, ásamt því að hafa hagnýtt sér villu B um aðstæður á Íslandi. Hótanir 

ákærðu hefðu verið til þess fallnar að vekja ótta hjá B með þeim afleiðingum að B þorði ekki að 

flýja aðstæður. Eitt skiptið hafi B hins vegar tekist að flýja íbúðina, þar sem hún bjó ásamt ákærðu, 

en þá flúði hún til nágranna og hringdi í neyðarlínuna. Tveir lögreglumenn fóru með B og 

aðstoðuðu hana við að fá vegabréf sitt aftur frá ákærðu. Urðu þeir í kjölfar vitni að því þegar 

ákærða fór og náði í vegabréf B, sem hún hafði greinilega verið með í sinni vörslu, ásamt því að 

sjá ákærðu veitast að B. Vísað var til þess í dóminum að framburður ákærðu hefði tekið breytingum 

í skýrslutöku hjá lögreglu meðan á rannsókn málsins stóð. Fyrst neitaði hún sök, en síðar kvaðst 

hún hafa unnið sem milligönguaðili um vændi annarra. Ónafngreindur maður tæki 50% af 
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innkomu hennar og annarra vændiskvenna, sem ákærða fengi til landsins til að stunda vændi. Þá 

neitaði ákærða að hafa veist að B, auk þess kvað hún B hafa verið með vegabréf sitt allan tímann. 

Af dóminum verður ráðið að helstu sönnunargögn, sem fyrir lágu í málinu, voru framburður vitna 

um atvik máls. Samtals gáfu ellefu einstaklingar skýrslu við aðalmeðferð málsins, en ljóst er að 

niðurstaða héraðsdóms byggir fyrst og fremst á þeim sönnunargögnum. Til viðbótar gáfu B og 

ákærða einnig skýrslu í málinu, brotaþolarnir C og E, nágranninn, aðrir kunningjar B og 

lögreglumennirnir, sem komu á vettvang. Framburður vitnanna þykja að mati höfundar allir til 

þess fallnir að renna stoðum undir framburð B, um að hún hefði verið frelsissvipt, búið við 

líkamlegt og andlegt ofbeldi, ekki haft aðgang að vegabréfi sínu, o.fl. Í upphafi niðurstöðukafla 

héraðsdóms voru raktir efnisþættir mansals, samkvæmt þágildandi 227 gr. a. hgl., sbr. lög nr. 

40/2003, eins og ákvæðið hljóðaði þegar atvik málsins áttu sér stað. Eins og fjallað hefur verið um 

í þessari ritgerð þurfa þrír þættir að vera til staðar til þess að brot teljist uppfylla verknaðarlýsingu 

mansalsákvæðis hegningarlaga, þ.e. verknaður, verknaðaraðferð og tilgangur verknaðar.83 Það 

nægir að eitt atriði úr hverjum þætti sé til staðar til þess að brot teljist vera fullframið. Niðurstaða 

dómsins um meint brot ákærðu og heimfærsla háttseminnar undir lagaákvæði 227. gr. a. hgl. gefur 

hins vegar til kynna skilningsleysi viðkomandi dómara á mansali. Dómurinn taldi óumdeilt að 

ákærða hefði lagt út fyrir flugfari B til landsins, sem myndi samkvæmt fyrri umfjöllun benda til 

þess að ákærða hefði flutt brotaþota í skilningi 227. gr. a. hgl. Dómurinn taldi jafnframt sannað að 

ákærða hefði hýst brotaþola, en með því yrðu tvö atriði uppfyllt úr fyrsta þætti 

verknaðarlýsingarinnar, um verknað. Til viðbótar mætti benda á að ákærða viðurkenndi fyrir dómi 

að hafa útvegað brotaþola til landsins. En eins og áður segir er einungis gerð krafa um að eitt atriði 

sé til staðar úr hverjum þætti og hefði það ekki haft áhrif þótt dómarar málsins hefðu látið það 

atriði fram hjá sér fara. Vanþekking dómsins birtist sérstaklega í tengslum við annan þátt 

verknaðarlýsingar, um verknaðaraðferð. Framburður vitna í málinu benda allir til þess að B hefði 

mátt þola frelsissviptingu ásamt andlegu og líkamlegu ofbeldi af hálfu ákærðu. Vitnin báru öll um 

það að B hefði verið frelsissvipt og taldi dómurinn meira að segja „ekki unnt að útiloka að B hefði 

einhvern tímann mátt þola innilokun af hálfu ákærðu eða bann við að fara út af heimilinu“. Þá urðu 

tveir lögreglumenn vitni að því hversu hrædd B var við ákærðu, sem hefði ekki reynt að fela 

stjórnsemi sína og ráðist að fyrra bragði á B í viðurvist lögreglu. Dómurinn vísaði framburð vitna 

á bug með þeim athugasemdum að hann þótti of almennur og óljós til að slá því föstu að um 
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ólögmæta nauðung hefði verið að ræða. Hér má þó benda á að frelsissvipting er ekki bundin 

við/takmörkuð við að einstaklingur sé læstur inni í afmörkuðu rými gegn vilja sínum. Þá hefði 

frelsissviptingin ein og sér dugað til þess að annar þáttur verknaðarlýsingar, verknaðaraðferð, 

teldist uppfylltur. Dómurinn virðist reistur á þeim misskilningi að allar verknaðaraðferðir þurfi að 

vera til staðar, sbr. eftirfarandi athugasemd um: „[a]ð öllu framangreindu virtu verður ekki talið 

að uppfyllt séu öll skilyrði 1. mgr. 227. gr. a. ...“.84 Í dóminum var talið sannað að ákærða hefði 

sagt við alla brotaþolana að hún gæti fengið menn til að nauðga þeim ef þær óhlýðnuðust henni. Í 

dóminum sagði síðan: „en ekkert hefur komið fram um að í þessum orðum hafi falist slík hótun 

sem kveðið er á um í 233. gr. almennra hegningarlaga, heldur hafi ætlun ákærðu með sögunum 

verið að girða fyrir að þær færu á bak við hana eða stælu frá henni.“ Vísast þá aftur í fyrri umfjöllun 

ritgerðar þessarar þar sem fram kom að sá greinarmunur væri gerður á hótun samkvæmt 233. gr. 

hgl. annars vegar og 225. gr. hgl. hins vegar, að skv. 233. gr. væri um að ræða samhverft brot en 

ekki tjónsbrot. Það þýðir að fullframningarstig hótunar miðast við verknaðinn sem slíkan, en ekki 

afleiðingar hans. Það er því ekki nauðsynlegt að hótunin hafi þær afleiðingar að vekja ótta hjá 

þolanda, heldur þarf hótunin einungis að vera til þess fallin að vekja ótta. Verður því unnt að draga 

þær ályktanir að ákærða hafi beitt bæði frelsissviptingu og hótun gagnvart B. Að lokum vakti 

dómurinn athygli á því að framburður B hefði verið reikull og óstöðugur í málinu frá upphafi 

rannsóknar, án þess að ljóst væri hvaða þýðingu það hefði haft fyrir niðurstöðu dómsins. Á það 

skal jafnframt bent að framburður B var stöðugri en framburður ákærðu, sem breytti alfarið um 

frásögn í skýrslutöku hjá lögreglu. Framburður vitnanna níu, sem komu fyrir dóm, var til þess 

fallinn að styðja framburð B um atvik máls, en framburður ákærðu breyttist í grundvallaratriðum 

frá einni skýrslutöku til annarrar, og hefði því vel mátt fara þá leið að segja að framburður ákærðu 

væri ótrúverðugur gegn framburði brotaþola. Sérstaklega í ljósi þess að tveir lögreglumenn urðu 

vitni að atviki sem ákærða neitar að hafi gerst. Þá verður ekki hjá því komist að gera aðfinnslur 

við athugasemdir dómsins þar sem talið var óumdeilt að ákærða hefði tekið hluta af tekjum B 

ásamt vegabréfi hennar. Að mati dómsins var það einungis ámælisverð háttsemi af hálfu ákærðu 

þar sem því yrði ekki slegið föstu að B hefði ekki geta fengið vegabréf sitt afhent aftur ef hún hefði 

farið fram á það. Varpar sú athugasemd dómsins einnig ljósi á vanþekkingu á mansali, þar sem 

framangreint bendir þvert á móti  til þess að B hefði sætt mikilli nauðung og verið frelsissvipt af 
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hálfu ákærðu. Þótt ekki sé mikil umfjöllun um tilgang verknaðar í dóminum er því slegið föstu að 

B hefði stundað vændi ákærðu til framfærslu. Af öllu framangreindu virtu þykir ljóst að skilyrði 

227. gr. a. hgl. hefði verið uppfyllt þannig að brot ákærðu taldist fullframið. Hefði því verið unnt 

að sakfella hana fyrir brot gegn 227. gr. a. hgl., en í dóminum var hún sýknuð af sakargiftum vegna 

mansals.  

Þá var ákærðu einnig gefið að sök mansal gagnvart brotaþolunum C og E. Komst dómurinn 

á sama hátt að þeirri niðurstöðu að sýkna ákærðu af sakargiftunum, en draga má þá ályktun að það 

hefði helst verið á þeim forsendum að C og E voru samþykkar því að koma til landsins til þess að 

stunda vændi fyrir ákærðu, þótt það væri ekki tekið skýrlega fram. Umfjöllun dómsins varðandi 

þá ákæruliði þar sem ákærðu var gefið að sök mansal gagnvart C og E var í ýmsu ábótavant. Af 

umfjöllun dómsins verður ekki ráðið hvaða þættir verknaðarlýsingar ákvæðisins, ef einhver, 

töldust uppfylltir eða hvers vegna skilyrðin töldust ósönnuð. Af ofangreindu má álykta að það hafi 

verið þekkingarleysi dómara á mansali, frekar en ófullnægjandi rannsókn lögreglu, sem varð til 

þess að sýknað var í málinu. 

Grunur um mansal hefur verið til staðar í fleiri tilvikum en þeim sem reifuð hafa verið hér 

að ofan. Þau mál hafa hins vegar ekki þótt líkleg til sakfellingar og var því ekki gefin út ákæra í 

þeim efnum. Eitt af þeim málum sem fellt var niður af héraðssaksóknara, en hlaut samt þó nokkra 

umfjöllun í fjölmiðlum, var mál gegn manni sem grunaður var um mansal á tveimur konum í Vík 

í Mýrdal. Málið var fellt niður af héraðssaksóknara eftir að það hafði verið endursent til lögreglu 

til framhaldsrannsóknar, og fór það því ekki fyrir dóm. Málið fékk hins vegar mikla athygli hér á 

landi í umfjöllun fjölmiðla, sem fylgdust með ferli máls. Umfjöllun um málið í ritgerð þessari 

byggir eingöngu á umfjöllun fjölmiðla. Í febrúar 2016 hafði lögreglan á Suðurlandi handtekið 

erlendan mann í Vík í Mýrdal vegna gruns um vinnumansal. Upp komst um málið þegar lögregla 

fann tvær erlendar konur í kjallara mannsins í Vík. Maðurinn var handtekinn í kjölfarið, og sat í 

gæsluvarðhaldi í tvær vikur. Var hann síðan úrskurðaður í farbann vegna málsins, en eftir að það 

rann út var hann frjáls ferða sinna.85 Ástæðan fyrir því að upp komst um málið var sú að lögreglan 

hafði til rannsóknar heimilisofbeldi þar sem maðurinn var talinn hafa beitt eiginkonu sína ofbeldi.86 

Rannsókn málsins var að sögn Þorgríms Óla Sigurðssonar, yfirlögregluþjóns, mjög 
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umfangsmikil.87 Alls komu 25 manns að rannsókn málsins, þar á meðal sérfræðingur frá 

mansalsteymi lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og lögreglumaður frá fjármunabrotadeild. Þá 

hafði Europol jafnframt komið að rannsókn málsins, en frekari upplýsingar um þá aðstoð kom ekki 

fram í fjölmiðlum.88 Á annan tug manna voru yfirheyrðir í tengslum við rannsókn málsins, og aka 

þurfti langar vegalengdir, eða um 15 þúsund kílómetra. Umfang málsins var með þeim hætti að 

leggja þurfti fjölda annarra mála til hliðar hjá lögreglu. Þá voru þolendur í mörgum tilfellum ólmir 

í að komast sem fyrst af landi brott. Það gerir það að verkum að erfitt getur reynst að sanna sök, 

þar sem framburður brotaþola er grundvallaratriði í mansalsmálum. Ákæruvaldið hafði hins vegar 

tryggt sig fyrir því í þessu tilfelli með því að yfirheyra brotaþola fyrir dómi.89 Embætti 

héraðssaksóknara hafði fengið málið sent til meðferðar af hálfu lögreglunnar á Suðurlandi, en 

vísað því aftur til ítarlegri framhaldsrannsóknar lögreglu. Ákvörðun var síðan tekin af 

héraðssaksóknara um að fella málið niður þar sem það þótti ekki líklegt til sakfellingar. Ákvörðun 

héraðssaksóknara, um að fella málið niður, var byggð, samkvæmt réttargæslumanni brotaþola, á 

því að ekki hefði legið fyrir hvert vinnuframlag kvennanna væri. Auk þess að þær hefðu fengið 

frítt fæði, húsnæði og fengið að einhverju leyti greitt fyrir vinnuna. Réttargæslumaður gagnrýndi 

saksóknara og taldi að um borðliggjandi dæmi mansals væri að ræða.90  Draga má þær ályktanir af 

ofangreindri umfjöllun að mikill þungi sé lagður á aðkomu brotaþola að málunum á 

rannsóknarstigi. Í tilviki vinnumansals sé nauðsynlegt að tryggja sönnun fyrir vinnuframlagi 

brotaþola, en til þess þurfi lögreglan m.a. aðkomu brotaþola við öflun sönnunargagna.   

Þá var jafnframt grunur um vinnumansal í öðru máli, sem hlaut umfjöllun fjölmiðla, sem 

átti sér stað á veitingastaðnum Sjanghæ á Akureyri.91 Samkvæmt umfjöllun fréttastofu RÚV hafði 

stéttarfélaginu Eining-Iðja borist ábending um að ekki væri allt með felldu á veitingastaðnum, áður 

en hann hafði formlega verið opnaður. Í málinu var eigandi staðarins, kínversk kona, grunuð um 

vinnumansal fimm Kínverja, sem störfuðu á veitingastaðnum. Þeim hafði verið lofað góðri atvinnu 

 
87

 Sunna Kristín Hilmarsdóttir, „Europol komið að rannsókn mansalsmálsins í Vík“ visir.is (Reykjavík, 3. september 

2016) <https://www.visir.is/g/2016160308665/europol-komid-ad-rannsokn-mansalsmalsins-i-vik15.4.20>. 
88

 sama heimild. 
89

 „Með umfangsmeiri rannsóknum sem við höfum verið í“ mbl.is (Reykjavík, 3. júlí 2016) 

<https://www.mbl.is/frettir/innlent/2016/03/07/med_umfangsmeiri_rannsoknum/> skoðað 20. apríl 2020. 
90

 Þorsteinn Ásgrímsson, „Ekki mansal vegna frís fæðis og húsnæðis“ mbl.is (Reykjavík, 12. desember 2016) 

<https://www.mbl.is/frettir/innlent/2016/12/12/ekki_mansal_vegna_fris_faedis_og_husnaedis/> skoðað 15. apríl 

2020. 
91

 Sunna Valgerðardóttir, „Grunur um mansal á Akureyri“ Fréttastofa RÚV (Akureyri, 30. ágúst 2017) 

<ruv.is/frett/grunur-um-mansal-a-akureyri> skoðað 20. apríl 2020. 



 

 

30 

 

og framtíðarbúsetu á Íslandi gegn því að greiða fyrir háa fjárhæð. Í umfjöllun fjölmiðla kom fram 

að grunur léki á að þolendurnir hefðu fengið greiddar 30.000 krónur í laun á mánuði og borðað 

matarafganga veitingastaðarins.92 Vettvangskönnun var framkvæmd af hálfu stéttarfélagsins, 

Eining-Iðja, sem fór á staðinn ásamt kínverskum túlki til að ræða við starfsfólkið, skoða aðstæður 

og óska eftir gögnum.93 Stéttarfélagið komst að þeirri niðurstöðu að ekki væri um mansal að ræða, 

þar sem kjör starfsmannanna, samkvæmt gögnum sem aflað var við vinnustaðaeftirlitið, stóðust 

almenna kjarasamninga.94 

Þá birtist frétt í Fréttablaðinu í október árið 2012 um mál sem lögreglan hafði til rannsóknar 

og varðaði grun um ætlað vinnumansal á kínverskri nuddstofu í borginni.95 Í fréttinni kom fram að 

kínversk kona hefði sakað eiganda nuddstofu í borginni um vinnumansal. Konan hafði sent 

tilkynningu þess efnis um að hún, ásamt fleiri Kínverjum, hefðu verið ráðnir til landsins til að 

vinna á nuddstofum í eigu kínverskra hjóna, án þess að hafa fengið greidd réttmæt laun fyrir. Þá 

hafði einn Kínverjanna verið læstur inni, vegabréfið verið tekið af honum, og honum bannað að 

eiga samskipti við annað fólk. Konan sem sendi tilkynningu til lögreglu kvaðst hafa fengið eina 

greiðslu eftir fjögurra ára vinnu, að fjárhæð 315.000 krónur. Eigandi stofunnar hafði áður komið 

til kasta lögreglunnar.96 Ekki er að sjá að þessi mál hafi verið til meðferðar fyrir dómi. Eigandi 

stofunnar virtist þó hafa í öðrum málum verið dæmdur fyrir skjalafals, og til þess að greiða 

starfsmönnum vangoldin laun. En hann virtist ekki hafa verið ákærður fyrir mansal.97 

Grunur hefur jafnframt verið um að kynlífsmansal eigi sér stað á nuddstofum og 

nektardansstofum.98 Samkvæmt heimildum RÚV hefur lögreglan rannsakað nuddstofur hér á landi 

vegna gruns um að þar sé einnig verið að kaupa vændi. Yfirmaður rannsóknardeildar hjá 

lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu, Karl Steinar Valsson, segir að reglulega berist 

lögreglunni tilkynningar frá almenningi um að vændi sé stundað á nuddstofum. Verið sé að 
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rannsaka þessi mál, en engar ákærur hafa verið gefnar út. Vísar Karl Steinar til þess að 

sönnunarbyrði í þessum málum sé erfið.99   

Draga má þá ályktun af ofangreindri umfjöllun að það sé sá þáttur verknaðarlýsingarinnar, 

sem lúti að því að sanna að þolandi sé eða hafi verið beittur tiltekinni verknaðaraðferð, sem hindrar 

framgang málanna, þ.e. ólögmætri nauðung, frelsissviptingu, hótun, ólögmætum blekkingum eða 

með því að hagnýtt sé bág staða hans. Í flestum tilfellum virðist ekki vera erfitt að færa sönnur á 

að gerandi hafi framkvæmt tiltekin verknað, þ.e. útvegað, flutt, afhent, hýst eða tekið við þolanda. 

Það þarf ekki annað en að sýna fram á að þolandi hafi verið sóttur af geranda á einhvern stað, hvort 

sem það er á Keflavíkurflugvöll, á hótel, íbúð eða annan dvalarstað, eða eftir atvikum á vinnustað. 

Ef fleiri en einn aðili eru með í för þá teljast þeir jafnframt hafa átt þátt í verknaðinum. Sé þolandi 

fenginn af einstaklingi til landsins, telst hann hafa verið útvegaður af þeim aðila. Þá virðist 

tilgangurinn gjarnan liggja fyrir, hvort sem um er að ræða vændi eða vinnumansal. En þegar kemur 

að því að sanna að þolandi hafi verið beittur tiltekinni verknaðaraðferð á einhverjum tímapunkti í 

ferlinu, þá virðist sem málin stoppi á því. Í aðeins einu tilfelli, þar sem lögreglumenn voru t.d. 

sendir erlendis til að afla sönnunargagna, tókst að færa sönnur fyrir verknaðaraðferðarþættinum, 

sbr. Hrd. nr. 224/2010.  

  

2.2. Alþjóðaskuldbindingar Íslands 

2.2.1. Palermó-samningurinn og Palermó-bókunin 

Eins og áður hefur komið fram var lögfesting 227. gr. a. hgl., með lögum nr. 40/2003, sett með 

hliðsjón af skilgreiningu mansals, samkvæmt 3. gr. Palermó-bókunarinnar.100 En samkvæmt 5. gr. 

hennar er lögð skylda á hvert aðildarríki að lögfesta ákvæði um refsinæmi mansals í landslögum, 

á þann hátt sem nánar er skilgreint í 3. gr. bókunarinnar.  

Til þess að gera betur grein fyrir inntaki íslenska lagaákvæðisins er nauðsynlegt að skoða 

jafnframt uppruna og inntak hugtaksins mansal, sem á rætur að rekja til framangreinds 

alþjóðasáttmála. Fram að þeim tíma er Palermó-samningurinn og bókanir við hann voru samþykkt 

á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna árið 2000, var ekki til staðar nein alþjóðleg viðurkennd 

skilgreining á hugtakinu mansal. Langvarandi tilraunir höfðu verið gerðar til þess að skilgreina 

hugtakið í þjóðarrétti, en án árangurs. Ólík viðhorf voru uppi varðandi atriði eins og hvað væri 
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nauðsynlegur verknaðarþáttur við mansal ásamt vægi hvers þáttar, auk annarra atriða eins og hvað 

væri sambærilegt og ólíkt með mansali og smygli á fólki. Þetta gerði það að verkum að ekki tókst 

að þróa alþjóðlega viðurkennda skilgreiningu á mansali fyrr en árið 2000.101 Samningurinn og 

bókunin fólu í sér grundvallarskref í baráttunni gegn skipulagðri glæpastarfsemi á 

alþjóðavettvangi, en í dag eru 176 aðilar að samningnum.102 Þann 13. desember 2000 undirrituðu 

íslensk stjórnvöld Palermó-samning Sameinuðu þjóðanna gegn fjölþjóðlegri og skipulagðri 

glæpastarfsemi, ásamt bókun við hann, sem miðar að því að koma í veg fyrir, berjast gegn og refsa 

fyrir mansal, einkum kvenna og barna, eða Palermó-bókunin. Með samningnum var ætlunin að 

gera skipulögðum glæpasamtökum erfiðara fyrir og stuðla að samstarfi milli ríkja á 

alþjóðavettvangi, til að ríki gætu treyst hvert á annað við rannsókn, saksókn og refsingu brota, sem 

framin eru af skipulögðum glæpasamtökum, og tengjast á einhvern hátt milli landa.103 Í Palermó-

samningnum er kveðið á um grundvallarráðstafanir, sem eru nauðsynlegar til að koma í veg fyrir 

og vinna gegn skipulagðri glæpastarfsemi á alþjóðavettvangi. Með Palermó-bókuninni er kveðið 

á um útfærslu á sérstökum ráðstöfunum í tengslum við mansal, en samkvæmt 1. gr. bókunarinnar 

ber að túlka hana með hliðsjón af samningnum. Samkvæmt a. lið 3. gr. bókunarinnar er hugtakið 

mansal skilgreint með eftirfarandi hætti: 

„Mansal“ merkir að útvega, flytja, afhenda, hýsa eða taka við einstaklingum, með 

því að hóta valdbeitingu eða beita valdi eða með annars konar nauðung, brottnámi, 

svikum, blekkingum, misnotkun valds eða varnarleysis viðkomandi eða með því að 

afhenda eða taka við greiðslu eða ábata í því augnamiði að fá fram samþykki 

einstaklings sem hefur vald yfir öðrum einstaklingi, með misneytingu þeirra í 

gróðaskyni að markmiði. Í misneytingu í gróðaskyni felst, sem lágmark, fénýting 

vændis annarra eða kynferðisleg misneyting í gróðaskyni í annarri mynd, 

nauðungarvinna eða nauðungarþjónusta, þrælkun eða iðja í líkingu við þrælkun, 

ánauð eða það að fjarlægja líffæri.104 

Ofangreind skilgreining felur í sér þrjá meginþætti: a) „verknað“, þ.e. að útvega, flytja, afhenda, 

hýsa eða taka við einstaklingum; b) „verknaðaraðferð“ sem er notuð til að framkvæma verknaðinn, 

þ.e. valdbeitingu, hótun um valdbeitingu eða annars konar nauðung, brottnám, svik, blekkingar 
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o.fl.; og c) „tilgang verknaðar“, sem felst fyrst og fremst í hvers konar hagnýtingu (e. exploitation), 

þ.e. fénýting vændis annarra eða kynferðisleg misnotkun í gróðaskyni í annarri mynd, 

nauðungarvinna o.s.frv.  

Sammæli um alþjóðlega skilgreiningu á mansali er lykilþáttur í baráttunni þar sem 

grundvöllur fyrir alþjóðlegu samstarfi byggir á því að ríki séu sammála um eðli vandans, í hverju 

hann felst og hvernig eigi að skilgreina hann.105 Mansal er í eðli sínu alþjóðlegt brot, í þeim 

skilningi að brotaþolar eru almennt fluttir á milli landa. Af þeim sökum er ljóst að mismunandi 

skilgreining ríkja á mansali er til þess fallið að gera allt milliríkjasamstarf lagalega erfitt.106 

Alþjóðleg skilgreining er jafnframt nauðsynleg forsenda fyrir því að ríki geti myndað lagaramma 

utan um ábyrgð og skyldur sínar í baráttunni. En þrátt fyrir að almenn skilgreining hafi fengist 

samþykkt á alþjóðavettvangi hefur útfærsla hennar, samkvæmt Sameinuðu þjóðunum, reynst 

ríkjum vandasöm í framkvæmd. Þannig virðast ríki vera að glíma við sambærileg álitaefni, eins og 

að sækja gerendur til saka.107 Ljóst er að enn er margt ógert í mansalsmálum, bæði hér á landi og 

á alþjóðavettvangi.  

 

2.2.2. Samningur Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali 

Samningur Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali var samþykktur á alþjóðavettvangi þann 16. 

maí 2005. Sama dag var hann undirritaður af hálfu Íslands, en tók hins vegar ekki gildi fyrr en 

rúmum sjö árum seinna, eða þann 1. júní 2012. Mun færri ríki hafa gerst aðilar að samningi 

Evrópuráðsins, heldur en að Palermó-samningnum, en í dag eru 47 ríki aðilar að honum.108 

Samkvæmt lögskýringargögnum með samningi Evrópuráðsins hafði Palermó-bókunin lagt 

grundvöll fyrir alþjóðlegri baráttu gegn mansali. Tilgangurinn með samningi Evrópuráðsins var sá 

að byggja ofan á þann grunn, sem hafði verið lagður á alþjóðavettvangi og auka vernd gagnvart 

þolendum mansals. Samkvæmt 39. gr. Evrópuráðssamningsins er honum hins vegar ekki ætlað að 

hafa áhrif á réttindi og skyldur sem leiða af Palermó-bókuninni, heldur er tilgangurinn að efla þá 

vernd sem kveðið er á um og þróa reglurnar, sem bókunin felur í sér. Helsti greinarmunur milli 
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þessara tveggja alþjóðagjörninga er gildissvið þeirra. Þannig gildir Evrópuráðssamningurinn bæði 

um alþjóðlegt mansal og það sem á sér stað innan lands, óháð því hvort tengsl séu við skipulagða 

glæpastarfsemi. Gildissvið Palermó-bókunarinnar er þrengra, en samkvæmt 4. gr. gildir bókunin 

eingöngu um mansal, sem á sér stað milli landa fyrir tilstilli skipulagðra glæpasamtaka.109 

Samningur Evrópuráðsins styðst að mörgu leyti við Palermó-bókunina, en er þó nokkuð ítarlegri. 

Hann fjallar t.a.m. um ýmis atriði sem engin umfjöllun er um í Palermó-bókuninni, eins og til 

dæmis um vitnavernd, upplýsingavernd og refsiábyrgð lögaðila.110 Að mati Evrópuráðsins var 

Palermó-bókunin upphafspunkturinn, en nauðsynlegt væri að gera samning sem feli í sér meira en 

að vera einungis tillögur fyrir ríki eða um sértækar aðgerðir. Brýnt væri að hann grundvallaðist á 

verndun mannréttinda og saksókn gerenda.111 Framangreind markmið koma fram í b. lið 1. tölul. 

1. gr. samningsins þar sem kveðið er á um að markmið hans séu að standa vörð um mannréttindi 

brotaþola og tryggja skilvirka rannsókn og saksókn. Þá er lögð skylda á ríki, samkvæmt 3. tölul. 

5. gr. samningsins, að beita sér fyrir aðgerðum sem reistar eru á mannréttindum við framkvæmd 

og mat á öllum stefnumiðum og áætlunum til að koma í veg fyrir mansal. Með samningi 

Evrópuráðsins er því gengið lengra en samkvæmt öðrum alþjóðasamningum um vernd fyrir 

þolendur mansals.112 Samkvæmt a. lið 4. gr. Evrópuráðssamningsins er mansal skilgreint með 

eftirfarandi hætti: 

„Mansal“ merkir að taka í þjónustu sína, flytja, afhenda, hýsa eða taka við 

einstaklingum, með því að hóta valdbeitingu eða beita valdi eða með annars konar 

nauðung, brottnámi, svikum, blekkingum, misnotkun valds eða varnarleysis 

viðkomandi eða með því að afhenda eða taka við greiðslu eða ágóða í því 

augnamiði að fá fram samþykki einstaklings, sem hefur vald yfir öðrum 

einstaklingi, til að koma fram misneytingu. Í misneytingu felst m.a., að minnsta 

kosti, að fénýta sér vændi annarra eða kynferðisleg misneyting í annarri mynd, 

nauðungarvinna eða nauðungarþjónusta, þrælkun eða aðgerðir í líkingu við 

þrælkun, ánauð eða það að fjarlægja líffæri.113 
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Af ofangreindri skilgreiningu er ljóst að hún er efnislega samhljóða 3. gr. Palermó-bókunarinnar. 

Þannig er gerð krafa um verknað, verknaðaraðferð og tilgang verknaðar, með sama hætti og gert 

er samkvæmt Palermó-bókuninni. Þegar kemur að rannsókn og saksókn mansals þá leggur 

Evrópuráðssamningurinn ýmsar skyldur á aðildarríki á sviðum refsiréttar og sakamálaréttarfars. 

Með samningnum er ætlað að tryggja að gerendur verði sóttir til saka á skilvirkan og árangursríkan 

hátt, og jafnframt að viðurlög á hendur þeim sem slík hafi varnaðaráhrif. Meðan á rannsókn og 

saksókn mála stendur leggur samningurinn sérstaka áherslu á vitnavernd og vernd brotaþola.114 Í 

V. kafla samningsins er fjallað um rannsókn, saksókn og lög um málsmeðferð. Samkvæmt 27. gr. 

skulu samningsaðilar tryggja að rannsókn eða saksókn mansals séu ekki háð því skilyrði að 

brotaþoli leggi fram kæru eða gefi skýrslu, að minnsta kosti ef brotið var framið að öllu leyti, eða 

að hluta til, á yfirráðasvæði þess ríkis. Hér á landi er það svo að héraðssaksóknari höfðar mál fyrir 

brot gegn ákvæðum XXXIV. kafla hegningarlaga, sbr. 23. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð 

sakamála.115 Það er ekki skilyrði málshöfðunar að brotaþoli hafi lagt fram kæru í máli. Það gæti 

hins vegar haft afleiðingar á möguleika ákæruvaldsins að sanna ætlað brot ef brotaþoli er ekki 

tilbúinn að veita upplýsingar eða gefa skýrslu í málinu. Samningsaðilar skulu jafnframt tryggja að 

brotaþolar geti lagt fram kæru hjá yfirvöldum í sínu heimaríki, jafnvel þótt brot hafi verið framið 

annars staðar en í heimaríki hans. Telji yfirvöld í heimaríki brotaþola, sem taka á móti kærunni, 

sig ekki hafa heimild til þess á grundvelli lögsögu, skal áframsenda kæruna til yfirvalda þess 

samningsaðila, sem hefur lögsögu í málinu, þ.e. ríkisins þar sem brotið var framið. Með þessu er 

leitast eftir að tryggja að hreyfanleiki brotaþola á milli ríkja valdi því ekki að allur botninn detti úr 

málinu. Samkvæmt 32. gr. samningsins er samningsaðilum skylt að vinna saman, eins og kostur 

er, að rannsókn og saksókn mansals í samræmi við ákvæði samningsins. Hann kveður ekki á um 

formreglur í tengslum við það hvernig rannsókn eða saksókn mansalsmála skuli framkvæmd, 

heldur fer það eftir landslögum hvers og eins ríkis, hvaða aðferðir eru notaðar til að uppræta mansal 

og tryggja sönnun þess fyrir dómi.  

 Þeir alþjóðasáttmálar, sem fjallað hefur verið um í ofangreindum köflum, gegna mikilvægu 

hlutverki á alþjóðavettvangi í baráttunni við mansal. Þá gegna þeir jafnframt mikilvægu hlutverki 

í landsrétti hvers ríkis, þar sem þeir leggja mikla skyldu á hvert ríki til að stuðla að framgengni í 
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baráttunni. Þetta leiðir af dómi Mannréttindadómstóls Evrópu 7. janúar 2010 í máli Rantsev g. 

Kýpur og Rússlandi.116 Málið varðaði rússneska stúlku sem ferðaðist til Kýpur til að vinna í 

svokölluðum kabaretti. Hún fannst látin, en samkvæmt rannsóknargögnum höfðu aðstæður á 

vettvangi gefið til kynna að slys hefði verið um að ræða, er hún reyndi að flýja íbúð, sem henni 

var haldið í, en ekkert saknæmt lá fyrir. Hvorki rússnesk né kýpversk yfirvöld viðhöfðu frekari 

rannsóknir vegna málsins, m.a. með því að taka skýrslur af tveimur konum, sem unnu með 

brotaþola og gátu borið vitni um ætlað kynlífsmansal, sem starfsemin hafði gengið út á. Í dóminum 

kom fram að mansal, í skilningi 3. gr. Palermó-bókunarinnar og 4. gr. Evrópuráðssamningsins, 

félli innan gildissviðs 4. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, sem kveður á um bann við þrældómi, 

þrælkun og þvingunar- eða nauðungarvinnu. Þá áréttaði dómstóllinn að ákvæði 4. gr. 

Mannréttindasáttmálans legði jákvæðar athafnaskyldur á ríki til að vernda brotaþola, ásamt 

réttarfarslegum skyldum til að rannsaka mansal.117 Með því að láta hjá leiðast að rannsaka málið 

og aðstæður stúlkunnar með nánari hætti, hafði Kýpur brotið gegn Mannréttindasáttmála Evrópu. 

Af því leiðir, að mistakist ríkjum að uppfylla skyldur samkvæmt samningi Evrópuráðsins eða 

Palermó-samningnum ásamt bókunum við hann, um að virða, uppfylla og vernda mannréttindi 

brotaþola mansals, gætu þau gerst sek um brot á ákvæðum Mannréttindasáttmála Evrópu.  

 

2.3. Aðgerðaráætlanir stjórnvalda um aðgerðir gegn mansali 

2.3.1. Skýrsla félags- og tryggingarmálaráðherra um aðgerðaráætlun gegn mansali 2009-

2012 

Þann 17. mars 2009 var fyrsta aðgerðaráætlun stjórnvalda gegn mansali samþykkt á fundi 

ríkisstjórnar Íslands, sem gilti til ársins 2012. Markmið hennar var að skilgreina umfang mansals 

hér á landi og stíga fyrstu skref til forvarna og nauðsynlegra viðbragða á sviði málaflokksins. Með 

fyrstu aðgerðaráætluninni átti að koma betra skipulagi á aðgerðir gegn mansali á Íslandi, ásamt því 

að stuðla að frekari rannsóknum um málaflokkinn. Auk aðgerða, sem miðuðu að forvörnum og 

fræðslu um málefnið, var sérstök áhersla lögð á aðgerðir sem snerust um saksókn gerenda. 

Samkvæmt áætluninni skiptust aðgerðir í níu kafla. Í fimmta kafla var fjallað um aðgerðir sem lutu 

að viðbúnaði lögreglu og rannsókn mansalsmála.118 
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Ýmsar aðgerðir stóðu til samkvæmt áætluninni, sem höfðu það að markmiði að tryggja 

saksókn gerenda í mansalsmálum. Þannig átti til að mynda að setja verklagsreglur handa lögreglu, 

í tengslum við það hvernig nálgast bæri ætlaða brotaþola í mansalsmálum. Þá var jafnframt lögð 

áhersla á það að efla samvinnu lögreglu við sérhæfða einkaaðila, sem gætu veitt aðstoð við nálgun 

brotaþola, ásamt því að veita þeim nauðsynlegan stuðning og aðhlynningu. Slíkt samstarf væri til 

þess fallið að auka líkurnar á samstarfsvilja brotaþola gagnvart lögreglu við rannsókn 

mansalsmála. Um viðkvæman hóp væri að ræða og engir tveir þolendur eins. Oft á tíðum liggur 

fyrir vantraust gagnvart yfirvöldum, hræðsla eða vanþekking á réttindum og því er nauðsynlegt að 

tryggja rétta nálgun gagnvart þolendum, svo að þeir finni fyrir öryggi og treysti sér til að taka þátt 

í vinnu með lögreglu að rannsókn brotsins.119 Þá kom einnig til skoðunar að meta heimildir 

lögreglu til forvirkra rannsókna. Forvirkar rannsóknarheimildir lögreglu, eða sérstakar aðferðir og 

aðgerðir lögreglu, eru rannsóknarúrræði sem lögregla nýtur við rannsókn sakamála. Þær miða að 

því að fyrirbyggja, rannsaka og afla allra tiltækra gagna um refsiverða háttsemi og leita þess aðila 

sem grunaður er um brot allt með þeim hætti að sá sem rannsókn beinist að verði þess ekki var.120 

Dæmi um forvirkar rannsóknarheimildir er notkun tálbeita, uppljóstrara, afhending undir eftirliti, 

skygging, o. fl. Heimild lögreglu til forvirkra rannsóknaraðferða byggir á reglugerð nr. 516/2011 

um sérstakar aðferðir og aðgerðir lögreglu við rannsókn sakamála, sbr. 89. gr. sml. Framangreind 

reglugerð hafði ekki verið sett á þeim tíma er fyrsta aðgerðaráætlunin var í gildi. Stóð því til að 

meta þörf lögreglu fyrir slíkar heimildir til forvirkra rannsókna, einkum í tengslum við rannsókn 

og kortlagningu mansalsmála og tengsl við erlenda og skipulagða glæpastarfsemi. Í áætluninni var 

vísað til þess að slíkar heimildir lögreglu væru til þess fallnar að kortleggja betur umfang 

starfseminnar og einstakra aðila, ásamt því að skapa um leið betri grundvöll fyrir saksókn þeirra 

sem standa að mansali. Áhersla var lögð á að lögregla nýtti sér til fulls þær rannsóknarheimildir, 

sem þegar væru fyrir hendi, og væri meðal annars beitt við rannsókn fíkniefnabrota. Dæmi um 

slíkar heimildir eru hald á munum, leit og líkamsrannsókn, símahlustun, og fleira á grundvelli 

sakamálalaga. Einnig stóð til að auka sérhæfingu og þjálfun innan lögreglunnar vegna eftirlits og 

rannsókna á mansalsmálum. Þannig átti að koma á fót sérhæfðum hópi rannsóknarlögreglumanna, 

sem sinna átti vettvangseftirliti í tengslum við mansal og vændi. Fyrirmynd að slíku starfi væri þá 

sótt til eftirlitshóps fíkniefnadeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Þá stóð jafnframt til að 
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fá sérþjálfaða rannsóknarlögreglumenn innan kynferðisbrotadeildar til að sinna rannsóknum 

einstakra mansalsmála.121 

Aðgerðir fyrstu aðgerðaráætlunarinnar voru 25 talsins, og fyrir lok gildistíma hennar tókst 

að ljúka við um helming þeirra. Samkvæmt yfirliti yfir árangur tókst að ljúka öllum aðgerðum, 

sem settar voru í tengslum við rannsókn og saksókn mansals, sem stóð til að lokið yrði á gildistíma 

hennar.122 Þannig voru gefnar út verklagsreglur fyrir lögreglu árið 2010 af hálfu 

ríkislögreglustjóra, þar sem veittar voru leiðbeiningar um hvernig haga ætti verklagi vegna 

rannsóknar mansalsmála og hvernig borin yrðu kennsl á mögulega þolendur mansals.123 Í maí 2011 

var jafnframt samþykkt áðurnefnd reglugerð um sérstakar aðferðir og aðgerðir lögreglu við 

rannsókn sakamála nr. 516/2011. Þrátt fyrir þennan árangur er ljóst að aðeins var um upphafsskref 

að ræða. Árangurinn af því að ná að ljúka framangreindum aðgerðum á gildistíma áætlunarinnar, 

hafði þannig takmörkuð áhrif á ætluð markmið hennar um aukna saksókn gerenda.  

 

2.3.2. Áætlun ríkisstjórnar Íslands um aðgerðir gegn mansali 2013-2016 

Árið 2013 var gefin út ný áætlun um aðgerðir gegn mansali, sem tók við af hinni fyrri og gilda átti 

til ársloka 2016. Markmið þessarar áætlunar var að taka næstu skref í að byggja upp varanlegt og 

skilvirkt réttarkerfi, sem sporna átti gegn mansali. Með nýju aðgerðaráætluninni átti að treysta á 

burði réttarvörslukerfisins til að koma lögum yfir gerendur, ásamt því að veita þolendum mansals 

viðeigandi stuðning. Til þess að ná yfirsýn yfir þennan víðfeðma málaflokk var aðgerðum skipt 

upp í fjögur P; Prevention – forvarnir, Protection – vernd og aðstoð brotaþola, Prosecution – 

meðferð mála innan löggæslu og réttarkerfisins og Partnerships – samstarf aðila á sviði mansals.124  

 Samkvæmt nýju aðgerðaráætluninni var áhersla lögð á að gerendur og skipulögð 

glæpasamtök yrðu afhjúpuð og sótt til saka, en það væri lykilatriði til þess að aðgerðir í baráttunni 

gegn mansali næðu árangri. Áréttað var mikilvægi þess að lögregla og ákæruvald sinntu þessari 

skyldu sinni, en í því skyni voru ýmsar aðgerðir lagðar til í áætluninni, sem höfðu það að markmiði 

að styrkja rannsóknarheimildir lögreglu, bæta rannsóknaraðferðir við mansal, auka mannafla í 
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lögreglunni og stuðla jafnframt að forgangsröðun mannsalsrannsókna.125 Mikið var lagt upp úr 

því, samkvæmt áætluninni, að efla þyrfti frumkvæðisvinnu lögreglu í tengslum við mansal. 

Forsenda þess að mansal yrði afhjúpað væri meðal annars sú að yfirvöld kæmust í tengingu við 

brotaþola, og gætu borið kennsl á þá. Staðreyndin væri sú að brotaþolar tilkynna almennt ekki 

sjálfir um brot gegn sér. Ástæðurnar má líklega rekja til vanþekkingar þeirra á réttindum sínum, 

vantrausts gagnvart yfirvöldum og/eða eftir atvikum ótta við gerandann. Á þeim forsendum er 

mikilvægt að lögreglan sinni frumkvæðisrannsóknum á þeim vettvangi þar sem líklegt er að 

mansal sé til staðar. Mál koma t.a.m. sjaldnast upp í hendurnar á lögreglu, eins og segja má að hafi 

gerst í Hrd. nr. 224/2010 þar sem tilviljun réði því að upp komst um málið. Háttsemi brotaþola og 

handtaka hans leiddu til þess að lögregla fór að rannsaka aðstæður nánar. Á það er bent í 

aðgerðaráætluninni að fyrst og fremst reyni á í frumkvæðisvinnu lögreglu að uppræta þessi mál. 

Lögreglu berast afar fáar tilkynningar eða kærur í mansalsmálum frá brotaþolum sjálfum, og þar 

sem erfitt sé að fá vitni til að stíga fram. Oft eru vísbendingar til staðar um mansal þar sem fólk, 

sem tilheyrir viðkvæmum hópum, á í hlut. Því er nauðsynlegt að lögregla  taki frumkvæði að 

rannsóknum, og verji einnig meiri tíma í þær. Í aðgerðaráætluninni var vísað til þess að 

nauðsynlegt væri að þróa nýjar rannsóknaraðferðir til að ná utan um brotaflokkinn, en ekki var 

gerð nánari grein fyrir því hverjar þær gætu svo sem verið.  

Samkvæmt aðgerðaráætluninni kom fram að lögreglan hefði komið að rannsókn nokkurra 

mansalsbrota á liðnum árum, þrátt fyrir að aðeins hefði tekist að sakfella í einu máli. Ekki var gerð 

nánar grein fyrir fjölda málanna eða hvernig mansalsmál hefði verið um að ræða. Ljóst er að 

allavega var verið að vísa til Hrd. nr. 224/2010 þar sem sakfelling náðist fyrir mansal. Þá segir að 

flest brotin hafi komið upp í tveimur umdæmum lögreglunnar, annars vegar á höfuðborgarsvæðinu 

og hins vegar á Suðurnesjum. Ætla má að það sé á grundvelli þess að umdæmi lögreglunnar á 

Suðurnesjum er staðsett við Keflavíkurflugvöll, þar sem flestallir brotaþolar fara í gegn við komu 

sína til landsins. Einnig virðist einhver sérfræðiþekking hafa skapast hjá umdæminu, þar sem fyrir 

liggur að við lögregluna á Suðurnesjum er starfandi saksóknari sem öðlast hefur sérfræðiþekkingu 

á mansalsmálum.126 Þá er umdæmi lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu stærsta umdæmið á 

landinu og með flestar lögreglustöðvar. Við hana starfar einnig miðlæg rannsóknardeild, sem sér 
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meðal annars um rannsóknir vegna mansals. Samkvæmt áætluninni var sú þróun talin líkleg til að 

halda áfram, þ.e. að flest brotin komi áfram upp í þessum tveimur umdæmum. Því þurfi að huga 

sérstaklega að því að efla þekkingu hjá þeim umdæmum. Í áætluninni er ekki gerð grein fyrir því 

hvers vegna flest brotin komi upp í þessum tveimur umdæmum. Hvort sem það sé vegna 

landfræðilegrar staðsetningar umdæmanna, sérfræðiþekkingar þeirra sem þar starfa eða af öðrum 

ástæðum. Velta má fyrir sér hvort tilefni sé til þess að horfa á aðstæðurnar út frá öðru sjónarhorni. 

Að flest brot hafi verið til meðferðar hjá þessum tveimur umdæmum á grundvelli þess að þau hafi 

meiri þekkingu eða sérhæfingu á mansali. Því þurfi einmitt að einblína á að efla þekkingu hjá þeim 

umdæmum sem hafa ekki komist í færi við mansal áður eða hafa ekki næga þekkingu á því. Vera 

kann að mansal fyrirfinnist einnig hjá öðrum umdæmum lögreglunnar, sem búi ekki yfir þekkingu 

á brotunum og því eru þau ekki til þess fallin að rannsaka brotin sem slík. Með þau sjónarmið í 

huga er að minnsta kosti varhugavert að einblína einungis á þau umdæmi sem hafa þurft að afla 

sér þekkingar á mansali vegna þeirra mála sem þar hafa komið upp.  

Þær aðgerðir sem lagðar voru til, samkvæmt nýju áætluninni, og stuðla áttu að því að frekari 

árangur næðist við rannsókn og saksókn mansals, voru eftirfarandi:   

- Ríkislögreglustjóra verði falið að gera reglulegt áhættumat vegna mansalsmála hér á landi. 

- Ríkislögreglustjóra verði falið að uppfæra upplýsingar greiningardeildar og leiðbeiningar 

sínar um verklag fyrir lögreglu í mansalsmálum og kynna þær vel. 

- Þróa áfram alþjóðlegt lögreglusamstarf, með sérstakri áherslu á þátttöku í norrænu 

lögreglusamstarfi. 

- Ríkislögreglustjóra, í samráði við ríkissaksóknara, verði falið það verkefni að þróa 

verkferla og lausnir varðandi vernd vitna í mansalsmálum. 

- Endurmat á skilgreiningu mansals í almennum hegningarlögum með hliðsjón af 

alþjóðasáttmálum.127  

Eins og áður var nefnt voru markmið aðgerðaráætlunarinnar að styrkja rannsóknarheimildir 

lögreglu, bæta rannsóknaraðferðir, auka mannafla og stuðla að forgangsröðun mansalsrannsókna. 

Í gegnum áætlunina er rauði þráðurinn sá að leggja þurfi sérstaka áherslu á að efla 

frumkvæðisvinnu lögreglu. Ofangreindar aðgerðir eru vissulega til þess fallnar að stuðla að bættri 
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rannsókn og saksókn mansalsmála. Verklag fyrir lögreglu myndi þannig þjóna miklum tilgangi ef 

þeir sem rannsaka málin gætu notast við leiðbeiningar um þau atriði sem leiða þarf í ljós, og 

hvernig sönnun á þeim fer fram. Þá er alþjóðlegt lögreglusamstarf einnig mikilvægt til að auka 

þekkingu íslensku lögreglunnar þar sem dómaframkvæmd er ekki til staðar hér á landi fyrir 

lögreglu til að draga lærdóm af. Eins og fjallað verður um síðar hefur talsverð dómaframkvæmd 

myndast á alþjóðavettvangi í tengslum við mansal. Norðurlöndin hafa jafnframt náð meiri árangri 

við saksókn geranda heldur en íslensk yfirvöld. Í tengslum við þróun verkferla og lausna varðandi 

vernd vitna, þá er framburður vitna lykilatriði þegar kemur að sönnun í mansalsmálum og því 

mikilvægt að tryggja vernd þeirra eftir bestu getu. Vel má ímynda sér að fleiri aðgerðir hefðu verið 

til þess fallnar að þjóna einnig, eða eftir atvikum betur, markmiðum aðgerðaráætlunarinnar. Til 

dæmis hefði frekari áhersla á málaflokkinn innan lögreglunnar, aukinn mannafli, forgangsröðun 

mansalsrannsókna eða frekari fræðsla lögreglu og ákæruvalds á þessum þremur þáttum mansals, 

sem sönnun lýtur að, verið betur til þess fallin að efla frumkvæðisvinnu lögreglu í mansalsmálum. 

Enda helst áhugi í hendur við þekkingu. 

 

2.3.3. Áherslur stjórnvalda í aðgerðum gegn mansali og annars konar hagnýtingu 2019 

Lengi vel var kallað eftir nýrri aðgerðaráætlun stjórnvalda í baráttunni gegn mansali eftir að síðasta 

áætlun rann sitt skeið árið 2013. Í mars 2019 birtu stjórnvöld loks nýjar áherslur í aðgerðum gegn 

mansali og annars konar hagnýtingu. Í samræmi við fyrri aðgerðaráætlanir var áfram byggt á 

fjórum megináherslum, eða svokölluðum fjórum P-um, sem nefnd voru í kafla 2.3.2.128 Með nýju 

aðgerðaráætlun stjórnvalda var sérstök áhersla lögð á aðgerðir gegn vinnumansali. Aðgerðir 

hennar lúta meðal annars að því að efla lagaumgjörð á vinnumarkaði og eftirlitsheimildir, ásamt 

því að tryggja viðeigandi aðstoð og vernd fyrir þolendur vinnumansals og nauðungarvinnu.129 Nýja 

aðgerðaráætlunin er ekki jafn ítarleg og sú sem gilti á árunum 2013-2016. Samkvæmt 

áhersluskjalinu eru aðgerðirnar almennt orðaðar í þeim tilgangi að veita ábyrgðaraðilum svigrúm 

til útfærslu þeirra. Í áætluninni eru settar fram tvær aðgerðir í tengslum við rannsókn og saksókn 

mansalsmála. Fyrsta aðgerðin lýtur að skilvirkum rannsóknum. Sú aðgerð miðar að því að efla 
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þekkingu á rannsóknum mansalsbrota innan lögreglu og saksókn mansalsmála hjá ákæruvaldi, efla 

frumkvæðislöggæslu lögreglu, setja mansalsrannsóknir og mansalsbrot í forgang, endurskoða 

verklag við rannsókn og saksókn mansalsmála til að tryggja m.a. aðkomu ákæranda á 

rannsóknarstigi. Ásamt því að auka færni innan réttarvörslukerfisins í að greina og leggja hald á 

ávinning af mansalsbrotum. Önnur aðgerðin snýr að tölfræði mansalsbrota. Með henni á að tryggja 

skráningu upplýsinga um mögulega þolendur mansals og um kærur og tilkynningar vegna gruns 

um mansal og afgreiðslu hjá lögreglu og ákæruvaldi.130  

 

2.4. Úttektir alþjóðastofnana um stöðu mansalsmála á Íslandi 

2.4.1. Sérfræðingahópurinn GRETA 

Samkvæmt 36. gr. Evrópuráðssamningsins fer hópur sérfræðinga á sviði aðgerða gegn mansali 

(hér eftir nefndur „GRETA“) með eftirlit á framkvæmd samningsins af hálfu samningsaðila. Í 

samræmi við 38. gr. Evrópuráðssamningsins felst eftirlit GRETA meðal annars í því að 

framkvæma mat á hvernig samningsaðilum tekst til við að framfylgja samningnum og hvaða 

ráðstafanir hafa verið gerðar hjá viðkomandi ríki í tengslum við ákvæði hans. Matsferlið tekur til 

allra samningsaðila, og er unnið í lotum. Í upphafi hverrar lotu velur GRETA tiltekin ákvæði 

samningsins, sem matið skal grundvallast á hverju sinni. GRETA vinnur síðan skýrslur út frá 

matinu þar sem fram koma uppástungur og tillögur þeirra hvernig viðkomandi samningsaðili geti 

tekið á þeim vanda sem matið leiddi í ljós.131  

Fyrsta úttekt GRETA á Íslandi hófst í febrúar 2010, og var skýrsla gefin út þann 23. 

september 2014. Markmið fyrstu lotunnar var að kanna innleiðingu samningsins í löggjöf 

samningsaðila. Samkvæmt skýrslu GRETA eftir fyrstu úttekt höfðu íslensk stjórnvöld tekið 

mikilvæg skref í forvörnum og baráttu gegn mansali. Að mati þeirra höfðu miklar framfarir átt sér 

stað á sviði löggjafar í samræmi við alþjóðaskuldbindingar Íslands. Er þá einkum vísað til þeirra 

breytinga á almennum hegningarlögum með lögum nr. 40/2003, þar sem lögfest var ákvæði 227. 

gr. a. hgl. Auk þess voru breytingar gerðar á öðrum lagabálkum vegna málaflokksins, eins og 

lögum um útlendinga nr. 96/2002 og barnaverndarlögum nr. 80/2002. Í skýrslu GRETA er farið 

yfir stöðu málaflokksins á Íslandi árið 2014 og vísað til þess að Ísland sé bæði áfangastaður og 

viðkomustaður fyrir þolendur mansals, bæði í tengslum við vændi og vinnumansal. Upplýsingar, 
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sem nefndin hafði undir höndum við vinnslu skýrslunnar, voru meðal annars veittar af hálfu 

óopinberra stofnana. Þær stofnanir sem um ræðir, og nefndar eru í skýrslunni, eru Stígamót, 

Mannréttindaskrifstofa Íslands, Rauði Krossinn ásamt stéttarfélögum.132 Samkvæmt upplýsingum 

frá óopinberum stofnunum og fréttatilkynningum hafa brotaþolar í kynlífsmansali verið að koma 

hingað til lands frá löndum í Afríku og Austur-Evrópu. Í tilviki vinnumansals kom fram að 

brotaþolar kæmu gjarnan frá löndum í Austur-Evrópu og Asíu, einkum til að vinna á 

veitingastöðum, nuddstofum, í byggingariðnaði og við fiskvinnslu. Bent var á það að í einhverjum 

tilvikum kæmu þolendur hingað til lands aðeins í stuttan tíma, frá löndum innan Evrópu þar sem 

heimilt væri að dvelja án dvalarleyfis á grundvelli Schengen-samstarfsins í allt að þrjá mánuði, í 

þeim löndum þar sem reglurnar gilda. Umfang mansals á Íslandi væri hins vegar almennt óráðið.133 

Þótt grunur léki á að um mansal væri að ræða í nokkrum fjölda mála, og þau verið rannsökuð af 

lögreglu sem slík, þá hafi einungis verið sakfellt fyrir mansal í einu máli. Telur nefndin útilokað 

að meta umfang mansals þar sem hér væri ekki til staðar skilgreint ferli, sem skilgreinir þolendur 

mansals, óháð því hvort mál væru í ákæruferli fyrir dómstólum. Einnig taldi nefndin skort vera á 

miðlægum gagnagrunni (e. centralised data collection system), sem safnaði upplýsingum og 

gögnum frá öllum helstu stofnunum, sem kæmu að mansali.134 

Í skýrslunni er sérstaklega vikið að aðgerðum Íslands í tengslum við refsilöggjöf, rannsókn, 

saksókn og réttarfarslöggjöf. Eins og áður hefur komið fram er eitt af markmiðum 

Evrópuráðssamningsins að tryggja skilvirka rannsókn og saksókn mansals, sbr. b. liður. 1. tölul. 

1. gr. samningsins. Að mati GRETA yrðu íslensk stjórnvöld að viðhafa frekari ráðstafanir til að 

tryggja að framangreindum markmiðum yrði náð. Að sjá yrði til þess að mansalsmál væru 

rannsökuð til hlítar, svo og að gerendur yrðu með árangursríkari hætti sóttir til saka fyrir 

dómstólum. Í því sambandi er vísað til þess að aðeins hefur náðst að sakfella í einu máli hér á landi 

fyrir mansal, og var það fyrir um tíu árum síðan, með Hrd. nr. 224/2010. Í því máli voru fimm 

litháískir karlmenn sakfelldir fyrir mansal á nítján ára stúlku frá Litháen. GRETA brýnir fyrir 

íslenskum stjórnvöldum að gera frekari ráðstafanir til að tryggja skilvirkari rannsókn og saksókn í 

mansalsmálum. Einkum og sér í lagi yrðu íslensk stjórnvöld að beita sér fyrir áframhaldandi 

þjálfun lögreglunnar til að koma auga á mansal, ásamt því að stuðla að frekari 
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frumkvæðisrannsóknum lögreglu, þar með talið í gegnum samstarf við viðeigandi stofnanir hér á 

landi, jafnt sem erlendis. Þá yrði að leitast eftir að hvetja lögreglumenn og saksóknara til þess að 

afla sér sérfræðiþekkingar á mansali, í þeim tilgangi að betri árangur næðist við rannsókn og 

saksókn málanna. Loks yrði jafnframt að auka þekkingu um mansal og afleiðingar þess fyrir 

brotaþola hjá þeim aðilum sem helst koma að málunum, svo sem rannsóknarlögreglumönnum, 

saksóknurum og dómurum.135  

Vísað er til þess að lögreglan njóti heimilda til forvirkra rannsókna. Mælt er fyrir um þá 

heimild í reglugerð nr. 516/2011 um sérstakar aðferðir og aðgerðir lögreglu við rannsókn 

sakamála, sbr. 89. gr. sml. Þau rannsóknarúrræði sem unnt er að grípa til samkvæmt reglugerðinni 

eru til dæmis notkun tálbeita, uppljóstrara og flugumanna, afhending undir eftirliti og skyggingu. 

Í reglunum er kveðið á um hvaða skilyrði þurfi að vera fyrir hendi til þess að gripið verði til 

tiltekinnar aðferðar eða aðgerða, hverjir séu bærir til að taka ákvörðun um hana og hvernig skuli 

staðið að framkvæmd hennar. Sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu eru heimilar þegar rökstuddur 

grunur er um að verið sé að fremja alvarlegt brot, eða reynt verði að fremja alvarlegt brot, sem 

varðað getur að lágmarki átta ára fangelsi. Þar af leiðandi fellur mansal undir ákvæði reglnanna. 

Ákvörðun um beitingu sérstakra aðferða og aðgerða lögreglu skal tekin af lögreglustjóra eða 

öðrum yfirmanni samkvæmt ákvörðun lögreglustjóra. Hann skal tilkynna ríkissaksóknara um 

beitingu aðferðanna og aðgerðanna svo að ríkissaksóknara sé fært að hafa eftirlit með framkvæmd 

þeirra. Að mati GRETA verða lögreglumenn að hafa öll framangreind úrræði í huga þegar kemur 

að rannsókn í mansalsmálum og beri að meta beitingu þeirra á grundvelli aðstæðna hverju sinni.136 

Í Hrd. nr. 224/2010 kom fram að umfangsmikil og flókin lögreglurannsókn hefði farið fram af 

hálfu lögreglunnar í tengslum við málið, sem fól meðal annars í sér samvinnu íslenskra yfirvalda 

við lögregluna í Litháen, auk lögreglu annarra Evrópuþjóða. Við rannsókn málsins höfðu tveir 

íslenskir lögregluþjónar verið sendir til Litháen, í því skyni að afla sönnunargagna. Þá höfðu 

lögreglumenn frá Litháen jafnframt verið fengnir hingað til lands sem vitni. Í málinu var einnig 

framkvæmd rannsókn á notkun farsíma ákærðu og gerð húsleit. Þótt ekkert saknæmt hefði komið 

í ljós við húsleitina. Þóttu þessar aðgerðir varpa ljósi á umfang þeirra rannsóknarúrræða sem gripið 

var til vegna málsins. Við rannsóknina var ekki notast við forvirkar rannsóknarheimildir, enda var 

heimild til beitingu þeirra ekki til staðar fyrr en árið 2011. Eftir að heimild til þess gekk í gildi 
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hefur þó ekki orðið aukning á mansalsmálum fyrir dómstólum, og því erfitt að segja til um hvort 

þær hafi þjónað tilgangi eða hvort lögregla beiti þeirra gagngert við rannsókn mansals.  

Í skýrslunni var vikið að því að frumkvæðisrannsóknum væri sinnt af deild skipulagðrar 

glæpastarfsemi hjá Lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu. Frumkvæðisrannsóknir 

deildarinnar felast meðal annars í því að fylgjast með auglýsingum um vændi á netinu. Þá hefur 

deildin jafnframt rannsakað nokkur mál þar sem grunur lék á um vinnumansal, eins og til dæmis 

þegar kínverskir starfsmenn voru ráðnir til starfa á veitingastaðnum Sjanghæ á Akureyri, og fylgst 

var með kínverskri nuddstofu á höfuðborgarsvæðinu. Engin þessara rannsókna leiddi hins vegar 

til útgáfu ákæru fyrir mansal. Í málinu á Akureyri hafði stéttarfélagið Eining-Iðja framkvæmt 

vettvangsrannsókn og óskað eftir gögnum frá vinnustaðaeftirliti. Hún hafði leitt í ljós að ekki var 

um brot á almennum kjarasamningum að ræða, og fór málið því ekki lengra.137 Í síðara tilvikinu 

var lítið fjallað um hver afdrif urðu varðandi mál nuddstofunnar innan lögreglu, en ljóst var að 

málið hafði verið rannsakað sem mansalsmál innan lögreglu en ekki farið lengra innan 

dómskerfisins.138 Þrátt fyrir að engin ákæra hefur verið gefin út vegna vinnumansals kveðst 

lögreglan vera að byggja upp þekkingu á því að koma auga á og rannsaka slík tilvik, og að 

lögreglan sé meðvituð um nauðsyn þess að gefa þessu gaum.139  

 

Í annarri skýrslu GRETA, sem kom út eftir aðra lotu, þann 15. mars 2019, var vakin athygli á því 

að enn skorti skilgreint ferli hér á landi, sem skilgreindi þolendur mansals, óháð ákærumeðferð 

fyrir dómstólum. Þar að auki hafði íslenskum stjórnvöldum ekki tekist að koma á fót miðlægum 

gagnagrunni, eins og áréttað var um í fyrri skýrslu GRETA. Eftir fyrstu úttekt GRETA árið 2014 

hafði Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sett á fót sérstaka rannsóknardeild, sem sérhæfði sig í 

mansali og vændi. Í henni starfa tveir lögregluþjónar, sem hafa jafnframt aðgang að öðrum 

sérfræðingum innan deildar skipulagðrar glæpastarfsemi, ef þurfa þykir við flóknar rannsóknir. 

Ekki hafa verið stofnaðar fleiri sérfræðideildir um mansal í öðrum umdæmum lögreglunnar en 

Lögreglan á Suðurnesjum hefur þó byggt upp talsverða sérfræðiþekkingu þegar kemur að rannsókn 

málanna.140 Í skýrslunni kom fram að stöðnun hefði orðið í aðgerðum gegn mansali á árinu 2016. 
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Það hefði verið á grundvelli tregðu stjórnvalda við að mynda ríkisstjórn á þeim tíma, en kosningar 

fóru fram í tvígang, í október 2016 og október 2017, sem hafði áhrif á pólitíska ábyrgð á 

málaflokknum.141 Stjórnvöld voru hins vegar meðvituð um að auka þyrfti þekkingu og sérhæfingu 

um mansal innan lögreglunnar, ákæruvalds og dómstóla. Í skýrslunni var vikið að þeirri breytingu 

sem átti sér stað á skipan dómstólasýslunnar árið 2016 með stofnun Landsréttar. Við þá breytingu 

hafði verið skipaður mikill fjöldi nýrra dómara. Þeim, ásamt starfsfólki hjá embætti 

héraðssaksóknara og saksóknurum hjá lögreglu, myndi gagnast mikið að fá sérstaka fræðslu um 

málaflokkinn. GRETA telur að aukin áhersla á málaflokknum hjá lögreglu sé ekki mætt af hálfu 

dómstóla, sem spili inn í skort á sakfellingu hér á landi.142 Þekking dómara á málaflokknum kemur 

hins vegar ekki til álita nema að því gefnu að málin séu að lenda á borði dómstóla. Ljóst er því að 

þekking dómara á málaflokknum er ekki það sem við þurfum að hafa mestar áhyggjur af eins og 

staðan er í dag, enda hafa hingað til einungis þrjú mál hlotið meðferð fyrir dómi. Það á því enn 

eftir að láta betur reyna á þekkingu dómstóla á málaflokknum. 

Á árinu 2016 hóf Velferðarráðuneytið að taka saman upplýsingar um mál þar sem tilkynnt 

var um grun á mansali. Grunaðir brotaþolar voru tíu á árinu 2016, tveir árið 2017 og þrír í upphafi 

árs 2018. Í flestum tilfellum var um konur að ræða. Nánar tiltekið var um að ræða níu konur, fimm 

karlmenn og eina stúlku. Í þeim tilvikum þar sem upplýsingar lágu fyrir um heimaríki þeirra, voru 

þau að koma ýmist frá löndum innan Evrópu, Kína, Pakistan, Gana eða frá Tælandi, en í 

einhverjum tilvikum var ekki vitað um þjóðerni.143 Á vegum Velferðarráðuneytisins hafði sérstöku 

framkvæmdateymi verið falið að taka einstök mál til meðferðar, í því skyni að tryggja þolendum 

mansals nauðsynlega þjónustu og miðla upplýsingum þeirra áfram. Á árunum 2016-2018 höfðu 

ellefu einstaklingar leitað til teymisins, en mál þeirra voru ekki rannsökuð af lögreglu. Ástæðurnar 

voru raktar til þess að einstaklingarnir höfðu ýmist neitað að hafa samband við viðeigandi yfirvöld 

eða farið af landi brott.144 Eitt af þeim málum var umrætt mál í Vík í Mýrdal árið 2016, þar sem 

grunur lék á um vinnumansal.145 Er það eina málið sem ratað hefur í ákæruferli frá árinu 2012, en 

ákæra var þó ekki gefin út í málinu. Vísað er til þess í skýrslunni að það mál hefði uppgötvast fyrir 

 
141

 sama heimild 8. 
142

 sama heimild 13. 
143

 sama heimild 7. 
144

 sama heimild. 
145

 Kristjana Björg Guðbrandsdóttir, „Þolendur mansalsins í Vík farnir úr landi“ visir.is (Reykjavík, 13. mars 2016) 

<https://www.visir.is/g/2016160319488/tholendur-mansalsins-i-vik-farnir-ur-landi> skoðað 15. apríl 2020. 



 

 

47 

 

tilviljun, og ekki verið undirbúið nægilega vel af hálfu lögreglunnar. Ekki hafði verið notast við 

neinar sérstakar rannsóknarheimildir lögreglu við rannsókn málsins, á grundvelli heimildar í 

reglugerð nr. 516/2011 um sérstakar aðferðir og aðgerðir lögreglu við rannsókn sakamála. Í skýrslu 

GRETA var vísað til þess að engra sönnunargagna hefði verið aflað við rannsókn málsins. 

Konurnar í málinu höfðu ekki gefið skýrslur og engin gögn hefðu legið fyrir um aðstæðurnar sem 

þær unnu við; hversu langur vinnutíminn hafði verið, hvað fólst í því sem þær unnu við eða hvað 

þær fengu í laun. Í umfjöllun á mbl.is þann 3. júlí 2016 kom hins vegar fram í tengslum við 

rannsókn málsins að brotaþolar hefðu verið yfirheyrðir fyrir dómi.146 Af hálfu héraðssaksóknara 

var málið sent aftur til lögreglunnar til frekari rannsóknar, ásamt fyrirmælum um hvað þyrfti að 

rannsaka. Á þeim tíma hefðu brotaþolar hins vegar verið farnir úr landi.147  

Samkvæmt upplýsingum sem GRETA fékk frá dómsmálaráðherra varðandi fjölda skráðra 

mansalsmála sem rannsökuð voru af lögreglu voru fimm skráð mansalsmál árið 2013, tvö árið 

2014, sex árið 2015 og sex árið 2016. Í meirihluta málanna hafði rannsókn verið hætt.148 Í 

skýrslunni var vísað til þess að tilkynningum um vinnumansal og vændi hefði fjölgað hér á landi 

með vísan til aukningar á erlendu vinnuafli sem kæmi til landsins, og fjölgun kvenna sem kæmu 

hingað í þeim tilgangi að stunda vændi. Þrátt fyrir framangreinda staðreynd hefðu engir brotaþolar 

verið formlega viðurkenndir sem þolendur mansals síðan árið 2010 með Hrd. nr. 224/2010.149   

Í skýrslunni lýsti GRETA yfir áhyggjum yfir því að stöðnun hefði orðið í aðgerðum 

stjórnvalda gegn mansali, auk þess sem lögreglan hefði ekki veitt málaflokknum fullnægjandi 

athygli á síðustu árum. Aðgerðaráætlun stjórnvalda fyrir árin 2013-2016 hafði fengið litla sem 

enga fjármögnun, og aldrei formlega verið í gildi.150 Kannanir hefðu þannig verið gerðar meðal 

lögreglumanna frá árinu 2015, um þekkingu þeirra og reynslu af mansali, sem ýtti undir 

framangreindar áhyggjur GRETA. Árið 2015 þegar könnunin var lögð fyrir 325 lögreglumenn, 

voru einungis 23% af þeim sem töldu sig hafa fullnægjandi þekkingu á mansali. Árið 2017 voru 

þátttakendur 215 en fjöldi þeirra sem taldi sig þá vera vel upplýstur var aðeins 26%. Í könnununum 

voru lögreglumenn jafnframt beðnir um að svara því hvort þeir hefðu einhvern tímann komið að 

máli í starfi sínu sem þeir töldu geta verið dæmi um mögulegt mansal. Aðeins 36% lögreglumanna 
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sögðust hafa velt því fyrir sér árið 2015, en árið 2017 var um að ræða 51% þátttakenda. Hlutfall 

þeirra sem kvaðst einhvern tímann hafa unnið að máli sem hefði verið flokkað sem mansalsmál 

var 12% árið 2015 og 13% árið 2017. Þá sögðust einungis 17% þátttakenda árið 2015 að þeir hefðu 

hlotið einhverja fræðslu um mansal.151  

Annað atriði sem vakin er athygli á í skýrslunni, og er talið geta skapað vandamál í 

tengslum við rannsókn og saksókn á vinnumansali, er skortur á skilgreiningu hugtaksins 

vinnumansal. Samkvæmt yfirvöldum hér á landi hefur reynst mikil áskorun að rannsaka öll skilyrði 

fyrir refsinæmi mansals í tilvikum vinnumansals.152 Brotaþolar í mansalsmálum séu í flestum 

tilfellum hikandi við að veita lögreglu upplýsingar um vinnuaðstæður sínar og um önnur atriði sem 

máli skipta. Á meðal þess sem reynst hefur erfitt að sanna er hversu mikla vinnu ætlaður brotaþoli 

hefur unnið og hvort vinnuaðstæður og laun teljist í raun þess eðlis að réttlætt geti notkun á 

hugtakinu vinnumansal. Önnur áskorun sem lögregla og ákæruvald telur sig mæta er sönnun á 

hagnýtingu geranda á bágri stöðu brotaþola.153 Í því skyni sé forsendan sú að varpa ljósi á aðstæður 

brotaþola, en annars verði að afla þeirra upplýsinga með öðrum hætti. Það sé hins vegar auðveldara 

sagt en gert að sækja upplýsingarnar annað, eins og t.d. til heimalands brotaþola eða til þess 

dvalarstaðar viðkomandi áður en hann kom til Íslands. Það var hins vegar gert í máli Hrd. nr. 

224/2010 þar sem íslenskir lögreglumenn voru sendir til Litháen til að afla sönnunargagna um 

aðstæður brotaþola áður en hann var sendur til Íslands. Í skýrslunni kom fram að þeim hefðu borist 

ábendingar um að til skoðunar væri hjá dómsmálaráðuneytinu að gera breytingar á almennum 

hegningarlögum, með þeim hætti að greina vinnumansal frá 227. gr. a. hgl., og gera það að sérstöku 

ákvæði.154 Verði það að veruleika gæti það dregið úr þeim hindrunum sem standa í vegi fyrir 

saksókn í vinnumansalsmálum.  

Eins og komið hefur fram hefur GRETA áhyggjur af því að íslensk stjórnvöld hafi dregið mátt 

úr baráttunni gegn mansali. Byggir það mat meðal annars á því að engin þróun hafi orðið í 

mansalsmálum hjá ákæru- og dómsvaldinu á síðustu árum. Brýnir GRETA enn og aftur fyrir 

íslenskum stjórnvöldum að sjá til þess að aðgerðir séu teknar upp, sem tryggi skilvirka rannsókn 
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málanna og að gerendur verði saksóttir með árangursríkum hætti. Einkum og sér í lagi yrðu íslensk 

stjórnvöld að sjá til þess að:  

- endurskoðaðar yrðu reglur um rannsókn og saksókn með tilliti til þess að bera kennsl á 

glufur og bregðast við þeim (þ.e. varðandi vinnumansal);  

- við rannsókn mansalsmála hjá lögreglu stæðu lögreglumönnum tiltæk úrræði til boða við 

rannsókn; og 

- áfram verði leitast við að auka þekkingu um mansal og afleiðingar þess hjá lögreglu, 

ákæruvaldi og dómurum.155 

 

2.4.2. TIP-skýrslan 

Á hverju ári hefur bandaríska Utanríkisráðuneytið gefið út skýrslu um mansal, svokallaða 

Trafficking in Persons Report, eða TIP-skýrslu. Í skýrslunni er að finna greinargóða úttekt á stöðu 

mansalsmála og varðandi aðgerðir stjórnvalda hjá ríkjum heims í baráttunni gegn mansali. Ríkjum 

er flokkað í eitt af fjórum þrepum, tier 1-4, eftir því hversu vel þau eru talin uppfylla 

lágmarkskröfur til útrýmingar mansals, samkvæmt bandaríska Trafficking Victims Protection 

Act156, sem er í samræmi við Palermó-bókunina. Flokkunin tekur þannig ekki mið af stærð 

þjóðarinnar eða umfangi mansals í einstökum ríkjum, heldur hversu mikinn metnað stjórnvöld hafa 

lagt í aðgerðir í baráttunni gegn mansali. Þótt ríki sé þannig flokkað í fyrsta þrep samkvæmt TIP-

skýrslunni, þá verður ekki litið á það sem svo að mansal sé ekki vandamál hjá viðkomandi ríki, 

eða að það sé verið að bregðast nægilega vel við vandamálinu þar. Öllu heldur geta ríki verið 

flokkuð í fyrsta þrep, ef sýnt þykir að stjórnvöld hafi lagt sig fram við að berjast gegn mansali og 

uppfylla lágmarkskröfur TVPA.157 Ísland hefur fimm sinnum verið skipað í fyrsta þrep, samkvæmt 

TIP-skýrslunni, en síðastliðin þrjú ár höfum við verið í öðru þrepi, sem sagt árin 2017-2019.158 Til 

þess að viðhalda stöðu í fyrsta þrepi þurfa stjórnvöld að sýna fram á árangur og framfarir á hverju 

ári í baráttunni gegn mansali. Af þeim ástæðum er meðal annars litið svo á að fyrsta þrepinu fylgi 

ábyrgð, frekar en að það feli í sér einhvers konar friðhelgi fyrir ríki eða þýði að þau geti slakað á 

aðgerðum eftir að hafa náð fyrsta þrepi. Ríki falla í annan flokk ef þau eru ekki talin uppfylla 
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lágmarkskröfur TVPA við baráttu gegn mansali, en þykja eftir sem áður vera að leggja sig fram 

við að mæta þeim.159 Samkvæmt TIP-skýrslunni árið 2019 telst Ísland þar af leiðandi ekki uppfylla 

lágmarkskröfur í baráttunni gegn mansali, en telst þó hafa sýnt viðleitni til þess. Aðgerðir 

stjórnvalda í tengslum við málaflokkinn hafi aukist á milli ára með hliðsjón af ýmsum atriðum, 

eins og breytingum á lögum um útlendinga nr. 96/2002 og gerð nýrrar aðgerðaráætlunar 

stjórnvalda fyrir árið 2019. Hins vegar hafi stjórnvöldum ekki tekist að ákæra eða sakfella neina 

gerendur í mansalsmálum, áttunda árið í röð, en það er grundvallarforsenda fyrir því að ríki teljist 

uppfylla lágmarkskröfur í baráttunni gegn mansali. Er í því sambandi vísað til þess að rannsókn 

lögreglu þarfnist umbóta þar sem öflun sönnunargagna á rannsóknarstigi sé með ófullnægjandi 

hætti, og komi meðal annars í veg fyrir árangursríka saksókn.160 Þegar kemur að saksókn 

mansalsmála þykja stjórnvöld hér á landi hafa verið fremur metnaðarlaus í aðgerðum. Samkvæmt 

skýrslunni er málaflokknum ekki veitt nægileg athygli. Samanburður á fjölda mála, sem voru til 

rannsóknar hjá lögreglu, sýna fram á sveiflur á milli ára. Árið 2018 hafi fjöldi mála verið 15, á 

móti 20 málum árið 2017 og 16 árið 2016. Ekki hefur verið ákært fyrir mansal síðan árið 2010.  

Í skýrslunni er vísað til þess að lögregla hérlendis telji það vandasamt að rannsaka málin 

fyllilega og afla nauðsynlegra sönnunargagna, með þeim afleiðingum að rannsókn máls sé oft á 

tíðum hætt og þau mál sem fara til embættis héraðssaksóknara séu gjarnan felld niður. Þá séu dæmi 

um að saksóknarar ákæri frekar á grundvelli annarra hegningarlagaákvæða en 227. gr. a. hgl.161 Í 

skýrslunni eru settar fram tillögur að úrbótum sem íslensk stjórnvöld þurfa að leggja áherslu á, í 

því skyni að mæta lágmarkskröfum TIP-skýrslunnar í baráttunni gegn mansali. Brýnt er fyrir 

stjórnvöldum að leggja aukna áherslu á saksókn og sakfellingu gerenda í mansalsmálum hér á 

landi. Í því sambandi yrðu stjórnvöld að sjá til þess að þeir sem komi að rannsókn málanna fái 

frekari þjálfun í að rannsaka málin og afla sönnunargagna. Tryggja þurfi eftir fremsta megni að 

mansal sé rannsakað og saksótt af fullum krafti, á grundvelli mansalsákvæðis í hegningarlögum. 

Þá yrði að efla þekkingu lögreglumanna, ákæruvalds, dómara og annarra viðeigandi stofnana um 

alla þætti mansals. Einkum og sér í lagi yrði að efla þekkingu í tengslum við það hvernig koma 
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eigi auga á þolendur í hópi hælisleitenda, fylgdarlausra barna og erlendra starfsmanna á 

vinnumarkaði.162  

 

3. Rannsókn og saksókn í mansalsmálum 

Af framangreindu má ráða að rannsókn og öflun sönnunargagna í mansalsmálum sé það sem helst 

virðist hindra framgang okkar í saksókn gerenda fyrir dómstólum hér á landi. Í þessum kafla 

helgast umfjöllun sönnun í sakamálum. Markmið hans er að varpa ljósi á atriði sem máli skipta í 

tengslum við sönnunarfærslu fyrir dómi. Þá verður jafnframt fjallað um ýmis atriði í tengslum við 

sönnun og sönnunarfærslu í þeim tilgangi að ráða í hvernig lögregla og ákæruvald geti nálgast 

rannsókn og sönnun mansals með árangursríkari hætti. 

 

3.1. Almennt um sönnun í sakamálum 

Almennar reglur um sönnun í sakamálum koma fram í XVI. kafla sml. Í dómsmáli telst staðreynd 

sönnuð þegar það góð rök hafa verið leidd að staðhæfingu um hana að dómari lítur svo á að hún 

sé rétt út frá almennri skynsemi og mannlegri reynslu.163 Mikil þróun hefur átt sér stað í íslensku 

réttarfari þegar kemur að sönnun í sakamálum. Áður fyrr var formbundnum aðferðum beitt sem 

ýmist varðaði sakarefnið eða ekki, og þeim sönnunargögnum sem heimilt var að tefla fram í máli 

settar þröngar skorður. Dæmi um formbundna sönnun, sem var í engum tengslum við sakarefnið 

sjálft, var t.d. járnburður eða ketiltak þar sem konu var þá leyft að bera járn eða taka stein upp úr 

sjóðandi vatni.164 Í dag er það ákæruvaldið sem ber sönnunarbyrði um sekt ákærða og atvik, sem 

telja má honum í óhag, sbr. 108. gr. sml. Meginreglan um sönnunarbyrði ákæruvaldsins er 

jafnframt fólgin í 2. mgr. 70. gr. Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, þar segir að hver 

sá sem borinn er sökum um refsiverða háttsemi, skuli talinn saklaus uns sekt hans hefur verið 

sönnuð, sbr. og 2. mgr. 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu.165 Dómari metur hverju sinni hvort 

nægileg sönnun sé fram komin um hvert það atriði sem varðar sekt og ákvarðar viðurlög við broti, 

þ.á.m. hvaða sönnunargildi skýrslur ákærða hafi, vitnisburðir, skjöl og önnur sönnunargögn, sbr. 

109. gr. sml. Samkvæmt 111. gr. sml. skal dómur vera reistur á sönnunargögnum, sem færð eru 
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 Símon Sigvaldason, „Meginreglur sönnunarfærslu og kynferðisbrot gegn börnum“ í Svala Ísfeld Ólafsdóttir 
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fram við meðferð máls fyrir dómi. Þar sem sönnunarbyrðin hvílir á ákæruvaldinu er það fyrst og 

fremst hlutverk þess að afla og færa fram sönnunargögn í málum.166 Í 110. gr. sml. er þannig kveðið 

á um að það sé ákæruvaldið sem afli sönnunargagna, en ákærði getur einnig aflað þeirra telji hann 

ástæðu til þess. Sú skylda hvílir á ákærendum að vinna að því að hið sanna og rétta komi í ljós og 

gæta jafnt að þeim atriðum sem horfa til sýknu og sektar, sbr. 3. mgr. 18. gr. sml. 

 

3.1.1. Sönnun í mansalsmálum 

Ríkar kröfur eru gerðar til sönnunar í sakamálum, einkum til þess að tryggja að einstaklingur, sem 

borinn er sökum, verði ekki dæmdur fyrir brot sem hann hefur ekki framið. Strangar 

sönnunarkröfur stuðla einnig að því að dómur sé reistur á efnislega réttum forsendum.167 Þótt 

sönnunarbyrði hvíli samkvæmt framansögðu á ákæruvaldinu, er það ekki þar með sagt að því beri 

að sanna hvað sem hugsast getur í sakamáli.168 Eins og áður hefur komið fram lýtur sönnun um 

mansal að þremur þáttum. Í fyrsta lagi verknaði, þ.e. að einstaklingur útvegi, flytji, afhendi, hýsi 

eða taki við þolanda. Í öðru lagi verknaðaraðferð, þ.e. að þolandi sé beittur eða hafi verið beittur 

ólögmætri nauðung, frelsissviptingu, hótunum, ólögmætum blekkingum eða hagnýtingu bágrar 

stöðu. Í þriðja og síðasta lagi tilgangi verknaðar, þ.e. að verknaðurinn og verknaðaraðferðin sé 

framkvæmd í þeim tilgangi að misnota þolanda kynferðislega, til nauðungarvinnu eða til að nema 

á brott líffæri hans.  

Markmið ákæruvaldsins við öflun sönnunargagna í tengslum við mansal ætti samkvæmt 

framansögðu að miða að því að upplýsa um að minnsta kosti eitt atriði úr hverjum þætti. Af 

umfjöllun um mansalsmálin á Íslandi verður ráðið að það sé einkum verknaðaraðferðarþátturinn 

sem reynist lögreglu og ákæruvaldi erfiður að sanna. Í þeim þætti er gerð krafa um að brotaþoli sé 

eða hafi verið beittur nauðung, frelsissviptingu, hótunum, o.s.frv. Aðeins eitt brot af framangreindu 

þarf að vera til staðar til þess að þátturinn teljist uppfylltur. Þá er jafnframt ekki skilyrði að sá sem 

ákærður er fyrir mansal hafi sjálfur beitt verknaðaraðferðinni, heldur þarf aðeins að sýna fram á 

að brotaþoli hafi yfirhöfuð orðið fyrir einhverjum af ofantöldum verknuðum á einhverjum 

tímapunkti í ferlinu.169  
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Það er því ekki skilyrði mansals, samkvæmt 227. gr. a. hgl., að brotaþoli hafi verið beittur 

ofbeldi. Af dómum sem fallið hafa á alþjóðavettvangi í tengslum við mansal verður hins vegar 

ráðið að ofbeldi sé gjarnan notað til þess að neyða brotaþola í aðstæður þar sem misnotkun á sér 

stað, eða til þess að vera áfram í þeim aðstæðum. Þá kann ofbeldið að vera notað sem refsitól 

gagnvart þolendum.170 En ofbeldi er ekki alltaf beint gagnvart þolandanum sjálfum, og er ekki 

alltaf líkamlegt. Oft verða aðilar í kringum þolanda fyrir því, en markmiðið virðist þá vera að vekja 

ótta sem þolandi stjórnast síðan af. Í erlendum dómum hafa fallið mál þar sem þolandi varð ekki 

sjálfur fyrir líkamlegu ofbeldi, en beiting ofbeldis á aðra taldist samt vera valdbeitingaraðferð 

gagnvart þolandanum. Í bandarísku máli, Webster (Bandaríkin),171 hafði gerandi í 

kynlífsmansalsmáli neytt þolendur til þess að fylgjast með þegar hann lamdi aðrar konur. Var það 

talið gert til þess að ala á ótta hjá þolendum til að þeir fylgdu fyrirmælum gerandans. Taldist það 

vera andlegt ofbeldi sem uppfyllti skilyrði mansalsákvæðisins um beitingu ofbeldis. Dæmi um 

ofbeldi sem beitt hefur verið í mansalsmálum, sem leitt hefur til sakfellingar hjá erlendum ríkjum, 

eru barsmíðar, raflost, stungur, kæfingar, brennimerking, kynferðislegt ofbeldi, nauðgun og að 

neyða þolendur til þess að borða mat sem gæti valdið þeim skaða.172  

Við mat á frelsissviptingu brotaþola í mansalsmálum annarra ríkja hafa fleiri tilvik en þau 

þar sem viðkomandi er bókstaflega læstur inni í afmörkuðu rými, verið skilgreind sem 

frelsissvipting brotaþola. Þannig hefur til að mynda verið litið á það sem frelsissviptingu þegar 

gerandi tekur vegabréf eða skilríki brotaþola í sína vörslu. Er það talin sérstaklega árangursrík leið 

til þess að frelsissvipta brotaþola og tryggja á þann hátt að hann komist ekki úr landi eða fari frá 

gerandanum. Sönnun fyrir því að gerandi hafi vegabréf þolanda í sinni vörslu ætti því að teljast 

óyggjandi sönnun um frelsissviptingu brotaþolans að mati fíkniefna- og sakamálaskrifstofu 

Sameinuðu þjóðanna.173 Hjá dómstólum hér á landi hefur ekki tekist að mynda slíka framkvæmd. 

En í máli Héraðsdóms Reykjaness nr. S-190/2010 kom fram að ekki væri hægt að slá því föstu að 

brotaþoli hefði ekki geta fengið vegabréf sitt afhent aftur, ef hún hefði farið fram á það. Aðrar 

birtingarmyndir frelsissviptingar eru taldar vera þegar þolandi er undir stanslausu eftirliti af hálfu 
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geranda, hann gefur honum enga frístund, bannar samskipti við umheiminn, bannar þolanda að 

nota síma, o.s.frv.174 Þá geta hótanir birst með ýmsum hætti, en hún er ein af þeim 

verknaðaraðferðum sem myndi nægja til að uppfylla verknaðarlýsingu ákvæðisins, takist að sýna 

fram á að henni hafi verið beitt.175 Hótanir í mansalsmálum birtast gjarnan með yfirlýsingum um 

að yfirvöld muni handtaka viðkomandi eða senda hann úr landi á grundvelli ólöglegrar dvalar í 

landinu. Með yfirlýsingu um að gerandi þekki hættulegt fólk sem muni skaða þolanda eða 

fjölskyldu hans ef viðkomandi reynir að flýja, eða með hótunum um ofbeldi, o.s.frv.176 Þegar 

blekkingum hefur verið beitt í mansalsmálum hjá erlendum ríkjum hafa þær oftast snúist um 

eiginleika starfsins, sem þolanda er talinn trú um að hann sé að fá, vinnuaðstæðunum sjálfum, þ.e. 

sem snýr að umfangi vinnunnar og vinnuálaginu, hvíldardögum, o.þ.h., launum eða eftir atvikum 

lífskjörum og búsetuaðstæðum.177 Loks getur hagnýting bágrar stöðu brotaþola verið mjög opið 

hugtak og skilur eftir sig svigrúm til túlkunar. Dæmi um bágindi geta falist í ólöglegri vist 

brotaþola í landinu, veikindum eða heilsubresti, þungun, líkamlegum eða andlegum sjúkdómi eða 

fötlun, fíknivandamálum, aldri þolanda, vanþekkingu á aðstæðum. Að viðkomandi hafi engin 

önnur tengsl í landinu, þá getur kunnáttuleysi í tungumáli eða siðum ríkis haft áhrif ásamt 

fjölskylduerfiðleikum viðkomandi, kyni, o. fl.178 

Ýmsir þættir geta því haft áhrif og ýmis sjónarmið komið til skoðunar varðandi 

sönnunarbyrði ákæruvaldsins við rannsókn og saksókn. Dæmi um atriði sem geta reynst gagnleg 

til sönnunar í tilviki kynlífsmansals er hvort þolandi hafi stundað samfarir, eða verið misnotaður 

kynferðislega eða líkamlega. Sönnun fyrir atriðum á borð við veikindi, meiðsli eða sjúkdóma 

brotaþola, sem gerandi gæti ef til vill hagnýtt sér. Atriði á borð við aldur brotaþola eða bakgrunn 

og félagslegar aðstæður, sem varpað gætu ljósi á það hvort viðkomandi komi úr brotnum 

aðstæðum, hvort brotaþoli eigi við fíknivanda að stríða, o.s. frv. Í tilviki vinnumansals getur til að 

mynda komið til skoðunar að sýna fram á óöruggar vinnuaðstæður eða notkun brotaþola á 

vinnuvélum án tilskilinna réttinda eða öryggisaðstæðna.179 Í bandarísku máli Alzanki 
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(Bandaríkin)180 hafði brotaþoli verið látinn vinna í 15 klukkustundir á dag við heimilisstörf. Var 

hann meðal annars látinn þrífa og vinna án hlífðarfatnaðar með skaðleg og eitruð efni. 

 

3.2. Almennt um rannsókn sakamála 

Almennar reglur um rannsókn sakamála komu fram í VII. kafla. sml. Samkvæmt 52. gr. laganna 

fer lögregla með rannsókn sakamála, undir stjórn héraðssaksóknara eða lögreglustjóra, nema að  

mælt sé fyrir um annað í lögunum, sbr. einnig 8. gr. lögreglulaga nr. 90/1996.181 Lögregla skal 

hefja rannsókn hvenær sem þess er þörf ef vitneskja liggur fyrir eða grunur leikur á að refsivert 

brot hafi verið framið, hvort sem henni hafi borist kæra eða ekki. Markmið rannsóknar er að afla 

allra nauðsynlegra gagna til þess að ákæranda sé fært að ákveða að henni lokinni hvort sækja skuli 

mann til sakar, svo og að afla gagna til undirbúnings málsmeðferðar fyrir dómi, sbr. 1. mgr. 53. 

gr. sml. Í 2. mgr. 53. gr. laganna er kveðið á um að þeir sem rannsaka sakamál skuli vinna að því 

að hið sanna og rétta komi í ljós og gæta jafnt að þeim atriðum sem horfa til sýknu og sektar. Þeim 

ber jafnframt að hraða meðferð mála eftir því sem kostur er. Í 1. mgr. 54. gr. sml. er kveðið á um 

að rannsaka skuli og afla allra tiltækra gagna um verknað þann sem um ræðir, svo sem stað og 

stund og öll nánari atvik, sem ætla má að skipt geti máli, leita þess sem grunaður er um brot, finna 

sjónarvotta og aðra sem ætla má að geti borið vitni, svo og að hafa upp á munum sem hald skal 

leggja á og öðrum sýnilegum sönnunargögnum. Þá skal rannsaka vettvang ef við á og yfirleitt öll 

ummerki, sem kunna að vera eftir brot. Samkvæmt 2. og 3. mgr. 54. gr. skal rannsaka atriði sem 

varða sakborning sjálfan, þ.á.m. aldur hans, persónulegar aðstæður, svo sem fjölskyldu- og 

heimilishagi, menntun, störf og efnahag, hegðun hans, fyrri brot, þroska og heilbrigðisástand, 

andlegt og líkamlegt. Rannsaka skal hugarfar sakbornings og hvatir hans til brots, hvort hann hafi 

framið brot af ásetningi eða eftir atvikum af gáleysi og ef um tilraun er að ræða, hvort hann hafi 

horfið af sjálfsdáðum frá henni. Ef fleiri en einn eru um brot skal eftir föngum rannsaka þátt hvors 

eða hvers þeirra fyrir sig. Við rannsókn sakamála er almennt lögð meiri áhersla á að rannsaka atriði 

er varða sakborning sjálfan. Þegar um mansal er að ræða þykir hins vegar ljóst að jafn mikilvægt 

er að rannsaka atriði í tengslum við brotaþola. Í Hrd. nr. 224/2010 var mikið lagt upp úr því að 

rannsaka fyrri aðstæður brotaþola í tengslum við mat á trúverðugleika hans. Einkum til þess að 

færa fram sönnur á þeim þætti verknaðarlýsingar er laut að verknaðaraðferð. Með því var unnt að 
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staðfesta að viðkomandi hefði verið beittur ólögmætri nauðung, frelsissviptingu og ótilhlýðilegri 

aðferð áður en og þegar hann var sendur til landsins.  

Þegar lögregla telur svo að rannsókn sé lokið og gögn komin fram, sem geti leitt til 

saksóknar sendir hún ákæranda rannsóknargögnin, þ.á.m. skýrslu lögreglu um rannsóknina. Getur 

ákærandi þá mælt fyrir um frekari rannsóknaraðgerðir af hálfu lögreglu ef hann telur þess þörf, en 

ef sakargögn hafa ekki þótt nægileg til ákæru, þá er rannsókn hætt, sbr. 57. gr. sml. Lögregla getur 

einnig ákveðið að hætta rannsókn á fyrri stigum ef ekki þykir grundvöllur til að halda henni áfram, 

svo sem ef brot er smávægilegt og fyrirsjáanlegt er að rannsóknin muni hafa í för með sér óeðlilega 

mikla fyrirhöfn og kostnað, sbr. 4. mgr. 52. gr. sml. Þær rannsóknaraðferðir sem lögreglu eru 

tiltækar við rannsókn mála eru margvíslegar. Helstu rannsóknaraðferðir samkvæmt 

sakamálalögum eru skýrslutökur af sakborningi og vitnum skv. VIII. kafla., hald á munum skv. 

IX. kafla, leit og líkamsrannsókn skv. X. kafla, símahlustanir og sambærileg úrræði skv. XI. kafla, 

utanaðkomandi sérfræðiaðstoð skv. 1. mgr. 86. gr. og sérstakar rannsóknaraðferðir, sbr. 89. gr. 

sml. og reglugerð nr. 516/2011.  

 

3.2.1. Rannsókn og sönnunargögn í mansalsmálum 

Markmið rannsóknar sakamála er að afla allra nauðsynlegra sönnunargagna til þess að ákæranda 

sé fært að ákveða hvort sækja skuli mann til sakar, svo og að afla gagna til undirbúnings 

málsmeðferðar fyrir dómi, sbr. 53. gr. sml. Árið 2017 var gefin út skýrsla af hálfu Sameinuðu 

þjóðanna, þar sem leitast var eftir að varpa ljósi á þær hindranir sem koma endurtekið upp hjá 

ríkjum á alþjóðavísu, í tengslum við sönnunarfærslu í mansalsmálum fyrir dómi. Markmið 

skýrslunnar var að leiða í ljós hvernig ýmis ríki hafa tekist á við algengar hindranir, og fundið 

lausnir við þeim sem önnur ríki gætu dregið lærdóm af. Í því skyni voru 135 dómsmál tekin til 

skoðunar frá 31 landi, ásamt því að álit voru fengin frá sérfræðingum um allan heim. Skýrslunni 

er ætlað að vera til leiðbeiningar fyrir alla þá sem koma að rannsókn og saksókn mansals, en 

einkum til að kenna þeim að hugsa út fyrir kassann þegar upp koma vandamál í tengslum við 

sönnunarfærslu í málunum. Staðreyndin væri nefnilega sú að það sem í fyrstu gæti verið túlkað 

sem hindrun eða veikleiki í málatilbúnaði væri í raun til þess fallið að styrkja hann enn frekar. 

Dæmi er tekið um tilvik þar sem brotaþoli hafði ekki flúið aðstæður, þrátt fyrir að það hefði staðið 

honum til boða. Í stað þess að túlka það sem veikleika í málatilbúnaði, ætti frekar að líta svo á það 

hafi verið vegna þess að gerandi hefði alfarið stjórnað brotaþola og hann verið algjörlega háður 



 

 

57 

 

geranda. Annað dæmi um styrkleika, sem gæti í fyrstu verið túlkað sem veikleiki, eru þau tilvik 

þar sem misræmi er til staðar í framburði brotaþola. Við þær aðstæður er hins vegar unnt að líta 

svo á að brotaþoli hafi ekki verið þjálfaður eða tilbúinn með framburð, heldur væri hann að segja 

heiðarlega frá. Það getur aftur á móti tekið brotaþola tíma að rifja upp atvik eða byggja upp traust 

gagnvart yfirvöldum, og því ætti ekki að líta á það sem svo að framburður brotaþola sé 

ótrúverðugur.182  

Það sönnunargagn sem helst kom til skoðunar í þeim dómum sem litið var til í skýrslunni 

var framburður vitna. Hann var talinn vera lykilatriði til þess að ná fram sakfellingu fyrir dómi í 

mansalsmálum. Framburður brotaþola hefur þar mesta þýðingu og er talið vera mikilvægasta 

sönnunargagnið, en í mörgum tilfellum er það jafnframt það eina. Bent hefur verið á að ekki sé 

rétt að treysta alfarið á framburð ákærða og vitna þegar öðrum sönnunargögnum er líka til að 

dreifa, þótt erfiðara sé að afla þeirra.183 Af íslenskri dómaframkvæmd leiðir að framburður 

brotaþola hefur meginþýðingu við sönnun í sakamáli. Í þeim tilvikum þar sem einu sönnunargögn 

máls eru framburður ákærða og brotaþola, og báðir aðilar eru metnir trúverðugir, þá ætti dómari 

réttilega að sýkna ákærða á grundvelli meginreglunnar um sönnunarbyrði ákæruvaldsins fyrir sekt 

ákærða, og að allur vafi skuli metinn honum í hag.184 Að lokum er það hins vegar mat dómarans á 

sönnunargildi framburðar, sem ræður því hvort sönnun sé fram komin, sem unnt sé að byggja 

réttláta niðurstöðu á. Í Hrd. 20. október 2005 í máli nr. 148/2005 var maður ákærður fyrir 

kynferðisbrot gagnvart barni, en niðurstaða dómsins um sakfellingu hans byggði fyrst og fremst á 

framburði brotaþola.  

Framburður brotaþola getur þó reynst erfiður viðfangs. Í öllum þeim dómum sem fallið 

hafa hér á landi í tengslum við mansal er framburður brotaþola ýmist talinn óskýr, óljós eða 

ruglingslegur. Í Hrd. nr. 105/2010 kom fram að vætti brotaþola hafi verið óskýrt og misræmi til 

staðar, sem ekki yrði litið fram hjá við mat á trúverðugleika hans. Í héraðsdómsmáli nr. S-190/2010 

var vísað til þess að „[e]kki verður framhjá því litið að framburður vitnisins B hefur verið nokkuð 

reikull og óstöðugur í málinu frá upphafi rannsóknar.“ Í Hrd. nr. 224/2010 var framburður 

brotaþola hins vegar virtur í samræmi við ríkjandi sjónarmið á alþjóðavettvangi um það hvernig 
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ætti að túlka óstöðugan framburð brotaþola mansals.185 Í málinu var framburður brotaþola reikull 

og ruglingslegur í upphafi og síðari framburður hans hjá lögreglu einnig talinn ruglingslegur á 

köflum. Hins vegar var vísað til þess við mat á framburði brotaþola fyrir héraðsdómi að: 

„fórnarlömb mansals verða fyrir sálrænu áfalli þegar þeim er hótað og þau beitt 

ofbeldi. Þau eru oft send félítil til annarra landa þar sem þau eru ólögleg og treysta 

sér ekki til að gefa sig fram við yfirvöld af þeim sökum. Þegar fórnarlömbin hafa 

verið brotin niður telja þau sig oft háða gerendum og treysta þeim betur en lögreglu. 

Meta verður framburð brotaþola í fyrstu skýrslum hjá lögreglu í þessu ljósi. Það var 

ekki fyrr en brotaþoli hafði öðlast traust á lögreglu og hafði gert sér grein fyrir að 

hún yrði ekki send til baka í þær aðstæður sem hún bjó við, að frásögn hennar varð 

trúverðug, eins og í skýrslu hennar hjá lögreglu ... og við aðalmeðferð málsins.“ 

Á vettvangi Sameinuðu þjóðanna var settur á laggirnar sérstakur gagnagrunnur í tengslum við 

mansal af hálfu Fíkniefna- og sakamálaskrifstofunnar (UNODC). Þar sem meðal annars er haldið 

utan um þá dóma sem sakfelling hefur náðst hjá öllum ríkjum heims.186 Ekki þarf að skoða marga 

dóma til að sjá að mótsagnakenndur og óskýr framburður brotaþola er viðfangsefni sem allir 

dómstólar standa frammi fyrir. Í skýrslu Sameinuðu þjóðanna eru dómar frá ýmsum ríkjum reifaðir 

með tilliti til þess hvernig dómstólar hafa meðhöndlað óstöðugan framburð brotaþola.187  

Í López López (Argentína)188 voru maður og kona ákærð fyrir kynlífsmansal, en þau höfðu 

rekið vændishús þar sem ungar stúlkur voru misnotaðar. Tveir brotaþolanna voru náskyldir 

konunni, um var að ræða dóttur hennar annars vegar og frænku hins vegar. Í málinu vísaði 

dómurinn til þess að framburður stúlknanna sem þær gáfu fyrir dómi hafi verið stórkostlega 

ósamrýmanlegur því sem þær báru vitni um í skýrslutöku hjá lögreglu undir rannsókn málsins. 

Dómstóllinn benti hins vegar á það að umrædd fjölskyldutengsl væru til þess fallin að hafa áhrif á 

hegðun brotaþola. Það mætti því gera ráð fyrir að brotaþolarnir reyndu að hylma yfir með geranda 

sínum til þess að hann yrði ekki dæmdur í fangelsi. Í málinu lágu fyrir fleiri sönnunargögn, eins 

og framburður leigusala íbúðarinnar sem notuð var undir vændisstarfsemina, og annarra brotaþola, 

sem höfðu ekki nein tengsl við geranda. Þá hafði sálfræðimat einnig verið framkvæmt á annarri 

stúlkunni, sem sýndi fram á verulega áfallastreituröskun og einkenni sem bentu til þess að hún 
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hefði verið beitt kynferðislegri misnotkun. Gerendur málsins voru sakfelldir fyrir mansal gagnvart 

börnum þrátt fyrir óstöðugan framburð brotaþola. Í kanadísku máli Urizar (Kanada),189 sem 

varðaði kynlífsmansal, hafði brotaþoli verið kærasta gerandans. Framburður hennar fyrir dómi var 

talinn einkennast af mótsögnum og ýkjum, ásamt því að hún var talin hafa sleppt veigamiklum 

atriðum og hafði jafnframt gleymt mörgum atriðum. Framburður hennar var hins vegar talinn 

trúverðugur að mati dómsins, sem reisti mat sitt meðal annars á grundvelli almennrar skynsemi. 

Við mat á sönnunargildi framburðarins vísaði dómstóllinn til þess að með hliðsjón af sálrænum 

afleiðingum mansals á brotaþola væri það meira áhyggjuefni ef brotaþoli hefði ekki gleymt neinu, 

og gæti borið vitni um öll atvik máls í smáatriðum.  

Þá getur nærvera gerandans einnig haft mikil áhrif á framburð brotaþola fyrir dómi. Í máli 

Muñoz and Lezcano (Argentína)190 leit dómstóllinn alfarið fram hjá framburði brotaþola fyrir 

dómi, þar sem nærvera gerandans var talin hafa þau áhrif á brotaþola að hún sagði ósatt frá atvikum 

og vék stórlega frá fyrri framburði sínum hjá lögreglu. Ótrúverðugur framburður brotaþola var 

hins vegar notaður til þess að renna frekari stoðum undir sekt gerandans, þar sem framburðurinn 

þótti sýna fram á áhrifin sem nærvera hans hafði á hegðun og framburð brotaþola. Þegar gerandi 

neitar sök í máli og einu sönnunargögnin sem liggja fyrir eru framburður brotaþola og geranda 

þarf dómstóllinn aftur á móti að reiða sig alfarið á trúverðugleika aðila, og hvort framburður 

brotaþola hafi nægilegt sönnunargildi í málinu til þess að ná fram sakfellingu geranda.191 Í raun er 

það samt sem áður þannig að þrátt fyrir að dómstóll meti framburð brotaþola trúverðugan er 

meginreglan sú að allan vafa skal túlka sakborningi í hag. Trúverðugur framburður brotaþola einn 

og sér myndi í flestum tilvikum ekki duga til sakfellingar. Kemur þá einkum til álita hvort 

ákæruvaldið hafi axlað ábyrgð varðandi sönnunarbyrði sína um sekt ákærða, enda ber því að sýna 

fram á atvik og afla sönnunargagna við meðferð máls, sbr. 108. og 110. gr. sml.  

Vanræksla yfirvalda við að rannsaka og afla sönnunargagna í mansalsmálum getur talist 

brot á jákvæðum skyldum ríkis, sem leiða af 4. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu. Í máli MDE: 

Rantsev g. Kýpur og Rússlandi192 áréttaði dómstóllinn að ákvæði 4. gr. Mannréttindasáttmálans 

legði jákvæðar athafnaskyldur á ríki að rannsaka mansal. Í dóminum kom fram að mansal, í 
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skilningi 3. gr. Palermó-bókunarinnar og 4. gr. Evrópuráðssamningsins, félli innan gildissviðs 4. 

gr. Mannréttindasáttmála Evrópu þar sem kveðið er á um bann við þrældómi, þrælkun og 

þvingunar- eða nauðungarvinnu. Með því að láta hjá leiða að rannsaka fyrirliggjandi mál með 

fullnægjandi hætti taldi dómstóllinn að Kýpur hefði brotið gegn Mannréttindasáttmála Evrópu. 

Vanræksla yfirvalda fólst meðal annars í því að hafa ekki tekið skýrslur af vitnum í málinu en 

rannsókn var talin hafa verið ófullnægjandi af hálfu lögreglu frá upphafi.193 Með hliðsjón af þeim 

sakfellingardómum, sem teknir voru til skoðunar í skýrslu Sameinuðu þjóðanna, virðist 

framburður brotaþola grundvallaratriði til að ná fram sakfellingu í mansalsmálum.194 Það er hins 

vegar ekki þar með sagt að hann sé forsenda fyrir því að sakfelling náist. Ef af einhverjum ástæðum 

ekki er unnt að afla framburðar brotaþola, t.d. vegna þess að hann er farinn úr landi eða neitar að 

gefa skýrslu, geta önnur sönnunargögn þá komið til skoðunar. Af dómum sem fallið hafa um 

mansal hjá öðrum ríkjum leiðir að sakfelling hefur náðst þótt framburður brotaþola hafi ekki legið 

fyrir.195 Í máli Martin (Filipseyjar)196 byggði sakfelling gerandans á framburði lögreglumanna, 

sem komu á vettvang og framkvæmdu húsleit í ætluðu vændishúsi, ásamt öðrum sýnilegum 

sönnunargögnum.  

Framburður annarra en brotaþola getur einnig haft mikið sönnunargildi í mansalsmálum. Í 

Carrizo, Alcalde, Mendoza (Argentína)197 voru fjórir sakborningar sakfelldir fyrir kynlífsmansal. 

Ásamt framburði brotaþola lá fyrir framburður viðskiptavina og nágranna vændishússins, en í 

málinu vísaði dómurinn til þess að framburður þessara vitna hefði verið grundvallaratriði. Þá getur 

framburður lögreglumanna einnig skipt máli í tengslum við mansal, í þeim tilvikum sem þeir geta 

borið til um aðstæður á vettvangi, samskipti milli brotaþola og geranda, og þess háttar.198 Í máli 

Héraðsdóms Reykjaness nr. S-190/2010 urðu lögreglumenn vitni að samskiptum, sem áttu sér stað, 

er þeir fóru með brotaþola að ná í vegabréf sitt úr vörslu ákærðu. Í framburði þeirra kom meðal 

annars fram að brotaþoli hefði greinilega verið mjög hræddur við ákærðu, sem hefði ekki reynt að 
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fela stjórnsemi sína og ráðist að fyrra bragði á brotaþola og slegið hann í höfuðið í viðurvist 

lögreglumannanna. Ákærða var hins vegar sýknuð af mansali þrátt fyrir framburð þeirra. 

Þá geta önnur sönnunargögn einnig haft sönnunargildi í mansalsmálum, eins og til dæmis 

ýmis skrifleg gögn. Skrifleg sönnunargögn geta þjónað mikilvægu hlutverki í þeim tilvikum sem 

framburður brotaþola og annarra vitna þykir ekki færa fram næga sönnun um atvik máls. Í skýrslu 

Sameinuðu þjóðanna var tekið dæmi um slík sönnunargögn, svo sem samskipti í gegnum sms-

skilaboð eða önnur snjallforrit, bókhald eða aðrar fjárhagslegar upplýsingar, dagbækur, 

upplýsingar um símanotkun, flugmiðar eða annars konar farmiðar, vegabréf, skilríki, o.s.frv.199 Í 

Hrd. nr. 224/2010 var upplýsinga til að mynda aflað hjá símafyrirtækjum um símnotkun ákærðu, 

brotaþola og annarra er tengdust málinu. Þær upplýsingar hjálpuðu meðal annars að staðfesta 

staðsetningar ákærðu í ýmsum tilvikum, eins og í Keflavík þegar brotaþoli var sóttur þangað og 

fluttur til Hafnarfjarðar. Í Urizar (Kanada)200 voru lögð fram sms-skilaboð sem gerandi hafði sent 

brotaþola og þóttu styrkja framburð hans. Þá var ýmissa bókhaldsgagna og reikningsyfirlita aflað 

í máli Wei Tang (Ástralía).201 Þar var fimm tælenskum konum haldið nauðugum í skuldafjötrum í 

vændishúsi. Upplýsingar úr bókhaldi gerenda sýndu meðal annars fram á að uppgjör á launum til 

tælensku kvennanna var á annan veg en hjá öðrum sem stunduðu vændi í sama vændishúsi. Þóttu 

þær upplýsingar staðfesta meðal annars að brotaþolarnir hefðu ekki einungis verið neyddir í vændi 

heldur jafnframt verið haldið í skuldafjötrum, og því var um vinnuþrælkun að ræða. Í Kamal Jeet 

Singh (Indland)202 var gerandi sakfelldur fyrir kynlífsmansal, en hann var talinn hafa staðið undir 

stórum alþjóðlegum glæpasamtökum í tengslum við mansal til vændis. Sönnunargögn málsins 

voru meðal annars mikill fjöldi flugmiða stúlknanna, sem og kvittanir af hótelum sem þær höfðu 

verið á.   

Önnur sýnileg sönnunargögn, sem litið hefur verið til við sakfellingu í mansalsmálum hjá 

öðrum ríkjum, eru til dæmis ljósmyndir eða myndbandsupptökur. Í máli Muñoz and Lezcano 

(Argentína)203 voru lagðar fram myndbandsupptökur, sem sýndu brotaþola stunda kynferðislegar 

athafnir með ýmsum mönnum, ásamt myndum af aðstæðum í vændishúsinu sjálfu. Í Ranya 
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Boonmee (Tæland)204 voru lagðar fram myndir af vettvangi í vinnumansalsmáli. Sýndu myndirnar 

hvernig brotaþolar voru látnir starfa inn á afgirtu svæði með háum veggjum og gaddavír. 

Þá geta ýmis áhöld og tæki jafnframt haft sönnunargildi. Í tælensku máli tengdu 

vinnumansali, Samaesan (Tæland),205 voru brotaþolar hagnýttir á sviði fiskiðnaðar. Húsleit hafði 

verið framkvæmd og ýmis tól verið haldlögð og lögð fram sem sönnunargögn í málinu. Á vettvangi 

fannst meðal annars rafstuðtæki, sem hafði verið notað til pyntingar á brotaþolum. Studdi það 

framburð brotaþola um að þeir hefðu sætt pyntingum þegar þeir neituðu að vinna. Þá geta smokkar 

eða ýmiss konar kynlífstæki þjónað tilgangi í tilviki sönnunar í kynlífsmansalsmálum.206 Í 

Maycabalong (Filipseyjar)207 voru til að mynda lagðar fram neyðarpillur, sem fundust á vettvangi, 

kynlífstæki, smokkar og fleira, sem þóttu sýna fram á að brotaþolar væru hagnýttir í 

vændisstarfsemi. Ásamt því geta lífsýni verið nothæf til sönnunar. Í vinnumansalsmálum gætu 

fingraför eða DNA-prófanir af vettvangi til dæmis leitt í ljós notkun brotaþola á hættulegum vélum. 

Ef brotaþolar eru látnir vinna við óöruggar aðstæður er ekki ólíklegt að slys eða meiðsl hafi átt sér 

stað, og myndi blóð úr brotaþola af vettvangi geta varpað ljósi á aðstæður. Í kynlífsmansalsmálum 

gætu lífsýni á borð við sæði, blóð eða annars konar líkamsvessa fundist á vettvangi.208 

 Við mat á því hvort framangreind sönnunargögn geti haft þýðingu við rannsókn og saksókn 

hér á landi ber að líta til þess að ofangreind sönnunargögn lúti í öllum tilfellum að atriðum sem 

sanna þarf, samkvæmt 227. gr. a. hgl. Þar sem skilgreining mansals er alþjóðlegt hugtak og tekur 

mið af ákvæði Palermó-bókunarinnar og Evrópuráðssamningsins þykir öruggt að ætla að þau 

sönnunargögn, sem komu til skoðunar í ofangreindum dómum, geti þjónað sambærilegu hlutverki 

til sönnunar á mansali samkvæmt íslenskum hegningarlögum.  
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4. Staðan á Norðurlöndunum 

4.1 Danmörk  

Mansalsákvæði 262. gr. a. danskra hegningarlaga er svohljóðandi: 

For menneskehandel straffes med fængsel indtil 10 år den, der rekrutterer, 

transporter, overfører, huser eller efterfølgende modtager en person, hvor der 

anvendes eller har været anvendt 

    1) ulovlig tvang efter § 260, 

    2) frihedsberøvelse efter § 261, 

    3) trusler efter § 266, 

    4) retsstridig fremkaldelse, bestyrkelse eller udnyttelse af en vildfarelse eller 

    5) anden utilbørlig fremgangsmåde 

med henblik på udnyttelse af den pågældende ved prostitution, optagelse af 

pornografiske fotografier eller film, forestilling med pornografisk optræden, 

tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende forhold, strafbare handlinger eller 

fjernelse af organer.209 

Af framansögðu leiðir að skilgreining danskra hegningarlaga á mansali er samhljóða skilgreiningu 

227. gr. a. hgl., að undanskildu því að fleiri atriði eru talin upp í tengslum við tilgang mansals, 

samkvæmt danska lagaákvæðinu. Breytingar voru gerðar á ákvæðinu árið 2012 þar sem refsirammi 

ákvæðisins var hækkaður úr átta árum upp í tíu ár, ásamt því að kveðið var á um að þvinguð afbrot 

gætu jafnframt verið tilgangur mansals.210 

Danmörk er bæði áfanga- og viðkomustaður fyrir mansal, einkum í tengslum við vændi, 

nauðungarvinnu og þvinguð afbrot. Algengast er að brotaþolar séu fluttir frá löndum í Afríku, 

Asíu, Suðaustur-Evrópu og Suður- og Mið-Ameríku.211 Meirihluti brotaþola er konur frá Vestur-

Afríku, sem hafa verið útvegaðar í tengslum við vændi, en kynlífsmansal er talið vera algengasta 

tegund mansals í Danmörku. Á síðustu árum hefur orðið fjölgun á karlkyns brotaþolum í tengslum 

við vinnumansal, og vekur þar sérstaka athygli fjölgun ungra stráka frá Norður-Afríku, einkum 

Marokkó.212 Samkvæmt TIP-skýrslu Bandaríkjanna hefur dregið úr aðgerðum stjórnvalda í 

Danmörku gagnvart mansali og teljast þau ekki lengur uppfylla lágmarkskröfur til útrýmingar 

mansals, samkvæmt bandaríska TVPA.213 Danmörk hafði verið í fyrsta þrepi samkvæmt TIP-

skýrslunni til ársins 2018, en datt niður í annað þrep samkvæmt nýjustu úttekt árið 2019. Er það 
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meðal annars vegna áherslubreytinga innan lögreglunnar, þar sem lögreglumönnum á sviði 

mansals var fækkað og aukin áhersla lögð á hryðjuverk, hópárásir og landamæravörslu. 

Mansalsdeild lögreglunnar var að lokum sameinuð annarri deild þar sem skortur var á fjármagni.214 

Í kjölfarið dró úr rannsókn mansalsmála hjá lögreglunni. Árið 2019 var aðeins eitt mál rannsakað 

af lögreglu, en þau höfðu verið fjögur árið 2017, 25 árið 2016 og þrjú árið 2015. Þá voru ákærur 

gefnar út á hendur þremur einstaklingum árið 2019, en þær höfðu verið tvær árið 2017, þrjár árið 

2016 og 58 árið 2015. Aðeins einn gerandi var sakfelldur í Danmörku árið 2018, sem er mjög lág 

tala miðað við sakfellingar fyrri ára. Árið 2017 voru níu sakfelldir, eins voru sautján sakfellingar 

árið 2016 og tólf árið 2015.215 Þótt dregið hafi úr sakfellingum í Danmörku er ljóst að það er ekki 

á grundvelli vanþekkingar heldur vegna þess að skortur á fjármagni takmarkar getu lögreglunnar 

til þess að sinna þessum verkefnum. Árangur danskra yfirvalda við saksókn varpar ljósi á skilning 

lögreglu, ákæruvalds og dómstóla á skilyrðum mansals. Hins vegar leiðir áherslubreyting til þess 

að ekki tekst að sinna málaflokknum með fullnægjandi hætti. 

 

4.2 Noregur 

Mansalsákvæði kemur fram í 257. gr. norskra hegningarlaga, en þar segir: 

Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd 

tvinger, utnytter eller forleder en person til 

    a) prostitusjon eller andre seksuelle ytelser, 

    b) arbeid eller tjenester, herunder tigging, 

    c) krigstjeneste i fremmed land, eller 

    d) å samtykke i fjerning av et av vedkommendes indre organer, 

    straffes for menneskehandel med fengsel inntil 6 år. 

På samme måte straffes den som 

    a) legger forholdene til rette for slik tvang, utnyttelse eller forledelse som nevnt  

    i første ledd ved å anskaffe, transportere eller motta personen, 

    b) på annen måte medvirker til tvangen, utnyttelsen eller forledelsen, eller 

    c) gir betaling eller annen fordel for å få samtykke til en slik handlemåte fra en 

    person som har myndighet over den fornærmede, eller som mottar slik betaling  

    eller fordel.216 
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Þá er einnig fjallað um mansal í 258. gr. laganna, en þar er refsiramminn hækkaður úr sex árum í 

tíu, fyrir gróft mansal gagnvart börnum, sbr.: 

Grov menneskehandel straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om 

overtredelsen er grov skal det særlig legges vekt på om den som ble utsatt for 

handlingen var under 18 år, om det ble brukt grov vold eller tvang og om handlingen 

har medført betydelig utbytte. Den som var uvitende om at fornærmede var under 

18 år, straffes hvis han på noe punkt kan klandres for sin uvitenhet.217 

Þótt ofangreind lagaákvæði virðist í fyrstu vera frábrugðin skilgreiningu mansals, samkvæmt 227. 

gr. a. hgl., má sjá að efnislegu skilyrðin eru svipuð. Þannig kveður skilgreining norska ákvæðisins 

á um verknað, verknaðaraðferð og tilgang verknaðar, með sambærilegum skilyrðum og þeim sem  

koma fram í íslenskum hegningarlögum.  

         Sú tegund mansals sem algengust er í Noregi er kynlífsmansal, þótt norskum yfirvöldum 

gruni að tilvik vinnumansals séu raunverulega fleiri en þau sem koma á borð lögreglu.218 Stærstur 

hluti brotaþola er konur, sem þvingaðar eru í vændi, en á síðustu árum hefur þó orðið aukning á 

karlkyns brotaþolum á sviði vinnumansals. Brotaþolar í Noregi eru af ýmsu þjóðerni, sem rekja 

má til landa víða um Evrópu, Afríku og Asíu, en stærstur hluti er þó talinn vera frá Nígeríu og 

Rúmeníu.219 Noregur uppfyllir að öllu leyti lágmarkskröfur til útrýmingar mansals, samkvæmt 

bandaríska TVPA. En samkvæmt TIP-skýrslunni hefur Noregur verið í fyrsta þrepi frá árinu 2012, 

er bandarísk stjórnvöld hófu að gefa út skýrsluna.220 Á árinu 2018 voru 45 mál rannsökuð af 

lögreglunni, af þeim voru 24 í tengslum við kynlífsmansal og 18 við vinnumansal. Á árinu 2017 

höfðu 46 mál verið rannsökuð, 30 tilfelli kynlífsmansals og 16 sem tengdust vinnumansali. Þá voru 

13 ákærur gefnar út árið 2018, en þær voru einnig 13 árið 2017. Sakfellt var í 13 málum á árinu 

2018, af þeim var eitt tilfelli kynlífsmansals og 12 í tengslum við vinnumansal. Sakfellingar árið 

2017 voru ellefu talsins. Sérstakar mansalsdeildir hafa verið settar á laggirnar í öllum 

lögregluumdæmum í Noregi, en þau eru samtals 12.221 Norsk yfirvöld virðast því leggja 

fullnægjandi áherslu á málaflokkinn, auk þess að hafa bæði þekkingu og getu til þess að sækja 

gerendur til saka í mansalsmálum. 
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4.3 Svíþjóð 

Í 4. kafla sænskra hegningarlaga er kveðið á um í ákvæði 1a: 

Den som, i annat fall än som avses i 1 §, genom  

    1. olaga tvång, 

    2. vilseledande, 

    3. utnyttjande av någons utsatta belägenhet som allvarligt begränsar personens  

    alternativ, eller 

    4. annat sådant otillbörligt medel om det allvarligt begränsar personens alternativ 

rekryterar, transporterar, överför, inhyser eller tar emot en person i syfte att han 

eller hon ska exploateras för sexuella ändamål, avlägsnande av organ, krigstjänst, 

tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den 

utsatte, döms för människohandel till fängelse i lägst två och högst tio år.222 

Efnislega er ofangreind skilgreining á mansali svipuð þeirri í 227. gr. a. hgl. Í henni felast þrír 

meginþættir, þ.e. verknaður, verknaðaraðferð og tilgangur verknaðar, sem innihalda að 

meginstefnu sömu atriði og mansalsákvæði íslenskra hegningarlaga. Þá var breyting gerð á 

lögunum árið 2018 með þeim hætti að kveðið var á um vægari refsingu gagnvart „minniháttar“ 

mansalsbrotum í ákvæði 1b í 4. kafla laganna. Í ákvæðinu segir: 

Den som, i annat fall än som avses i 1 eller 1 a §, genom olaga tvång, vilseledande 

eller utnyttjande av någons beroendeställning, skyddslöshet eller svåra situation 

exploaterar en person i tvångsarbete, arbete under uppenbart orimliga villkor eller 

tiggeri, döms för människoexploatering till fängelse i högst fyra år. 

Är ett brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov 

människoexploatering till fängelse i lägst två och högst tio år. Vid bedömningen av 

om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen avsett en verksamhet som 

bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning eller inneburit ett särskilt  

hänsynslöst utnyttjande av annan.223     

Með þessu er hagnýting vinnuafls gert að sérstöku broti, sem felur í sér vægari refsingu en í tilviki 

mansals samkvæmt ákvæði 1a. Mikil áhersla er lögð á rannsókn brotanna hjá lögreglu, en árið 

2018 voru samtals 214 mál rannsökuð, 93 í tengslum við kynlífsmansal, 65 tilvik vinnumansals 

og 56 óskilgreind. Þá voru 212 mál rannsökuð af lögreglu árið 2017. Ákærur voru gefnar út í 17 

málum árið 2018 og enduðu 15 þeirra með sakfellingum. Árið 2017 var sakfellt í fimm af sex 
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málum sem fóru fyrir dómstóla.224 Af hálfu sænskra yfirvalda er mikið lagt upp úr því að þekking 

sé til staðar hjá lögreglu, ákæruvaldi og dómstólum. Í hverju lögregluumdæmi starfar sérstakur 

mansalstengiliður, sem sér um aðgerðir því tengdu og veitir ráðleggingar til þeirra sem annast 

málin. Þá eru sérstakar deildir innan ákæruvaldsins, sem sérhæfa sig í saksókn mansals. 

Sækjendum þeirra er meðal annars úthlutaður gátlisti, sem aðstoðar þá við að koma auga á og 

meðhöndla málin. Þá hafa dómstólar í Svíþjóð jafnframt fengið sérstaka fræðslu um mansal til 

þess að tryggja rétta nálgun dómara að viðfangsefninu.225   

 

5. Niðurstaða 

Með 227. gr. a. hgl. er lögð refsing við mansali með allt að 12 ára fangelsi fyrir þann sem gerist 

sekur um nánar tilgreinda verknaði ákvæðisins. Í einföldu máli lýtur mansal að því að maður er 

látinn ganga kaupum og sölu milli manna, fyrir tilstilli gerenda sem hagnast á striti viðkomandi 

brotaþola. Mansal er gróft mannréttindabrot sem beinist gegn helgustu persónuréttindum 

einstaklings, svo sem frjálsræði og ákvörðunarvaldi. Líta má á mansal sem tiltekið ferli sem 

brotaþoli gengur í gegnum og getur spannað ýmist stuttan eða langan tíma. Algengast er að margir 

gerendur eða „milligönguaðilar“ komi að brotinu með einhverjum hætti á einhverjum tímapunkti. 

Mansalsferli getur lýst sér þannig að einn maður sjái um að útvega þolanda, annar maður taki svo 

við honum og sér um að flytja hann milli landa. Þriðji maður sjái síðan um að misnota þolanda, 

hvort sem það er í vændi eða nauðungarvinnu. Allir framangreindir menn teljast gerendur sem 

hægt er að refsa fyrir fullframið brot gegn 227. gr. a. hgl. þótt þeir hafi aðeins komið að hluta 

ferilsins.    

Íslensk stjórnvöld hafa gengist undir alþjóðlegar skuldbindingar til þess að berjast gegn 

mansali, en þær skuldbindingar leiða af Palermó-samningi Sameinuðu þjóðanna og bókun við hann 

ásamt samningi Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali. Til þess að fullnægja framangreindum 

alþjóðaskuldbindingum verða íslensk stjórnvöld að sjá til þess að gerendur mansals séu sóttir til 

saka með árangursríkum hætti, auk þess að þolendum mansals verði veitt fullnægjandi vernd. 

Árangur við saksókn hér á landi hefur hingað til ekki verið mikill, þar sem aðeins einu sinni hefur 

verið sakfellt fyrir mansal á Íslandi, sbr. Hrd. nr. 224/2010. Alls hafa þrjú mál farið fyrir dómstóla 

hér á landi þar sem reynt hefur á beitingu 227. gr. a. hgl., en auk framangreinds dóms Hæstaréttar 
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hafa tveir sýknudómar fallið, annars vegar Hrd. nr. 105/2010 og hins vegar Héraðsdómur 

Reykjaness nr. S-190/2010. Eins og áður hefur verið rakið er fjöldi sakfellingardóma meðal annarra 

Norðurlandaþjóða mun meiri og leiðir af dómaframkvæmd þeirra landa að töluvert betri árangur 

hefur náðst við saksókn vegna mansals. Þrátt fyrir að aðeins einu sinni hafi verið sakfellt fyrir 

mansal hér á landi er ekki þar með sagt að það sé á grundvelli vanþekkingar dómstóla á mansali. Í 

umfjöllun um mansalsmál á Íslandi var komist að þeirri niðurstöðu að skortur á þekkingu dómara 

hafi leitt til efnislega rangrar niðurstöðu í málum Hrd. nr. 105/2010 og Héraðsdómi Reykjaness 

nr. 190/2010, þar sem sýknað var fyrir mansal þótt skilyrði hafi verið til sakfellingar. Með hliðsjón 

af því væri unnt að álykta sem svo að þekkingarleysi dómara spili inn í skort á sakfellingum hér á 

landi. Sú staðreynd hve fáir sakfellingardómar hafa fallið hér á landi helst hins vegar frekar í 

hendur við það hve fáar ákærur hafa verið gefnar út í málaflokknum. 

Ýmsar úttektir hafa verið gerðar af alþjóðastofnunum um stöðu málaflokksins hérlendis og 

árangur íslenskra stjórnvalda. Benda þær allar til þess að stjórnvöld hér á landi þurfi að grípa til 

aðgerða til að tryggja árangur við rannsókn og saksókn mansals í því skyni að uppfylla alþjóðlegar 

skuldbindingar. Í þessari ritgerð hefur því verið leitast við að varpa ljósi á hindranir innan íslenska 

réttarkerfisins sem standa í vegi fyrir því að rannsókn máls leiði til ákæru og dóms.  

Í upphafi var fjallað með almennum hætti um 227. gr. a. hgl. Skilgreining mansals byggir 

á þremur þáttum, þ.e. verknaði, verknaðaraðferð og tilgangi verknaðar. Þessir þrír þættir eiga að 

vera þungamiðja rannsóknar og saksóknar hjá yfirvöldum, enda lýtur grundvöllur mansals að því 

að sanna tilvist hvers þáttar. Í hverjum þætti eru talin upp fleiri atriði, en til þess að skilyrði 227. 

gr. a. hgl. teljist uppfyllt þarf að minnsta kosti eitt atriði úr hverjum þætti að vera til staðar. Borið 

hefur á misskilningi í íslenskri dómaframkvæmd þar sem dómarar hafa talið að öll skilyrði hvers 

þáttar yrði að vera fullnægt til þess að um mansal í skilningi ákvæðisins sé að ræða. Það er ekki í 

samræmi við inntak ákvæðisins. Fyrsti þáttur verknaðarlýsingarinnar lýtur að því að sanna 

verknað. Í þessum þætti kemur til skoðunar hvort brotaþoli hafi verið útvegaður, fluttur, afhentur, 

hýstur eða veittur viðtöku af öðrum manni. Algengast er að brotaþoli sé útvegaður af 

milligönguaðila í sínu heimalandi. Sé hins vegar unnt að sýna fram á að brotaþoli hafi verið fenginn 

til landsins af aðila hér á landi telst sá aðili hafa útvegað brotaþola. Undir flutning geta fallið tilvik 

þar sem gerandi hefur t.d. greitt fyrir flugmiða brotaþola, leigubílaflutning á milli staða, rútumiða 

o.þ.h. Hafi brotaþoli verið sóttur á flugvöll af geranda myndi það jafnframt uppfylla skilyrði 

ákvæðisins hvað þetta varðar. Sé brotaþoli sóttur eða honum ekið til vinnu, hvort sem sú vinna 
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felst í vændi eða öðrum tilgangi, telst skilyrði um flutning jafnframt uppfyllt. Sönnunargögn til 

stuðnings framangreindu gætu til dæmis verið myndbandsupptökur sem sýna geranda veita 

brotaþola viðtöku. Þá geta upplýsingar símfyrirtækja hjálpað til við að staðsetja geranda, eins og 

gert var í Hrd. nr. 224/2010. Sé brotaþola komið fyrir í húsnæði geranda, eða á hóteli sem gerandi 

hefur greitt fyrir telst skilyrði þáttarins um hýsingu uppfyllt. Sönnunargögn því til stuðnings gætu 

verið kvittanir fyrir hótelgistingu sem gerandi greiðir, eða önnur gögn sem myndu sýna fram á að 

brotaþoli sé hýstur í íbúð geranda sjálfs eða sem hann hefur á leigu. Hver og einn verknaður getur 

verið framinn oftar en einu sinni í ferlinu og yfirleitt er um marga milligönguaðila að ræða sem 

geta komið að hverjum verknaði með einhverjum hætti. 

Því næst kemur til skoðunar sá þáttur sem lýtur að verknaðaraðferð. Með hliðsjón af 

dómaframkvæmd íslenskra dómstóla er það einkum sá þáttur sem reynist erfiðastur þegar kemur 

að sönnun og er oftast sá þáttur sem ekki telst uppfylltur í máli. Í öðrum þætti reynir hvað mest á 

aðkomu gerandans þar sem sýna þarf fram á að hann hafi á einhverjum tímapunkti í ferlinu beitt 

brotaþola ólögmætri nauðung, frelsissviptingu, hótunum, blekkingum eða hagnýtt bága stöðu hans. 

Hins vegar skiptir ekki máli hvort sá sem ákærður er fyrir brotið hafi sjálfur beitt verknaðaraðferð 

gagnvart þolanda, svo lengi sem einhver verknaðaraðferð telst vera til staðar. Í því samhengi reynir 

jafnframt mikið á framburð brotaþolans þar sem hann getur borið vitni um atvik sem ákærði hefur 

ekki sjálfur átt þátt í. Þá skiptir ekki máli hvenær í ferlinu tiltekinni verknaðaraðferð var eða hefur 

verið beitt svo lengi sem tekst að sýna fram á beitingu hennar. Eins og á við um fyrsta þátt, þarf 

aðeins ein verknaðaraðferð samkvæmt öðrum þætti að vera til staðar til þess að um mansal sé að 

ræða. Af íslenskri jafnt sem erlendri dómaframkvæmd leiðir að framburður brotaþolans skiptir 

miklu máli um sönnun á þessum þætti. Í Hrd. nr. 224/2010 var mikið lagt upp úr því að sýna fram 

á trúverðugleika framburðar brotaþola. Íslenskir lögreglumenn voru sendir til Litháen vegna 

rannsóknar málsins, þar sem brotaþoli kvaðst hafa verið beittur ólögmætri nauðung ásamt frekari 

verknaðaraðferðum fyrir komu sína til Íslands. Með rannsókn lögreglunnar í Litháen var unnt að 

sannreyna framburð brotaþola um atvik sem höfðu átt sér stað í Litháen. Í þeim tilfellum þar sem 

framburður brotaþola liggur ekki fyrir er möguleiki að sýna fram á beitingu tiltekinnar 

verknaðaraðferðar með öðrum sýnilegum sönnunargögnum. Til dæmis geta hótanir eða blekkingar 

átt sér stað í gegnum síma, sms-skilaboð eða aðra samfélagsmiðla. Undir frelsissviptingu geta 

fallið tilvik þar sem gerandi hefur tekið í vörslur sínar skilríki eða vegabréf brotaþola. Þá er 

hagnýting bágrar stöðu mjög vítt hugtak sem býður upp á svigrúm til túlkunar.  
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Þriðji og síðasti þátturinn lýtur að því að sanna tilgang verknaðar sem getur ýmist verið 

kynferðisleg misnotkun, nauðungarvinna eða brottnám líffæra samkvæmt 227. gr. a. hgl. 

Samkvæmt lögskýringargögnum hefur tilgangur mansals verið skilgreindur með þeim hætti að 

misnotkun gerandans feli í sér hvers konar hagnýtingu á brotaþola. Hvað þennan þátt varðar lýtur 

sönnun að huglægri afstöðu gerandans til brotsins á þeim tíma er verknaðurinn var framinn. Ef 

gerandi hefur framið tiltekinn verknað eða beitt tiltekinni verknaðaraðferð í þeim tilgangi að 

hagnýta brotaþola, þá skiptir ekki máli hvort tilganginum hafi raunverulega verið náð.   

Í umfjöllun um sönnun í sakamálum var farið yfir helstu reglur sem gilda um rannsókn og 

saksókn fyrir íslenskum dómstólum samkvæmt lögum um meðferð sakamála. Í dómsmáli telst 

staðreynd sönnuð þegar svo góð rök hafa verið leidd að staðhæfingu um hana að dómari lítur svo 

á að hún sé rétt út frá almennri skynsemi og mannlegri reynslu. Það er ákæruvaldið sem ber 

sönnunarbyrði um sekt ákærða og er allur vafi skýrður sakborningi í hag. Sú meginregla gildir um  

sönnun í sakamálum að ríkar kröfur eru gerðar við sönnunarfærslu og sönnunarmatið er strangt. 

Grundvöllur máls er lagður í upphafi með rannsókn máls hjá lögreglu. Því er mikilvægt að þeir 

sem koma að rannsókn málanna geri sér grein þeim atriðum sem þurfa að vera til staðar svo að 

skilyrði tiltekins ákvæðis teljist uppfyllt. Þar sem nauðung og frelsissvipting brotaþola fer gjarnan 

mjög leynt reynir á yfirvöld að beita skilvirkum og vönduðum rannsóknaraðferðum þegar kemur 

að rannsókn og saksókn málanna. 

Þar sem ekki hefur myndast mikil dómaframkvæmd hjá dómstólum hér á landi um beitingu 

mansalsákvæðis hegningarlaga voru erlendir dómar lesnir með hliðsjón af sönnun á skilyrðum 

mansals, þar sem almennt eru skilyrði mansals efnislega samhljóða víða um heim. Dómarnir sýna 

fram á beitingu ýmissa sönnunargagna sem gerðu að verkum að sekt taldist sönnuð. Komist var að 

þeirri niðurstöðu að þau sönnunargögn gætu þjónað sambærilegu hlutverki til sönnunar á mansali 

samkvæmt íslenskum hegningarlögum í ljósi þess að leitast var sönnunar á atriðum sem kveðið er 

með sama hætti á um í skilgreiningu mansals samkvæmt 227. gr. a. hgl.   

Þá var staða mansalsmála í öðrum Norðurlöndum könnuð. Samanborið við Danmörk, 

Noreg og Svíþjóð hafa fæstir dómar fallið hér á landi í tengslum við mansal. Af umfjölluninni 

leiðir að lagaákvæði þeirra landa eru efnislega samhljóða 227. gr. a. hgl. Af því leiðir að 

skilgreining mansals samkvæmt íslenskum hegningarlögum er ekki það sem stendur í veg fyrir 

sakfellingardómum, þar sem önnur Norðurlönd eru að saksækja á grundvelli efnislega samhljóða 

lagaákvæða. Það vekur athygli að hjá öðrum Norðurlandaþjóðum sem tekin voru til skoðunar hefur 
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sérstökum mansalsdeildum eða mansalssérfræðingum verið komið upp í öllum 

lögregluumdæmum landanna. Í Danmörku var sú deild nýlega lögð niður, eða sameinuð annarri á 

grundvelli fjármagnsskorts, og hrapaði fjöldi rannsakaðra tilfella úr 25 árið 2016 og 4 árið 2017 

niður í aðeins 1 rannsakað mál árið.226 Dregin verður sú ályktun að það sé bein afleiðing af þeirri 

áherslubreytingu sem átti sér stað innan lögreglunnar. Sérfræðiþekking lögreglunnar helst þannig 

í hendur við fjölda rannsakaðra mála, en þegar mikill metnaður er lagður í fullnægjandi rannsókn 

af hálfu lögreglunnar leiðir það til þess að fleiri ákærur eru gefnar út.  

Ljóst er að sérfræðiþekking og áhersla innan lögreglunnar er upphafspunkturinn þegar 

kemur að árangri við saksókn mansals. Grundvöllur að ákæru byggir á þeim sönnunargögnum sem 

lögregla aflar við rannsókn málsins. Til þess að Ísland geti staðið betur að alþjóðlegum 

skuldbindingum í baráttunni gegn mansali, þarf meiri áhersla að vera lögð á málaflokkinn innan 

lögreglunnar. Stuðla þarf að því að lögreglumenn búi yfir þekkingu á inntaki mansals og getu til 

þess að afla fullnægjandi sönnunargagna. Langflest mál skortir sönnun um það skilyrði ákvæðisins 

sem varðar verknaðaraðferð. Því er nauðsynlegt að lögregla sé meðvituð um þá hindrun og beiti 

sér fyrir því að sanna tilvist þess þáttar. Það er vel hægt að beita ákvæðinu hér á landi, og hefur 

það tekist í eitt skipti vegna mansals í tengslum við vændi. Vanda þarf rannsókn og saksókn 

málanna þannig að dómstólar geti með skýrum hætti séð hvernig allir þrír þættir verknaðarlýsingar 

ákvæðisins séu uppfylltir í máli. Vönduð rannsókn af hálfu lögreglu gerir ákæruvaldi kleift að hafa 

málatilbúnað skiljanlegan og skýran fyrir dómi. Að framangreindu uppfylltu væri líklegt að fleiri 

sakfellingardómar myndu falla hér á landi fyrir mansal, þar sem við vitum að mansal er til staðar 

á Íslandi eins og annars staðar.  

 

 

 

  

 
226 sama heimild 172. 
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