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A llsherjar- og m enntam álanefnd A lþingis hefur sent ríkissaksóknara til um sagnar
frum varp til laga um alm enn hegningarlög (bann við hefndarklám i) 436. mál.
Að mati ríkissaksóknara eru efni til að bregðast við birtingu á því sem í almennri
um ræðu hefur verið kallað hefndarklám. Tekið er undir það sjónarm ið sem fram kem ur
í frum varpinu, að það að deila kynferðislegum m yndum a f manni gegn vilja hans teljist
brot gegn friðhelgi og kynferðisbrot. N okkur mál sem varða slík brot eru nú rannsóknar
hjá lögreglu og afgreiðslu hjá ákæruvaldinu. Ríkissaksóknari hefur m.a. ákært mann
fyrir slíkt brot gegn fyrrum kærustu og telur að háttsem in varði við 233. gr. b, 209. gr.
alm ennra hegningarlaga og 3. mgr. 99. gr. bam averndarlaga, þar sem brotaþoli var
undir 18 ára aldri. M álið var dóm tekið 13. febrúar sl., en meðal þess sem deilt er um,
er hvort brotið sé kynferðisbrot. D óm ur er væ ntanlegur í m álinu innan skamms. Að
mati ríkissaksóknara tekur 233. gr. b. alm ennra hegningarlaga á því sem kallað hefur
verið hefndarklám þegar þau tengsl sem ákvæðið áskilur eru fyrir hendi. Sé ekki um
slík tengsl að ræ ða m illi geranda og þolanda getur háttsem in varðað við 234. gr.
laganna um ærum eiðingar, en þá er alm enna reglan sú að sá sem m isgert er við þ arf að
höfða einkarefsim ál. M eð 2. gr. frum varpsins virðist stefnt að því að öll m yndbirting
eins og þar er lýst falli undir hið nýja ákvæði. V erður ekki annað skilið en að ekki skipti
máli hvort tengsl séu m illi aðila eða ekki og að hið nýja ákvæði tæm i því sök gagnvart
233. gr. b. alm ennra hegningarlaga. Ekki er hins vegar tekið á því frum varpinu hvaða
ákæruregla á að gilda um hið nýja ákvæði, sbr. reglur 242. gr. alm ennra hegningarlaga,
en að mati ríkissaksóknara er rétt að slíkt brot sæti opinberri ákæru.
Ríkissaksóknari telur nauðsynlegt að kanna með nákvæm ari hætti lagaum hverfi og
dóm afram kvæm d í nágrannalöndum okkar áður en ákvörðun verður tekin um breytingu
á íslenskum refsiákvæðum hvað þetta varðar, m.a. í því skyni að kanna hvort litið sé á
slík brot sem brot á friðhelgi og kynferðisbrot, og e f svo er, undir hvaða ákvæði
háttsem in er talin falla. Einnig er m ikilvæ gt að sjá hvernig íslenskir dóm stólar munu
taka á þeim m álum sem þegar eru kom in til kasta þeirra og þá hvort nýtt ákvæði í
kynferðisbrotakafla hegningarlaganna myndi raunverulega bæta réttarstöðu þolenda
hefndarklám s. Er því lagt til að frumvarpið verði ekki sam þykkt að svo stöddu.
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