
Reykjavík, 22. janúar 2007.

Alþingi 
Erindi nr. Þ / 53/ ^ 31* 

komudagur 23.1 Q.ccrb

Efiii: Svör við umsögnum um firumvarp til laga um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 
19 12. febrúar 1940 (kynferðisbrot), sem lagt var fram á Alþingi haustið 2006.

Á fundi mínum með Allsheijamefnd þann 14. nóvember sl. óskaði formaður nefndarinnar, 
Bjami Ðenediktsson, þess að ég svaraði skriflega athugasemdum í þremur umsögnum, sem 
nefndinni höfðu borist um áðumefiit frumvarp. Þessar umsagnir eru frá laganefiid 
Lögmannafélags íslands (LMFÍ), Ríkissaksóknara og Umboðsmanni bama. Hér á eftir fara svör 
mín við þessum athugasemdum í sömu röð og þær eru fram settar í umsögnunum.

I. Umsðgn laganefndar LMFÍ

Athugasemdir LMFÍ eru í fjórum liðum.

Fyrsta athugasemd varðar ákvæði 13. gr. frv. um gildistöku nýrrar reglu um fymingarfrest, þ.e. 
reglunnar um að fymingarfestur vegna tiltekinna kynferðisbrota teljist ekki fyrr en frá þeim 
degi er brotaþoli nær 18 ára aldri. Telur LMFÍ þá reglu sem lögð er til í frumvarpinu 
varhugaverða, þ.e. að 18 ára reglan gildi einnig um þau brot sem framin eru fyrir gildistöku 
laganna, enda sé fymingarfrestur þeirra ekki hafinn. Ég er ósammála LMFÍ um þetta atriði og í 
greinargerð með 13. gr. frv. er rökstuðningur fyrir því hvers vegna þessi leið er farin. Ég vísa í 
rökstuðning minn þar og árétta sérstaklega það sem þar segir:

„Akvæði þetta er sett að hluta til að danskri fyrirmynd og er markmiðið með því að hin nýja 
fymingarregla nái til sem flestra brota eins fljótt og unnt er. Ekki verður talið að það bqóti gegn 
ákvæði 1. mgr. 69. gr. stjómarskrár lýðveldisins íslands, nr. 33/1944, sbr. lög nr. 97/1995, 7. gr. 
laga nr. 62/1994, um mannréttindasáttmála Evrópu, og 2. gr. hgl. um bann við afturvirkni 
refsilaga, enda ekki um refsingu eða refsikennd viðurlög að ræða heldur reglu um fymingu 
sakar sem leiðir til þess að lengri tími líður þar til sök fymist en samkvæmt gildandi lögum.“

Hér skal áréttað að regla 13. gr. frv. er ekki regla um refsingu eða önnur refsikennd viðurlög, en 
refsingum og öðrum refsikenndum viðurlögum verður ekki beitt á afturvirkan hátt. í 13. gr. frv. 
er þvert á móti regla um það hvenær í framtíðinni sök manns byijar að fymast. Vandséð er að 
maður sem framið hefur brot sem ekki er byrjað að fymast eigi rétt á því að reglum um 
upphafstíma fymingar verði ekki breytt, þar sem þessi upphafstími er ekki einu sinni upp 
runninn í hans tilviki. Því verður ekki fallist á það sjónarmið að regla þessi sé á nokkum hátt 
varhugaverð.

Nefiidasvið Alþingis, 
Austurstræti 8-10, 
150 Reykjavík.
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Hér má að lokum nefiia að við samningu þessarar reglu kynnti ég mér sérstaklega álit danskra 
fræðimanna um þetta efni og umræðu sem fram fór í Danmörku um þessa leið og er sú regla 
sem hér er sett firam í samræmi við það, sem þar var talið standast ákvæði mannréttindasáttmála.

Ónnur athugasemd LMFÍ lýtur að breytingum þeim sem lagðar eru til á 194. gr. um nauðgun, 
195. gr. um aðra ólðgmæta kynferðisnauðung og 196. gr. um kynferðislega misneytingu.
Virðist LMFÍ gagnrýna þá leið sem farin er í frumvarpinu að rýmka hugtakið nauðgun frá því 
sem nú er, þannig að önnur ólögmæt kynferðisnauðung (nú 195. gr.) og misnotkun á bágu 
andlegu ástandi og því að þolandi getur ekki spomað við verknaðinum eða skilið þýðingu hans 
(nú 196. gr.) teljist nauðgun. Telur nefndin að með fyrirhugðum breytingum verði rýrður 
fyrirsjáanleiki og skýrleiki refsiákvæðanna. Auk þess telur nefiidin að sé afstaða löggjafans „sú 
að þörf sé á að hækka refsingar fyrir tiltekin brot, megi ná því markmiði með því að hækka 
refsimörk þeirra refsiheimilda sem þegar eru til staðar í almennum hegningarlögum.“

Hér virðist um að ræða grundvallarmisskilning á efiii og markmiði frumvarpsins. Það er eitt af 
aðalmarkmiðum frumvarpsins að draga úr áherslu á verknaðaraðferðir við framningu 
kynferðisbrota og leggja þess í stað megináherslu á að brotið er gegn kynfrelsi þolandans. Því 
markmiði verður ekki náð nema að skilgreina brotin sem nauðgun, þótt ólíkum aðferðum sé 
beitt við framningu þeirra. í frumvarpinu er þetta gert á mjög skýran hátt, auk þess sem ítarlega 
er gerð grein fyrir þessum breytingum í greinargerð og þær studdar Qölmörgum rökum. Má 
raunar segja að þetta sé rauður þráður sem gengur í gegnum allan þann hluta frumvarpsins sem 
fjallar um 194.-199. gr. hgl. Sé ég enga ástæðu til að endurtaka það sem þar segir, en vísa í 
frumvarpið og grg. með því. Ég er því algerlega ósammála þessarí athugasemd LMFÍ. Til enn 
frekari áréttingar vil ég nefiia, að ég kynnti frumvarpið fyrir fundarmönnum á aðalfimdi 
Dómarafélags íslands sl. haust. Allir þeir sem þar tjáðu sig um frumvarpið fóru um það 
lofsamlegum orðum og þar kom engin gagnrýni fram um þetta atriði. Tel ég engan vafa leika á 
því, að hefðu dómarar talið ákvæðin óskýr eða ófyrirsjáanleg á einhvem hátt, hefði það komið 
fram á þessum fundi.

Þriðja athugasemd LMFÍ varðar ákvæði 7. gr. frv. um kynferðislega áreitni. Athugasemdin 
varðar bæði efiiislýsingu brotsins og refsimörk.

Varðandi efnislýsingu brotsins telur LMFÍ það skarast að „einhveiju leyti“ við ákvæði 209. gr. 
hgl. um brot gegn blygðunarsemi. í því sambandi vísa ég í grg. með 7. gr. frv., en þar segir: 
„Einnig þarf að greina neðri mörk kynferðislegrar áreitni, þ.e. gagnvart brotum gegn 
blygðunarsemi. Sé um líkamlega snertingu að ræða væri háttsemin kynferðisleg áreitni. í ljósi 
rannsókna á kynferðislegri áreitni við ýmsar aðstæður og íþyngjandi áhrifum hennar á þolendur 
er gert ráð fyrir í frumvarpi þessu að neðri mörk hugtaksins kynferðisleg áreitni verði rýmkuð. 
Þannig verði hugtakið ekki afinarkað við líkamlega snertingu heldur geti einnig fallið undir það 
orðbragð og táknræn hegðun sem er mjög meiðandi, ítrekuð eða til þess fallin að valda ótta. Er 
þá miðað við stöðugt áreiti sem nálgast einelti. Ekki er gerð sú krafa að ótta hafi verið valdið í 
raun, enda erfitt að sanna það. Því er nægilegt að háttsemin sé til þess fallin (samhverft brot). 
Klúrt orðbragð og einhliða athafiiir án þess að um líkamlega snertingu sé að ræða fellur annars 
yfirleitt undir 209. gr. sem brot gegn blygðunarsemi. Á það við þegar ekki er um ítrekaða 
háttsemi að ræða gagnvart sama einstaklingi.“ Hér eru veittar leiðbeiningar um túlkun 
ákvæðanna. Hún mun svo mótast nánar í réttarframkvæmd, eins og ávallt gerist þegar lögum er 
breytt. Einnig má benda á að ákvæði frv. um kynferðislega áreitni er mun skýrara en núgildandi 
ákvæði, þar sem hugtakið kynferðisleg áreitni er skilgreint í 7. gr. firv., en hins vegar ekki
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skilgreint í núgildandi lögum, auk þess sem staðsetning núgildandi ákvæðis í 198. gr. er 
óheppileg og til þess fallin að valda misskilningi, sbr. umfjöllun í firv. í kafla III. 4. Misneyting 
skv. 197. gr. og 198. gr., og er úr því bætt í fiv.

Athugasemdin um refsimörk ákvæðanna gengur út á það, að þar sé ekki samræmi. Kynferðisleg 
áreitni skv. 7. gr. firv. varði fangelsi allt að 2 árum, en brot gegn blygðunarsemi skv. 209. gr. 
hgl., sem sé vægara brot, varði fangelsi allt að 4 árum. Þessi athugasemd er réttmæt, svo langt 
sem hún nær. Þetta er hins vegar sama refsihámark og í núgildandi ákvæðum, þannig að þetta 
„ósamræmi“ hefur verið í lögum frá árinu 1992 og er því ekkert nýtt. Þá er rétt að benda á, að 
lágmarksrefsing fyrir kynferðislega áreitni (bæði skv. núgildandi ákvæði og frv.) er 30 daga 
fangelsi. í 209. gr. eru hins vegar svonefhd sérrefsimörk sem gilda ef brot er smávægilegt, þ.e. 
fangelsi í 30 daga og allt að 6 mánuðum eða sektir, sem augljóslega eru vægari refsimörk en 
refsimörk ákvæðisins um kynferðislega áreitni. Það er því ljóst að sérrefsimörk 209. gr. eru 
vægustu refsimörkin, síðan koma refsimörk ákvæðisins um kynferðislega áreitni (bæði í 
núgildandi ákvæði og frv.) og loks hin almennu refsimörk 209. gr. sem eru þyngst.

Við endurskoðun mína á kynferðisbrotakaflanum taldi ég rétt að hafa refsihámark fyrir 
kynferðislega áreitni óbreytt, þ.e. 2 ára fangelsi. Umboð mitt til að endurskoða tiltekin ákvæði 
kynferðisbrotakaflans tók hins vegar ekki til endurskoðunar 209. gr. um brot gegn 
blygðunarsemi. Sé vilji til að breyta þessum refsimörkum tel ég eðlilegast að gera það með 
þeim hætti, að breyta refsihámarki 209. gr. úr 4 árum í 2 ár. Ég ítreka hins vegar að álitamál er 
að þess sé þörf, þar sem vægustu brot gegn 209. gr. varða 30 daga til 6 mánaða fangelsi eða 
sektum, sem eru vægari refsimörk en refsimörk 7. gr. firv.

Fjórða athugasemd LMFÍ varðar það að frá 1940 hafi ákvæðum hgl. um kynferðisbrot verið 
breytt nokkrum sinnum, breytingalögin 5 eru talin upp, og því áliti lýst að tíðar breytingar 
laganna séu óæskilegar og sérstaklega þýðingarmikið sé að almenn sátt ríki um efni laganna og 
beitingu þeirra. Forðast beri breytingar nema þeirra sé rík þörf. Ég er sammála því að tíðar 
breytingar á lögum séu óheppilegar. Hins vegar tel ég að athugasemdir þar að lútandi eigi ekki 
við í þessu tilviki.

Það er rétt, að gerðar hafa verið upptaldar breytingar á kynferðisbrotakafla hgl. Þeim er lýst í 
greinargerð með frv. Þetta virðast við fyrstu sýn tíðar breytingar, en nauðsynlegt er að benda á 
út á hvað þær ganga. Fyrsta breytingin, lög nr. 40/1992 voru ný ákvæði um kynferðisbrot sem 
fólu í sér heildarendurskoðun kynferðisbrotakaflans, sem orðin var löngu tímabær. Næstu 
breytingalög, lög nr. 82/1998, voru lög um afhám varðhalds sem refsitegundar í íslenskum rétti, 
og náði sú breyting að sjálfsögðu til kynferðisbrotakaflans, eins og löggjafarinnar allrar. Hinar 
breytingamar þijár eru lög nr. 39/2000 (vitnavemd, bamaklám o.fl.), lög nr. 14/2002 
(kynferðisbrot gegn bömum, vændi bama og unglinga) og lög nr. 40/2003 (kynferðisbrot gegn 
bömum og mansal), sem allt voru nauðsynlegar breytingar sem miðuðu að því að veita bömum 
aukna réttarvemd og röskuðu á engan hátt því heildarkerfí sem er í kynferðisbrotakaflanum. Því 
verður ekki annað séð en að rík þörf hafi verið fyrir þessar breytingar. Þar að auki hefur komið 
fram vaxandi gagnrýni á ákvæðin á undanfömum árum eins og öllum er kunnugt og rakið er í 
greinargerð með firumvarpinu. Það ríkir ekki sátt um núgildandi ákvæði og beitingu þeirra í 
þjóðfélaginu og er firumvarpinu ætlað að bæta þar úr.

Niðurstaða mín varðandi athugasemdir í umsögn LMFÍ er sú, að þær gefi ekki tilefhi til 
breytinga á frumvarpinu.
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II. Umsögn Ríkissaksóknara

í umsögn Ríkissaksóknara eru gerðar athugasemdir sem eru í raun í sjö liðum.

Fyrsta athugasemd Ríkissaksóknara1 varðar ákvæði 13. gr. frv. um gildistöku nýrrar 
fymingarreglu. Er þetta sama atriði og LMFÍ gerir athugasemd við (sjá fyrstu athugasemd 
þeirra). Þar sem LMFÍ telur að gengið sé of langt í að láta nýju regluna gilda um brot framin 
fyrir gildistöku laganna, telur R að gengið sé of skammt, og leggur til að reglan taki til allra 
brota sem eru ófymd við gildistöku laganna, einnig þeirra sem þá eru þegar byijuð að fymast. 
Af þessu sést að í frumvarpinu er farinn meðalvegurinn milli þessara tveggja sjónarmiða. Það er 
gert vegna þess að það er sú leið sem ég tel réttasta og eðlilegasta. Danska reglan gengur heldur 
langt, að mínu mati. Vísa ég í því sambandi til þess sem segir í grg. með 13. gr. firv., að 
„Hæstiréttur hefur túlkað reglur um fymingu og afturvirkni, sbr. t.d. H 29. apríl 2004 (nr. 
32/2004), en þar var talið að breyting á ákvæði um upphaf fymingarfrests sem leiddi til síðara 
upphafsmarks frestsins yrði ekki beitt í tilvikum þar sem fresturinn var byrjaður að líða fyrir 
gildistöku nýrra laga.“ Er regla sú sem lögð er til í frumvarpinu í samræmi við þessa niðurstöðu 
Hæstaréttar. Væri farin sú leið sem R leggur til myndi fymingarfrestur brota sem eru byijuð að 
fymast, lengjast. Það er óeðlilegt. Loks má geta þess að skiptar skoðanir eru um þetta meðal 
danskra firæðimanna.

Önnur athugasemd R varðar orðalag 1. mgr. 2. gr. frv. í firv. segir: Hver sem hefur samrœði eöa 
önnur kynferðismök við mann meðþvíað beita ofbeldi eða hótunum gerist sekur um nauðgun.... 
Hér vill R bæta við orðunum „eða annars konar ólögmœtri nauðung1 á eftir orðinu hótunum. 
Rökin eru þau að telja verði að „ekki sé tryggt að sú háttsemi að notfæra sér aðstöðumun sem 
hingað til hefur verið heimfærð undir 195. gr. laganna, sé refsiverð.“

R telur að hugtakið hótun nái ekki fyllilega yfir það sem í réttarframkvæmd hefur verið talið 
felast í ólögmætri nauðung. Telur hann að með fyrirhugaðri breytingu sé ekki tryggt að sú 
háttsemi að notfæra sér aðstöðumun, sem hingað til hefur verið færð undir 195. gr., sé refsiverð. 
Hér er ég ósammála og færi fyrir því eftirtalin rök, sem annars vegar varða fræðilega 
skilgreiningu hugtaksins hótun og hins vegar dómaframkvæmd.

Eins og lagaákvæðin eru í núgildandi lögum, þá fellur háttsemi undir 194. gr, sem nauðgun, ef 
beitt er ofbeldi eða hótunum um ofbeldi til þess að hafa kynmök. Undir 195. gr. fellur nú 
aðferðin „annars konar ólögmæt nauðung“, þ.e. ef beitt er hótunum um eitthvað annað en 
ofbeldi til þess að koma fram kynmökum, á 195. gr. við um brotið. Að notfæra sér aðstöðumun 
er hvergi nefht í núgildandi lögum. Svo er heldur ekki í frumvarpinu. Það er hins vegar engin 
hætta á, að einhver tilvik sem nú eru refsiverð verði það ekki, ef frumvarpið nær fram að ganga. 
Sú háttsemi sem nú fellur undir 195. gr. sem önnur ólögmæt kynferðisnauðung, fellur undir 194. 
gr. sem nauðgun skv. frumvarpinu. í stað orðalagsins ofbeldi eða hótun um ofbeldi í núgildandi 
194. gr., kemur ofbeldi eða hótunum í 2. gr. frv. Þar undir falla allar hótanir. E.t.v. má kalla þau 
tilvik sem hingað til hafa verið dæmd sem brot gegn 195. gr. það að notfæra sér aðstöðumun. í 
því hefiir þó falist einhvers konar hótun, ella hefðu brotin ekki verið felld undir 195. gr. í bók 
Jónatans Þórmundssonar, Afbrot og refsiábyrgð I, segir á bls. 66: „Hótun getur verið efnisþáttur 
í ýmiss konar nauðung, þar á meðal refsiverðum nauðungarbrotum. Hótun er þá

1 Hér á eftir verður Rfldssaksóknari skammstafað R.
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verknaðaraðferð, sem beinist að því að ná tilteknu markmiði eða árangri- Nauðung er ólögmæt 
og í mörgum tilvikum refsiverð afleiðing af beitingu slíkrar aðferðar“. Síðan nefiiir hann ýmis 
dæmi um nauðungarbrot, þ. á m. 195. gr. Á bls. 67 segir Jónatan, að hótun sem þáttur í 
nauðungarbroti sé alltaf skilyrt, þannig að „nauðungaráhrif hennar byggjast á því, að efni 
hótunar verði að veruleika, nema hótunarþoli láti að vilja geranda.“

Þá má loks benda á að í þeim örfáu dómum Hæstaréttar þar sem reynt hefur á ákvæði 195. gr. 
hgl. hefði verið unnt að rökstyðja að beitt hafi verið hótunum um ofbeldi. Einnig í þeim dómum 
þar sem gerandi beitir yfirburðum aldurs eða aðstöðu er undirliggjandi hótun um að aflsmunum, 
þ.e. ofbeldi, verði beitt, ef ekki er látið undan. Það á einnig við um þann dóm sem R vísar til, H 
15. janúar 2004 (nr. 372/2003). R telur að hér hafi ekki verið um hótun að ræða. Því er ég ekki 
sammála. Vísa ég til umfjöllunar minnar um þennan dóm í ritgerð minni í ritinu Rannsóknir í 
félagsvísindum VII (2006), en þar segir:

„H 15. janúar 2004 (nr. 372/2003). Fimmtán ára piltur, M, var ákærður fyrir að hafa ásamt 
tveimur ósakhæfum piltum, báðum 14 ára, þröngvað 15 ára stúlku, B, til samræðis með ofbeldi 
og sumpart notfært sér að hún gat ekki spomað við samræðinu sökum ölvunar og svefiidrunga. I 
ákæru var þetta talið varða við 194. gr. hgl., en héraðsdómur taldi að aðstæður heföu verið 
þannig að M hefði komið fram vilja sínum með ólögmætri nauðung eins og lýst er í 195. gr. 
Aðdragandi málsins var sá að þau fjögur höfðu safhast saman utandyra kvöld eitt ásamt fleiri 
unglingum og neyttu þau áfengis. Fóru þau síðan heim til annars ósakhæfa piltsins. Á leiðinni 
þangað fóru piltamir fram á það við B að þau fasru í hópkynmök, en hún vildi það ekki. Kvað 
hún þá hafa verið mjög uppáþrengjandi og hafa fært hana úr fótunum. Hefði M og annar 
ósakhæfú piltanna haft við hana samfarir, en hinn horfl á. Hún væri óvön að drekka áfengi, 
hefði liðið mjög illa og þóttist sofa í von um að þeir myndu hætta. Piltamir sögðu hana hafa 
verið vankaða og utangátta, en hún hefði samþykkt samfarimar. Eftir atburðinn hljóp B út úr 
íbúðinni og leitaði sér aðstoðar í nærliggjandi húsi, grátandi og í mjög miklu uppnámi. Þangað 
sótti móðir hennar hana og fór hún á neyðarmóttöku skömmu síðar. Hæstiréttur taldi 194. gr. 
ekki eiga við og ósannað að B hefði ekki getað spomað við samræðinu vegna ölvunar og 
svefiidrunga. Niðurstaða héraðsdóms var því staðfest með eftirfarandi rökstuðningi: „Þegar litið 
er til þess, að hér er um komunga stúlku að ræða, sem var stödd í ókunnugu húsnæði með 
þremur piltum, sem áttu í fúllu tré við hana, vöktu henni ógn með framkomu sinni og höfðu lýst 
yfir vilja til hópkynmaka, verður að telja að ákærði hafi komið fram vilja sínum með ólögmætri 
nauðung eins og lýst er í 195. gr. laga nr. 19/1940.

Hér eru aðstæður vissulega ógnandi fyrir stúlkuna. Hún fer með þremur piltum heim til eins 
þeirra og á leiðinni segja þeir henni að þeir vilji hafa við hana hópkynmök. Óljóst er hvers 
vegna hún fer með þeim, en hún taldi að það hefði verið til að fara þar á snyrtinguna og reyna 
að útvega sér far heim þar sem hún hafði misst af strætó. Þegar hún kom út af snyrtingunni var 
M nakinn og piltamir töldu hana tilbúna til að hafa mökin sem hún vildi alls ekki. í dóminum er 
lagt til grundvallar að piltamir hafi vakið henni „ógn“ með framkomu sinni. Hér má spyija ógn 
um hvað? Ég tel að í framkomu þeirra hafi falist hótun um ofbeldi ef ekki hefði verið látið 
undan og því hefði verið eðlilegt að dæma fyrir brot gegn 194. gr. um nauðgun.“

Varðandi tilvísun R til sænskra laga vísa ég til þess sem segir í grg. með frv.: „Þessi leið hefúr 
verið farin bæði í norskum og sænskum rétti, sbr. upphaf 192. gr. norsku hgl. nr. 10/1902, sbr. 
lög nr. 76/2000: „Den som a) skaffer seg seksuell omgang ved vold eller ved truende 
adferd...“ og ákvæði 1. gr. 6. kafla sænska brottsbalken, sbr. lög nr. 90/2005: „Den som genom 
misshandel eller annars med váld eller genom hot om brottslig geming tvingar en person till 
samlag...“ Sænska ákvæðið er þó heldur þrengra en það norska að því leyti, að efni hótunar
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þarf að snúast um það að fremja einhvers konar refsiverðan verknað. Það getur þó verið hvaða 
refsiverði verknaður sem er, hvort sem hann bitnar á mönnum eða munum, t.d. eignaspjöll.“ Þar 
sem sænska ákvæðið er bundið við það að efiii hótunar varði refsiverðan verknað, hefur verið 
talin þörf á að hafa þar einnig ákvæði um annars konar ólögmæta nauðung. Sú þörf er ekki fyrir 
hendi hér þar sem ákvæði frv. tekur til allra hótana.

í þriðja lagi bendir R á, að þjónustustofnanir fyrir fatlaða einstaklinga eru ekki í upptalningu 5. 
gr. firv. (197. gr. hgl.) á stofiiunum og refsivemdin sé einskorðuð við vistmenn stofhana. Hætt sé 
við að refsivemd ákvæðisins taki því ekki til andlega fatlaðs fólks sem starfar daglangt á 
þjónustustofiiunum og bent er á að fatlaðir starfsmenn á vemduðum vinnustöðum séu 
væntanlega ekki vistmenn heldur starfsmenn. R bendir síðan á þá öm þróun sem orðið hefur í 
málefiium fatlaðra og þjónustu við þá, m.a. í þá átt að í stað stofnana, þar sem fólk dvelst allan 
sólarhringinn, hafi komið vemdaðir viimustaðir, dagvistar- og endurhæfmgarstofnanir. Álitamál 
sé því hvort ekki eigi að rýmka refsivemdina þannig að hún taki einnig til þessa fólks og á 
þessum stofiiunum.

Tekið er undir ábendingar R um breytt sjónarmið varðandi umönnum og hagi fatlaðra og við 
samningu frv. hafði ég þessa þróun og breyttu stöðu í huga. Ákvæði 5. gr. frv. (197. gr. hgl.) er 
hins vegar sérhæft ákvæði, þar sem algert bann er lagt við kynmökum starfsmanna á tilteknum 
stofiiunum við vistmenn. í grg. með frv. segir um þetta: „Samkvæmt 197. gr. hgl. liggur allt að 
4 ára fangelsi við því að umsjónarmaður eða starfsmaður á tilteknum stofiiunum hafi kynmök 
við vistmann á stofiiuninni. Bann við kynmökum er algert. Samþykki vistmanns leysir geranda 
ekki undan refsingu. Það skiptir jafnvel ekki máli, þótt vistmaður hafí átt firumkvæði að 
mökunum. Ekki þarf að sýna fram á að um misneytingu hafi verið að ræða í einstökum tilfellum. 
Eigi starfsmaður og vistmaður í kynferðislegu sambandi við þessar aðstæður er alltaf hætta á að 
þar sé um misneytingu að ræða og það vill löggjafinn forðast. Ákvæðinu er því ætlað að koma í 
veg fyrir, að starfsmenn misnoti aðstöðu sína og vald gagnvart vistmönnum og notfæri sér 
aðstæður þeirra. Stofiianimar sem taldar eru upp í ákvæðinu eru þess eðlis að þangað vistast 
menn ofiast gegn vilja sínum. Brot starfsmanns gegn vistmönnum er auk þess mikið 
trúnaðarbrot. Aðeins einu sinni hefur reynt á þetta ákvæði í Hæstarétti.“

Ákvæðið á fyrst og fiemst við um þær aðstæður, þegar hinn fatlaði er þjónustuþegi á 
sólarhringsstofnun eða heimili, og því að vissu marki ófijáls, a.m.k. háður aðstæðum sínum á 
allt annan hátt, en sá sem sækir þjónustu á stofhun daglangt. Þetta er hinn sögulegi bakgrunnur 
ákvæðisins og má í því sambandi vísa til hinna stofnananna sem taldar era upp í ákvæðinu. Ef 
þjónustustofiianir eða vemdaðir vinnustaðir fyrir fatlaða féllu undir ákvæði 5. gr. firv. (197. gr. 
hgl.), væru kynmök starfsmanna þar, fatlaðs og ófatlaðs, refsiverð, alveg án tillits til þess hver 
viljaafstaða aðilanna væri. Staða starfsmanns gagnvart þjónustuþega á vemduðum vinnustað er 
önnur, en staða starfsmanns á lokaðri stofnun og sjálfræði hins fatlaða mun meira á fyrmefnda 
staðnum. Þar er ekki sama hætta á misneytingu og því ekki sama þörf á refsivemd og þegar um 
lokaða/sólarhringsstofiiun er að ræða. Verður ekki að leyfa hinum fatlaða að hafa möguleika á 
því að stofiia til náinna kynna við aðra, hugsanlega ófatlaða starfsmenn vinnustaðarins, án þess 
að refsing liggi fortakslaust við slíkum kynnum? Markmiðið er að fatlaðir fái að lifa lífi sínu 
sem líkast því sem heilbrigðir gera og sem óháðast fötlun sinni. Eiga þeir þá ekki rétt á að 
stofna til kynna við fólk af gagnstæðu eða sama kyni, hvort sem er á vinnustað sínum eða utan 
hans, eins og annað fólk, án þess að þeir eða þeir sem þeir eiga í sambandi við eigi refsingu yfir 
höfði sér? Hér verður að árétta að bann við kynmökum aðila í 197. gr. hgl. er algert. Þá er 
nauðsynlegt að muna eftir ákvæði 2. gr. frv. (2. mgr. 194. gr.), þar sem það er skilgreint sem 
nauðgun að notfæra sér geðsjúkdóm eða aðra andlega fötlun manns til þess að hafa við hann
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samræði eða önnur kynferðismök. Þetta ákvæði á við alveg án tillits til þess hvar þessi mök eiga 
sér stað. Gerist starfsmaður á vemduðum vinnustað sekur um að misnota þjónustuþega 
kynferðislega á þetta ákvæði við um brot hans. Þetta brot varðar fangelsi allt að 16 árum, eða 
mun þyngri refsingu en brot gegn 197. gr., sem varðar fangelsi allt að 4 árum. Auk þess mætti 
taka til greina til þyngingar refsingu geranda að hann hefði gerst sekur um trúnaðarbrot og 
misnotkun á aðstöðu sinni og vitna í því sambandi t.d. í ákvæði 1. og 3. tl. 70. gr. hgl.2 Það er 
því ljóst að réttarvemd fatlaðra er á engan hátt skert með því að fara þá leið sem lögð er til í 
frumvarpinu.

Hér er loks rétt að rifja upp að fyrir árið 1992 var fortakslaust bann við því að hafa kynmök við 
þroskaheft fólk. Því var hins vegar breytt með lögum nr. 40/1992, þannig að það ástand eitt sér 
nægir ekki lengur til þess að um brot sé að ræða, heldur þarf gerandi að misnota ástand hins 
fatlaða í þessu skyni. Ef fallist væri á athugasemd R væri komið fortakslaust bann við því að 
fatlaður einstaklingur/starfsmaður og ófatlaður starfsmaður á t.d. vemduðum vinnustað hefðu 
með sér náin kynni, eins og fram kom hér að ofan. Menn geta haft mismunandi skoðanir á því 
hversu heppilegt slíkt samband sé, en ég tel ekki rétt, að það sé refsivert. Hafi heilbrigður 
starfsmaður hins vegar misnotað hinn fatlaða, er það nauðgun skv. 192. gr., og varðar hún mun 
þyngri refsingu en brot gegn 197. gr.

Fjórða athugasemd R varðar 7. gr. frv., sem fjallar um kynferðislega áreitni, bæði skilgreiningu 
hugtaksins og refsimörk ákvæðisins. Vísast í svar hér að framan við athugasemdum LMFÍ sem 
gerði athugasemd við sömu atriði. Hér er samt rétt að árétta að þekking á kynferðislegri áreitni 
og birtingarmyndum hennar hefur breyst og nauðsynlegt er að sú staðreynd endurspeglist í 
ákvæðum kynferðisbrotakafla hegningarlaga. Athugasemd R gefur auk þess tilefiii til 
eftirfarandi athugasemda:

Rétt er að leiðrétta þann misskilning sem kemur fram í athugasemd R að í 7. gr. frv. sé lagt til 
að rýmka hugtakið kynferðisleg áreitni varðandi brot gegn fijllorðnum eingöngu. Skilgreining 
ákvæðisins á hugtakinu kynferðisleg áreitni á að sjálfsögðu við alls staðar þar sem það hugtak 
kemur fyrir í XXII. kafla hgl. um kynferðisbrot, hvort sem brotin beinast að fullorðnum eða 
bömum. Hugtakið kynferðisleg áreitni er hins vegar skilgreint í 7. gr. frv., vegna þess að þar 
kemur það fyrst fyrir í kynferðisbrotakaflanum.

R bendir á að brotalýsingin í ákvæði 7. gr. frv. taki bæði til tjónsbrota og samhverfra brota og 
telur spumingu hvort slík framsetning geti verið óheppileg í lagatæknilegu tilliti. Á það verður 
ekki fallist, enda fordæmi fyrir slíku í hegningarlögunum. Má þar benda á 106. gr. hgl. sem 
dæmi um ákvæði sem er fjölbreytt með tilliti til framsetningar miðað við fiillframningarstig, en 
þar er brot gegn 1. ml. 1. mgr. samhverft brot en brot gegn 2. ml. sömu mgr. tjónsbrot með 
fullframningarstig fært fram. Þessi framsetning á brotalýsingunni hefur verið óbreytt frá upphafi 
(1940) og er ekki kunnugt um að það hafi valdið neinum vandkvæðum í framkvæmd.

Dæmi þau sem R tekur um refsingu fyrir klúrt orðbragð og einhliða athafiiir tel ég villandi. R 
segir: „Verði frumvarpið að lögum, myndi háttsemi sem fæli í sér klúrt orðbragð eða einhliða 
athöfii í eitt skipti, (sem heimfærð yrði undir 209. gr. hgl.) varða sektum eða fangelsi allt að 4

2 70. gr. hgl.: Þegar hegning er tiltekin, á einkum að taka til greina eftirtalin atriði: 1. Hversu mikilvægt það er, sem
brotið hefur beinst að.... 3. Hversu mikil hætta var búin af verkinu, einkum þegar til þess er litið, hvenær, hvar og
hvemig það var framkvæmt. f bók sinni Viðurlög við afbrotum (1992) segir Jónatan Þórmundsson, að með ákvæði 
1. tl. sé átt við mikilvægi (verðmæti) verknaðarandlagsins eða vemdarþðrf verknaðarþola og nefiiir þar sérstaklega 
bam. Ljóst er að faltaður einstaklingur getur einnig fallið þar undir.
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árum, meðan háttsemi sem fæli í sér ítrekað klúrt orðbragð eða einhliða athöfn, (og heimfærð 
yrði undir 199. gr. hgl.), myndi varða fangelsi allt að 2 árum.“ Ég tel að fyrra dæmið, sem er 
vægasta brotið eins og R bendir á, myndi falla undir sérrefsimörk 209. gr. og varða sektum eða 
fangelsi allt að 6 mánuðum, þ.e. falla undir vægari refsimörk 209. gr. sem eðlilegt er þar sem 
þetta er vægara brot en brotið í síðara dæminu.

Fimmta athugasemd R varðar það, að ákvæði 201. gr. taki ekki til þess þegar t.d. stjúpafi býtur 
gegn stjúpbamabami sínu. Brot stjúpafa gegn 14 ára stjúpbamabami sínu sé því refsilaust, 
nema beitt hafi verið ólögmætri aðferð, en þá geti 194. gr., 195. gr. eða 196. gr. hgl. átt við um 
verknaðinn.

Á þetta verður fallist, með þeirri athugasemd að 3. mgr. 202. gr. gæti átt við um brotið sé bamið 
yngra en 18 ára og beitt hefur verið blekkingum, gjöfum eða bamið tælt á annan hátt til 
kynmakanna.

R telur að ákvæði 199. gr. norsku hgl. sem samsvarar 201. gr. hgl. virðist víðtækara að þessu 
leyti og tilvikið um stjúpafann gæti því fallið undir það. Telja verður að það sé vafasamt, sbr. 
orðalag norska ákvæðisins.3 Sænska ákvæðið sem R vísar til á heldur ekki við um dæmið, því 
að það tekur eingöngu til þeirra sem eru líf&æðilega skyldir.4 Þótt hvorki norsk né sænsk 
ákvæði virðist taka til þessa tilviks breytir það ekki því, að eðlilegt er að ekki sé gerður mimur 
hvað þetta varðar á réttarvemd bama eftir því í hvaða sambandi þau standa við hina fullorðnu. 
Því er fallist á að brot stjúpafa eigi að vera refsivert, með sama hætti og brot líffræðilegs afa. Og 
ekki bara brot stjúpafa, heldur líka kjörafa, fósturafa og sambúðarafa. Reyndar ættu ömmumar 
einnig að geta fallið undir gerendahópinn í samræmi við það, að ákvæði kaflans eru ókynbundin. 
í athugasemdum R er hins vegar ekki tillaga um hvemig orða ætti slíkt ákvæði.

Ljóst er að hugtakið niðji er bundið við blóðbönd og því er það ekki nothæfi í þessu sambandi. 
Hugsanlega mætti orða þetta svo: „.. .eða tengt honum þannig fjölskylduböndum í beinan 
legg....“ Þámyndi ákvæði 1. mgr. 201. gr. hgl. hljóða svo: Hver sem hefiir samrœði eðaörmur 
kynferðismök við barnyngra en 18 ára, sem er kjörbarn hans, stjúpbam, fósturbarn, 
sambúðarbarn eða tengt honum þannigjjölskylduböndum í beinan legg eða barn, sem honum 
hefur verið trúað fyrir til kennslu eða uppeldis, skal sœta fangelsi allt að 8 árum og allt að 12 
ára fangelsi sé barnyngra en 16 ára.

Þá eru í umsögn R gerðar tvær athugasemdir til viðbótar: 

Hugtakið önnur kynferðismök:

3
199. gr.: Den som har seksuell omgang med fosterbam, pleiebam, stebam eller nœn annen person under 18 ár 

som stár under hans omsorg, myndighet eller oppsikt, straffes med fengsel inntil 5 ár.
Pá samme máte straffes den som skaffer en annen seksuell omgang med nœn som han selv stár i et slikt 

forhold til.
4 Sjá Supplement 13. januar 2005 (6. kap. april 200S), bls. 28: “Endast biologisk slðktskap omfattas. Stadgandet 
avser i fórevarande del inte adoptivföraldrar eller styvfÖraldrar.“
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R segir réttilega að í upptalningu í grg. með frv. á því hvað fellur undir hugtakið önnur 
kynferðismök (í kafla III. 6.), sé ekki minnst á þá háttsemi þegar gerandi lætur þolanda fróa 
sjálfum sér eða þegar gerandi lætur td . tvo þolendur hafa kynferðismök. Ljóst sé með hliðsjón 
af dómi Hæstaréttar frá 6. apríl 2006 (nr. 472/2005), að litið sé svo á að slík háttsemi falli utan 
hugtaksins önnur kynferðismök. Segir R að hann hafi fengið til meðferðar mál þar sem gerandi 
hefur látið böm yngri en 14 ára fróa sjálfum sér og úr norrænni dómaframkvæmd þekkist það 
að slík háttsemi og sú háttsemi að láta böm hafa kynferðismök við dýr eða önnur böm hafi 
verið heimfærð undir hugtakið önnur kynferðismök.

Hugtakið önnur kynferðismök er skilgreint í grg. með frv. Þar er vísað til tiltekinna heimilda og 
nefiid ýmis dæmi um önnur kynferðismök. Sú upptalning er eðli málsins samkvæmt ekki 
tæmandi. Því er ekkert því til fyrirstöðu, að háttsemi sú sem R tiltekur, geti fallið undir hugtakið 
önnur kynferðismök. Af dómi þeim sem R vitnar til verður ekki dregin sú ályktun að sú 
háttsemi að láta tvo aðila hafa kynmök hvor við annan geti ekki fallið undir hugtakið önnur 
kynferðismök. Virðist sem sá tilgangur ákærða í því máli, að fá þolendur til þessara athafiia í 
þeim tilgangi að ljósmynda þær hafi valdið því, að Hæstiréttur taldi að háttsemin félli ekki undir 
3. mgr. 202. gr. sem önnur kynferðismök. Er það umdeilanleg niðurstaða.

Beiting 194. gr. og 202. gr. hgl:

Hér fjallar R um þá áherslu sem á það er lögð í frv. að ákært verði bæði fyrir nauðgun (194. gr.) 
og kynferðisbrot gegn bami (202. gr.), sbr. 77. gr. hgl., hafi fúllorðinn maður kynmök við bam 
undir 14 ára aldri og er vísað í umQöllun þar um í kafla IV. 4. í grg. með frv. og í umfjöllun um
2. gr. frv.

Ég er ósammála gagnrýni R á þetta atriði í frumvarpinu og vísa til röksemda minna í grg. með 
frv. um skilgreiningu á hugtökunum ofbeldi og hótanir og hvemig þær verknaðaraðferðir horfa 
við þegar þær beinast gegn ungum bömum. í þessu sambandi er einnig rétt að taka firam, að 
refsirétturinn er fræðigrein sem er í örri þróun eins og aðrar fræðigreinar lögfræðinnar og á það 
ekki síst við nú á dögum. Því getur inntak hugtaka breyst í tímans rás, og nægir að nefna í því 
sambandi alþekkt dæmi, þ.e. hugtakið klám. Það hefúr því ekki gildi að vísa í eldri rit 
fræðimanna því til stuðnings að halda fast við ákveðna lagatúlkun þegar fram em komin önnur 
nýrri skrif þeirra, sem vitna um breytt mat sem byggir á nýrri fræðilegri þekkingu og viðhorfúm. 
Ég tel því að þessi athugasemd R gefi ekki tilefhi til breytinga á frv.

III. Umsögn Umboðsmanns barna

í umsögn Umboðsmanns bama 5eru eru átta athugasemdir sem þarfnast svara og verður þeim 
svarað hér í þeirri röð sem þær koma fyrir í bréfi hans.

3 Hér á eftir verður Umboðsmaður bama skammstafað U.
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Fyrsta athugasemd U varðar fymingarreglur og leggur hann til að fymingarfrestur vegna brota 
gegn ákvæðum 194. -  202. gr. verði aldrei skemmri en 15 ár ef brotaþoli er yngri en 18 ára.

í grg. með frv. segir um fymingarfresti: „í 81. gr. hgl. eru ákvæði um á hve löngum tíma sök 
fymist (fymingarfrestir). Sök fymist á 2, 5,10 eða 15 árum og fer lengd fymingarfrestsins eflir 
því hve þung hámarksrefsing liggur við broti. í ákvæðunum um kynferðisbrot (194. -  202. gr.) 
kemur fram að þyngsta refsing fyrir einstök brot er frá 2 ára fangelsi (lægsta hámarksrefsing) og 
allt að 16 ára fangelsi (hæsta hámarksrefsing). Sök vegna þessara brota fymist því á 5,10 eða
15 árum, sbr. 81. gr. hgl., sbr. 1. gr. laga nr. 63/1998.“

Verði farin sú leið sem U bendir hér á mun sami fymingarfrestur, þ.e. 15 ár, gilda um öll þessi 
brot, án tillits til alvarleika þeirra. Benda má á, að þá ætti ekki við að segja að 
fymingarfresturinn verði aldrei skemmri en 15 ár, þar sem hann gæti heldur aldrei verið lengri. 
í frumvarpinu eru rakin ýmis rök gegn því að kynferðisbrot gegn bömum verði ófymanleg.
Sum þeirra eiga einnig við sem rök gegn því að sami (hámarks)fymingarfrestur gildi um öll 
brotin, svo sem vandkvæði við að rannsaka mál og upplýsa þau þegar mjög langur tími er liðinn 
frá því að þau vom framin.

Bæta má við fleiri rökum gegn því að sami fymingarfrestur gildi um öll kynferðisbrot gegn 
bömum. Upp getur komið einkennilegt misræmi milli brotategunda. Hugsum okkur tvö böm. Á 
öðm þeirra er káfað utan klæða þegar það er 8 ára (kynfeiðisbrot), en hitt bamið sætir alvarlegu 
heimilisofbeldi í mörg ár, sem lýkur þegar það er 8 ára og hefur þá orðið fyrir stórfelldu líkams- 
og heilsutjóni. Ef regla U væri tekin upp myndi fyrra brotið fymast á 15 árum frá þeim tíma er 
bamið nær 18 ára aldrí, þ.e. þegar bamið er 33 ára, en hitt, sem augljóslega er mun alvarlegra, 
fymist þegar bamið er 23 ára. Hver eru rökin fyrir þessum mun?
Þá má nefha að umræða um kynferðisbrot er orðin mun meiri og upplýstari nú en var fyrir fáum 
árum og það mun stuðla að því að þolendur þeirra kæri þau fyrr, en birgi ekki inni reynslu sína 
árum og áratugum saman. Það dregur úr þörf á löngum fymingarfresti.

Við samningu frumvarpsins velti ég fyrir mér ýmsum leiðum varðandi fyminguna og í 
athugasemdum U kemur ekkert nýtt fram hvað það varðar. Niðurstaða mín varð sú sem fram 
kemur í frv. og er hún ítarlega rökstudd þar. í ljósi þess sem hér hefur verið rakið og með vísan 
til umfjöllunar um fymingu kynferðisbrota gegn bömum í grg. með frv. legg ég til að ákvæði 
frv. um fymingu verði óbreytt.

Önnur athugasemd U varðar hækkun refsimarka ákvæðanna um kynferðisbrot gegn bömum, og 
telur hann að ósamræmi verði við það að refsihámark 202. gr. verði hækkað úr 12 ára fangelsi í
16 ára fangelsi, eins og lagt er til í frv., því að ekki er lagt til að refsihámarki 200. gr. og 201. gr. 
sem er 12 ára fangelsi, verði breytt.

Frá því að núgildandi ákvæði hegningarlaga um kynferðisbrot gegn bömum tóku gildi árið 
1992 hefur þeim verið breytt tvisvar sinnum, og var önnur breytingin gerð með lögum nr. 
40/2003 (m.a. um hækkun á refsihámarki fyrir kynferðisbrot gegn bömum, sjá 1. mgr. 200. gr.,
1. mgr. 201. gr. og 3. mgr. 202. gr.). Refsimörkum þessara ákvæða hefur því nýlega verið breytt 
og ekki em rök til þess að gera þar á breytingu nú. I frumvarpinu er hins vegar lagt til að 
refsihámark 1. mgr. 202. gr. verði hækkað og verði 16 ára fangelsi, þrátt fyrir að segja megi að 
með því verði framangreindu samræmi raskað. Rökin fyrir þessari breytingu koma fram í grg.
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með frv. þar sem segir: „Með þessari breytingu verða refsimörk 1. mgr. 202. gr. hin sömu og 
refsimörk nauðgunarákvæðisins. Með því er lögð áhersla á hve alvarleg þau kynferðisbrot eru 
sem beinast gegn bömum. Af þeim dómum sem gengið hafa um kynferðisbrot gegn bömum á 
undanfömum árum má sjá, að refsingar fyrir þessi brot era að þyngjast. Sú hækkun refsimarka 
sem hér er iögð til er í samræmi við þá þróun og hefur ekki síst táknræna þýðingu.“

Vega þessi rök hér þyngra en samræmingarrök, enda ekkert því til fyrirstöðu að ákvæði kaflans 
hafi mismunandi refsimörk. Ákvæðin í 200. gr. og 201. gr. veita bömum sem era í ákveðnum 
tengslum við geranda refsivemd. Rétt er að benda hér á, að ákvæði 202. gr. á einnig við tun þau 
böm. Bijóti td . faðir eða stjúpfaðir gegn bami sínu eða stjúpbami sem er yngra en 14 ára, er um 
að ræða svonefnda brotasamsteypu. Er þá sakfellt bæði fyrir brot gegn 200. gr. (eða 201. gr.) og 
202. gr., sbr. 77. gr. hgl. og refsing ákveðin innan refsimarka þess ákvæðis sem þyngsta 
hegningu setur, þ.e. 202. gr. Því er alls ekki um það að ræða, að böm yngri en 14 ára njóti 
mismikillar refsivemdar eftir því hvort þau tengjast geranda eða ekki. Er mikilvægt að leggja 
sérstaka áherslu á þetta, þar sem oft verður vart við misskilning hér um. Þegar um eldri böm er 
að ræða gilda mismunandi reglur (1. mgr. 200. gr., 1. mgr. 201. gr. og 3. mgr. 202. gr.), og 
varðandi refsivemd bama gegn ættingjum sínum koma til sjónarmið um gildi Qölskyldubanda, 
trúnað o.fl. Þá má loks benda á, að það er vafasamt að segja að bömin njóti mismikillar 
refsivemdar. Refsimöririn, hvort sem hámarkið er 12 ára fangelsi eða 16 ára, era mjög há.

U bendir á, að rétt sé að breyta orðinu „ungmenni“ í 1. mgr. 201. gr. í „bam“ til samræmis við 
aðrar breytingar á undanfömum árum. Orðið „bam“ er nú fyrir á réttum stað í ákvæðinu og því 
mæli ég með að orðin „eða ungmenni“ verði felld brott. Er gert ráð fyrir þeirri breytingu í 
tillögu að orðalagi ákvæðisins í svari mínu við fimmtu athugasemd R hér að framan.

Þriðja athugasemd U varðar það við hvaða aldur eigi að miða algert bann við kynmökum. Era 
þar færð fram ýmis gild rök fyrir því að hann skuli vera 15 ár, en ekki 14 eins og nú er. Lagt er 
til í grg. með ftv. að kynferðislegur lágmarksaldur verði áfram 14 ár og vísast í hana um rök 
fyrir því. í áliti U segir, að ákvæði 202. gr. sé fyrst og fremst ætlað að vemda böm fyrir 
misnotkun sér eldri einstaklinga, en ekki að leggja refsingu við kynmökum jafnaldra. Þessu er 
ég sammála en af því tilefhi verður að benda á að sakhæfisaldurinn er 15 ár. Ef kynferðislegur 
lágmarksaldur væri 15 ár væri unnt að ákæra 15 ára pilt fyrir að hafa samræði við tæplega 15 
ára kærustu sína. Slík aðstaða er ekki viðunandi og getur haft óheppilegar afleiðingar, t.d. hótun 
um kæru frá foreldrum stúlku, sem ekki sætta sig við samband hennar við piltinn. Líkur á að 
böm/unglingar verði ákærð fyrir brot gegn jafiiöldrum sínum hljóta að aukast eftir því sem 
aldursmark hins kynferðislega lágmarksaldurs er hærra. Heimild til refsilækkunar eða 
refsibrottfalls ef gerandi og þolandi era á svipuðum aldri og þroskastigi í 10. gr. frv. breytir því 
út af fyrir sig ekki.

Fjórða athugasemd U varðar það hvort fara eigi að dæmi Svía og setja ákvæði þess efiiis að sá 
sem gerist sekur um samræði eða önnur kynferðismök við bam yngra en 14 (15) ára gerist sekur 
um nauðgun... Þannig megi „taka af öll tvímæli í þessu efin.“

Við samningu frumvarpsins kannaði ég ólíka möguleika hvað þetta varðar og er það rakið í grg. 
með frumvarpinu, bæði í kafla IV. 4. Akvœði 202. gr. hgl. um kynferðisbrot gegn börnum og 
unglingum yngri en 18 ára og í athugasemdum með 2. gr. frv. Þar er þessari leið Svía hafhað 
og ítarlega rökstutt hvers vegna farin er sú leið sem mælt er með í frv. Það er í samræmi við 
meginreglur í íslenskum refsirétti að beita fleiri lagaákvæðum um refsiverða háttsemi saman, í
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þessu tilviki 194. gr. og 202. gr. Þar ætti ekki að vera neinn vafi á ferðum. Vísa ég í þau rök 
sem fram koma í grg. og legg til að ákvæði frv. verði óbreytt hvað þetta varðar.

í fimmtu athugasemd sinni veltir U því fyrir sér hvort rétt sé að nota „orðið kynmök“ í 
verknaðarlýsingu kynferðisbrota gegn bömum, þar sem það feli „í sér gagnkvæmni og jafhræði 
og að báðir aðilar geri sér grein fyrir eðli og alvarleika þess verknaðar sem fram fer.“ I þessu 
sambandi vísar U til umfjöllunar í dómi héraðsdóms Reykjavíkur frá 28. apríl 2006 (nr. S- 
280/2006), þar sem maður var m.a. ákærður fyrir að hafa munnmök við þáverandi stjúpdætur 
sínar 8 og 9 ára gamlar, og láta þær hafa munnmök við hann. Þykir dómendum það hart að orði 
kveðið í ákæm og óvægið í garð lítilla bama, sem ekki hafi í ljósi þroska síns öðlast kynhvöt af 
nokkm tagi.

Telji U þessa annmarka vera á hugtakinu er ljóst, að hann er einnig fyrir hendi þegar um er að 
ræða kynferðisbrot gegn þroskahefhi fullorðnu fólki. í hegningarlögunum er notað hugtakið 
önnur kynferðismök. Fyrir því er löng hefð og er það skilgreint með ákveðnum hætti í teoríu og 
praxis, og afinarkað þar gagnvart hugtökunum samræði annars vegar og kynferðislegri áreitni 
hins vegar. Vísast um þessar skilgreiningar til grg. með frv. Ekki hefur verið bent á annað 
hugtak betra. Athugasemd dómara um orðanotkun í ákæm gefur ekki tilefrd til þess að breyta 
lagaákvæðunum að þessu leyti. Gefur þessi athugasemd U ekki tilefin til frekari umfjöllunar.

Sjötta athugasemd U varðar refsimörk í 3. og 4. mgr. 202. gr. og telur hann þar vera misræmi. 
Þegar ákvæði 4. mgr. var sett með lögum nr. 14/2002 var þar fyrir ákvæði 3. mgr. og verður að 
gera ráð fyrir að löggjafinn hafi talið árið 2002, þegar ákvæði 4. mgr. var bætt við ákvæði 202. 
gr., að refsimörk ákvæðanna væm með eðlilegum hætti. Eins og fram kemur í grg. með frv. er 
stutt síðan ákvæði 202. gr. var breytt. Þótt refsimörk séu ekki hin sömu í ákvæðunum þarf það 
ekki að vera merki um misræmi. í grg. með frv. sem varð að lögum nr. 14/2002 eru skýringar á 
því ákvæði. Vom norsk og dönsk lagaákvæði m.a. höfð til hliðsjónar og refsihámark ákveðið 
hið sama og þar. í grg. með frv. til laga nr. 14/2002 segir m.a. „Með frumvarpi þessu er lagt til 
að lögfest verði ákvæði um refsinæmi þess að greiða bami eða ungmenni yngra en 18 ára 
endurgjald gegn því að hafa við það samræði eða önnur kynferðismök. Með þessu verður 
bömum veitt aukin refsivemd miðað við gildandi löggjöf þar sem bannið er fortakslaust og 
verknaður refsiverður án tillits til þess hvort bam hafi verið táldregið eða leitt á siðferðilega 
glapstigu.“ Gefur þessi athugasemd ekki tilefhi til frekari umQöllunar og er ekki lagt til að 
refsimörkum greindra ákvæða verði breytt.

Til viðbótar þeim breytingum sem lagðar era til í frv. telur U rétt að gera enn frekari breytingar.

U telur rétt að lögfesta sérstakt ákvæði um að virða skuli það til þyngingar við ákvörðun 
refsingar fyrir kynferðisbrot gegn bömum, ef um endurtekin brot gegn bömum er að ræða.

Ástæða þess að þetta er ekki lagt til í frv. er sú, að telja verður að almenn ákvæði hgl. um 
þyngingarástæður eigi hér við, en við samningu frv. var haft í huga að samræmis væri gætt og 
að ekki væri verið að lögfesta ákvæði um atriði sem þegar væra ákvæði um í lögunum. í 70. gr. 
hgl. era tiltekin ýmis atriði sem hafa á í huga þegar refsing er tiltekin. í 2. tl. er nefht hversu 
yfirgripsmiklu tjóni brotið hefur valdið. Það á bæði við um umfang tjónsins og aðrar afleiðingar 
brots, t.d. tjón sem kynferðisbrot hefur valdið. Eftir því sem bortin era endurtekin oftar því
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meira tjóni valda þau. í 3. tl. er það nefnt hversu mikil hætta var búin af verkinu, einkum þegar 
til þess er litið, hvenær, hvar og hvemig það var framkvæmt.

í dómum um kynferðisbrot gegn bömum má sjá að fjöldi brota og grófleiki þeirra vegur mjög 
þvingt við refsimatið.6 Þannig em þess mörg dæmi, að vitnað sé til þess til þyngingar refsingu að 
brot séu framin á löngum tíma. Má þar nefna eftirfarandi dóma Hæstaréttar:
H 1995:1631: Kynferðismök við tvær stjúpdætur um 3 ára skeið. Stórfelld brot og alvarlegs 
eðlis og kemur firam í dóminum að það hafði áhrif á refsimatið hve lengi og oft ákærði 
misnotaði bömin. Refsing ákveðin 2 ára fangelsi.
H 1996:1863: Kynferðisbrot gegn dóttur á 4 ára tímabili frá því hún var 7-11 ára. Litið var til 
þess við ákvörðun refsingar að brotin vom stórfelld og framin á löngu tímabili. Refsing ákveðin 
4 ára fangelsi.
H 1996:2205: Margra ára kynferðisleg misnotkun ákærða gegn dóttur sinni. Það haföi m.a. 
áhrif á refsimatið að brotin vom mjög alvarleg, langvarandi og stórfelld. Refsing ákveðin 
fangelsi í 4 ár og 6 mánuði.
H 14.3.2002: Samræði við stjúpdóttur á 5 ára tímabili. Litið var til þess að brotin vom alvarleg 
og stóðu yfir í langan tíma. Refsing ákveðin fangelsi í 5 ár og 6 mánuði.
H 25.3.2004 (nr. 463/2003): Nær dagleg kynferðisbrot gegn stjúpdóttur um 12 ára skeið. í 
dóminum er tekið fram að um var að ræða sérlega grófa kynferðislega misnotkun gegn 
stúlkunni sem staðið hafði yfir í langan tíma. Refsing ákveðin fangelsi í 5 ár og 6 mánuði.

Rétt er að taka fram að þessi dómar em valdir nánast af handahófi og þetta er ekki tæmandi 
talning á dómum þar sem brot vom langvarandi eða endurtekin. Nokkuð er um það í dómum að 
lögfestar refsiákvörðunarástæður séu haföar í huga, án þess að til þeirra sé vitnað. Það á 
stundum við þegar brot standa í langan tíma, en oft er líka tekið fram að þau séu mjög alvarleg 
og stórfelld og vísað í 70. gr. í heild eða einstaka töluliði hennar.

í ljósi ofanritaðs tel ég ekki þörf á að lögfesta sérstakt ákvæði um að endurtekin brot skuli virt 
til þyngingar þegar refsing er ákveðin.

í síðustu athugasemd U er bent á að huga þurfi að því „að vemda böm fyrir því að fullorðinn 
einstaklingur sem er tengdur því með þeim hætti sem kveðið er á um í 200. -  202. grein eða í 
þeirri aðstöðu, sem kveðið er á um í 197. -  198. gr. veiti öðrum einstaklingum aðgang að bami 
til kynferðislegra athafha- hvort sem fyrir það kemur greiðsla eða ekki.“

Ákvæðin um vændi í 206. gr. eiga við ef greiðsla er tekin fyrir kynmök og um hvers konar 
milligöngu þar um. Einnig kemur til athugunar hlutdeildarákvæði hgl., þ.e. 22. gr., en skv. því 
skal hver sá maður, sem með liðsinni í orði eða verki, fortölum, hvatningum eða á annan hátt á 
þátt í því, að brot samkvæmt lögunum er framið, sæta þeirri refsingu sem við brotinu er lögð. 
Reglan um hlutdeild hefur m.a. það markmið að rýmka refsiábyrgð, þannig að hún nái út fyrir 
þá verknaðarlýsingu sem fiam kemur í einstökum ákvæðum og til þeirra manna sem standa utan 
við atburðarásina. Þannig er unnt að teygja refsiábyrgð til fleiri aðila en þeirra sem framkvæma 
þann verknað sem lýst er í viðkomandi refsiákvæði og refsa þeim sem hvetja til verknaðar eða 
aðstoða við hann án þess að þeir framkvæmi í sjálfu sér það sem verknaðarlýsing ákvæðisins 
tiltekur. Um þetta má vísa í ritgerð mína, Ákvœði 200. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 
um sijjaspell í Líndælu, bls. 483, en þar segir í kafla um hlutdeild: „Hlutdeild í verki gæti falist í 
því að hjálpa til við verknaðinn, t.d. halda þolanda eða afhenda væntanlegum brotamanni bam

6 Sjá nánar: Jón Þór Ólason: Dómstóll götunnar -  Gapastokkur nútímans. Úlfljótur 3. tbl. 2004, bls. 356.
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með vitneskju um hvað hann hyggst fyrir. Sálræn hlutdeild gæti falist í hvatningum eða 
afskiptaleysi þrátt fyrir vitneskju um brot.“

Varðandi tilvísun U í ákvæði norsku hgl. er það að segja, að hlutdeildarákvæði þar eru með 
nokkuð öðrum hætti en hér. Þannig myndi tilvik það sem lýst er í 2. mgr. 194. gr. norsku hgl. 
væntanlega falla undir íslenska hlutdeildarákvæðið. Ákvæði 2. mgr. 194. gr. norsku hgl. er 
svohljóðandi: ,JPá samme máte straffes den som skaffer en annen seksuel omgang med noen 
som han selv stár i et slikt forhold tíl.“ Hér er átt við samræði við þann sem er vistmaður á 
stofiiun. í norsku hgl. er ekkert almennt ákvæði um hlutdeild eins og er í íslensku hgl. Þar er 
hins vegar hlutdeildarákvæði í kynferðisbrotakaflanum í 205. gr. sem hljóðar svo: „Straffebud i 
dette kapittel rammer ogsá den som medvirker til handlingen.“

Afdráttarlaust svar við þessari athugasemd krefst ítarlegri rannsókna er hér eru tök á að 
framkvæma, en sú athugun sem ég hef gert og hér er gerð grein fyrir virðist ekki benda til að 
þörf sé á að gera breytingar á frv. af þessu tilefhi.

Að lokum við ég taka fram að þær athugasemdir sem fram koma í umsögnunum þremur eru 
flestar góðar og gagnlegar og til þess fallnar að varpa betur ljósi á ýmis atriði varðandi þessi 
mál. Þetta eru hins vegar nánast allt atriði sem ég kannaði og fór í gegnum við samningu 
frumvarpsins, þótt ekki sé fjallað um öll þessi atriði í greinargerð með frv., þar sem hún hefði 
þá orðið óhóflega löng.

Að mínu mati er það aðeins ein athugasemd sem gefur tilefiii til breytinga á frv. Sú athugasemd 
varðar efni 201. gr. hgl. (9. gr. frv.). Legg ég til að ákvæði 1. mgr. 201. gr. hgl. verði 
svohljóðandi:

Hver sem hefur samrœði eða önnur kynferðismök við barnyngra en 18 ára, sem er kjörbarn 
hans, stjúpbarn, fósturbam, sambúðarbam eða tengt honum þannigfjölskylduböndum í beinan 
legg eða bam, sem honum hefur verið trúað fyrir til kennslu eða uppeldis, skal sœta fangelsi 
allt að 8 árum og allt að 12 ára fangelsi sé barn yngra en 16 ára.

Lokaorð

Virðingarfyllst,

Rágnheiður Bragadóttir, prófessor, 
lagadeild Háskóla íslands.
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