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Um sögn Kvenréttindafélags íslands um frumvarp til laga um breyting á 
almennum hegningarlögum nr. 19/1940, 20. mál, kynferðisbrot:

Kvenréttindafélag íslands fagnar fhimvarpinu enda réttarbætur í því faldar. Sérstaklega 
er því fagnað að í frumvarpinu er nauðgunarhugtakið rýmkað, að lagt er til að sá 
stigsmunur sem gerður er á nauðgun sem felst í ákvæðum 194.-196. gr. hgl., skuli 
aflagður. Þá lýsir Kvenréttindafélag Islands ánægju sinni með ákvæði frumvarpsins um 
atriði sem verka skuli til þyngingar við ákvörðun refsingar fyrir nauðgun, um 
ítrekunaráhrif, að refsingar við kynferðisbrotum gegn börnum verði þyngdar, að lögfest 
verði ákvæði um refsiábyrgð vegna kynferðislegrar áreitni, sem og að afnema skuli 
refsingu við sölu á vændi.

Eftirfarandi athugasemdir eru þó gerðar við einstök ákvæði frumvarpsins;

a) Kvenréttindafélag íslands leggur til að breytt verði ákvæði 10. gr. 
frumvarpsins, þ.e. til viðbótar við þær breytingar á 1. mgr. 202 sem nú eru 
lagðar til er lagt til að ákvæðið verði svo hljóðandi: “Hver sem hefiir 
samræði eða önnur kynferðismök við bam, yngra en 16 ára, skal sæta 
fangelsi ekki skemur en 1 ár og allt að 16 árum. Lækka má refsingu eða láta 
hana falla niður, ef gerandi og þolandi eru á svipuðum aldri og þroskastigi.”

Að mati Kvenréttindafélagsins er 14 ára bam ekki á nokkum hátt fært um 
að ákveða sjálft hvort það hafí mök við lögráða einstakling eða ekki. 
Hlýtur sá sem eldri er, að nota sér þann aðstöðumun sem í auknum þroska 
og lífsreynslu felst og má í raun telja það furðu sæta að lögráða 
einstaklingi sé það refsilaust að hafa mök við 14 ára bam þó engar þær 
aðstæður eða verknaðaraðferðir eigi við sem í ákvæðum 194.-201. gr. 
greinir.

Framangreint er sérstaklega alvarlegt í ljósi þess að í dómaframkvæmd 
hefiir verið gengið út frá því að ásetningur sé saknæmisskilyrði fyrir broti á 
ákvæði 1. mgr. 202. gr., svo sem er um ákvæði 194.-199. gr. hgl. Hafa 
menn því verið sýknaðir af ákæru um að hafa haflt mök við böm undir 14 
ára aldri á þeim forsendum að þeim hafi ekki verið kunnugt um aldur
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þeirra. Ekki síst af þessari ástæðu telur Kvenréttindafélag íslands brýnt að 
hækka aldursskilyrði 1. gr. 202. gr. hgl.

Loks gerir Kvenréttindafélag íslands athugasemdir við 12. gr. 
frumvarpsins, þ.e. að lagt sé til að refsilaust skuli vera að kaupa vændi. 
Líta verður til þess að vændi er ein birtingarmynd kynferðisofbeldis og að 
um aðstöðumun er að ræða milli þess er selur vændið og þess er kaupir. 
Hér eru engar forsendur til að líkja kaupum á vændi við hver önnur 
viðskipti þar sem jafiiræði er með aðilum.

Sá sem kaupir sér vændi veldur þeim er þjónustuna veitir bæði líkamlegu 
og andlegu tj óni. Enginn getur hafl mök við fjölda mismunandi aðila 
daglega án þess að bera skaða af. Reynsla þeirra sem leitast við að aðstoða 
einstaklinga í vændi, s.s. Stígamóta á íslandi og Reden í Kaupmannahöfii 
og systurstofiiana þess um Evrópu, sýnir að þeir sem stunda vændi gera 
það út úr neyð og er þeim í raun nær ókleift að losna út úr vændinu þó vilji 
standi til þess. Meirihluti einstaklinga í vændi eru og undir stjóm 
glæpamanna, sem líta á þá sem verslunarvöru. Með því að kaupa vændi er 
kaupandinn að styðja við bakið á ólöglegri verslun með fólk.

Það er jafiiframt mat Kvenréttindafélags íslands að skilaboðin sem 
löggjafinn sendir almenningi, með því að fella niður að sala á vændi sé 
refsiverð, og setja ekkert í staðinn, vægast sagt öfugsnúin m.t.t. 
kvenfrelsisbaráttu sl. áratuga. Einnig fæli það í sér slæm skilaboð til 
ungmenna sem í dag vaxa upp á tímum klámvæðingar og aukinna krafria 
til ungra kvenna og stúlkna sem kynvera.

Leggur Kvenréttindafélag íslands því til að fylgt verði fordæmi Svía, að 
vændi verði viðurkennt sem kynferðisofbeldi og að þeim sem kaupir sér 
vændi verði refsað.
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