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T ilvísun rík issaksóknara: 201705-0202

Allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis hefur sent ríkissaksóknara til umsagnar 
frumvarp til laga um almenn hegningarlög (kynferðisbrot), 419. mál.

Ríkissaksóknari tekur undir það meginsjónarmið frumvarpsins að mikilvægt sé að 
samþykki verði í forgrunni við skilgreiningu á nauðgun og því sé rétt að orða það 
skýrlega í ákvæði 1. mgr. 194. gr. almennra hegningarlaga. Ríkissaksóknari lítur raunar 
svo á að skortur á samþykki brotaþola til kynferðismaka hafi frá gildistöku laga nr. 
61/2007 leitt til þess að um nauðgun væri að ræða, enda kemur það fram í greinargerð 
með frumvarpinu sem varð að þeim lögum.

Breyting á efnisinntaki ákvæðisins er ekki mikil frá því sem nú er, þar sem 
skilgreiningin á samþykki er að mestu bundin við verknaðaraðferðina sem nú þegar er 
í ákvæðinu. Þó er til viðbótar sett þar inn að samþykki teljist ekki liggja fyrir ef það er 
fengið með því að beita blekkingum eða hagnýta sér villu viðkomandi um aðstæður. 
Ríkissaksóknari telur þessa viðbót mjög æskilega, en með lögum nr. 61/2007 var fellt 
út úr almennum hegningarlögum þágildandi ákvæði 199. gr. sem gerði það refsivert að 
hafa kynferðismök við mann með því að notfæra sér villu hans eða beita hann 
blekkingum. I kjölfarið hafa komið upp kynferðisbrotamál þar sem rétt hefði verið að 
beita slíku ákvæði.

Æ tla má að með þessari breytingu muni íslensk refsilög um nauðgun verða í enn betra 
samræmi við samning Evrópuráðsins um forvarnir og varnir gegn ofbeldi gegn konum 
og heimilisofbeldi (Istanbulsamninginn) og þau sjónarmið sem Mannréttindadómstóll 
Evrópu hefur sett fram í þessu efni, sbr. dómur í máli M.C. gegn Búlgaríu, þar sem 
áherslan er á samþykki brotaþola.

Að öllu virtu telur ríkissaksóknari rétt að samþykkja frumvarpið.
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