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Efni: Umsögn um frumvarp um breytingu á almennum hegningarlögum nr. 19/1940, með síðari 
breytingum (bann við hefndarklámi) - 436. mál.
Efni: Umsögn Barnaverndarstofu um frumvarp um breytingu á almennum hegningarlögum nr. 19/1940, 
með síðari breytingum (bann við hefndarklámi) - 436. mál.

Barnaverndarstofa vísar til erindis nefndasviðs Alþingis, dags. 10. febrúar 2015, þar sem stofunni var gefið 
tækifæri á að gefa allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis umsögn um frumvarp um breytingu á almennum 
hegningarlögum nr. 19/1940, með síðari breytingum (bann við hefndarklámi), 436. mál. Þakkar 
Barnaverndarstofa fyrir að fá tækifæri til þess að tjá sig um frumvarpið.

Barnaverndarstofa telur í upphafi rétt að taka fram að stofan fagnar því ef skerpt verður á ákvæðum 
hegningarlaga að þessu leyti. Frá 1. janúar 2014 hefur Barnaverndarstofa tekið saman tölur er varða mál sem 
þessi og koma í Barnahús. Benda þær tölur til þess að hér sé um að ræða mál sem brýnt er að ekki leiki vafi á 
um að um refsiverða háttsemi sé að ræða. Á síðasta ári komu í Barnahús átta börn á aldrinum 12 -  15 ára þar 
sem barn hafði sent kynferðislegar myndir af sér, fjögur börn á aldrinum 8 -  15 ára voru þvinguð til að 
taka/senda kynferðislegar sjálfsmyndir og alls 24 börn á aldrinum 5 -  17 ára voru í þeirri stöðu að 
kynferðislegar ljósmyndir eða myndbönd voru sýndar eða teknar (fær sendar kynferðislegar myndir).

Þrátt fyrir að texti frumvarpsins og greinargerðin sé skýr og taki á flestum þeim atriðum sem upp geta komið í 
tengslum við mál sem þessi, og sé í raun víðtækari en að frumvarpið taki einöngu til hefndarkláms, þá telur 
Barnaverndarstofa rétt að benda á tvö atriði sem stofan telur brýnt að skerpt sé á í frumvarpinu í meðförum 
Alþingis.

Þótt svonefnt „hefndarklám“ (revenge porn) sé vissulega algengt birtingarform kynferðilegrar misneytingar 
getur tilefni hennar átt sé margbreytilegar ástæður. Ein slík er tilraun til kúgunar og hefur það að markmiðið að 
fá eða þvinga þolanda til tiltekinna athafna, t.d. með tælingu eða hótun um myndbirtingu á vefnum (svonefnd 
„sexstortion“). Ekki er í frumvarpinu tekið á þessum þáttum ólögmætra birtinga kynferðislegra mynda, hvorki af 
börnum né fullorðnum og er brýnt að breyta frumvarpinu að þessu leyti. Að mati Barnaverndarstofu er því 
nauðsynlegt að tilgreina í 229. gr. hgl. refsinæmi hótana sem þolandi kann að verða fyrir í þessu samhengi. Í 
ljósi þessa veltir Barnaverndarstofa því upp hvort rétt sé að að fela refsiréttarnefnd að taka málið til skoðunar, 
enda um brýna lagabreytingu að ræða sem mikilvægt er að tekið sé á öllum þáttum myndbirtinga eða þvingana 
tengdum sendingum á kynferðislegum myndum þegar hegningarlögum verður breytt hvað þessa þætti varðar.



Hins vegar er ekki gerð ráð fyrir að refsing sé þyngd ef brotaþoli er undir 18 ára aldri, en almennt eru refsingar 
við kynferðisbrotum þyngri ef brotaþoli er á barnsaldri. Telur Barnaverndarstofa því jafnframt mikilvægt að 
frumvarpinu verði breytt hvað þetta varðar.

Þess má geta að Lanzarote nefnd Evrópuráðsins sem hefur eftirlit með framkvæmd bindandi samnings 
Evrópuráðsins um vernd barna gegn kynferðislegri misneytingu og kynferðisofbeldi fyrirhugar að gefa sérstakt 
álit (opinion) er varðar ákvæði 23. gr. samningsins með hliðsjón af upplýsinga- og margmiðlunartækni fyrir lok 
marsmánaðar. Barnaverndarstofa mun koma álitinu á framfæri við allsherjar- og menntamálanefnd við fyrsta 
tækifæri en það kann að hafa að geyma frekari atriði sem ástæða er til að fjalla um í tengslum við frumvarp 
þetta.

Barnaverndarstofa veitir allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis fúslega allar nánari upplýsingar og skýringar 
sem þörf er á verði óskað eftir því og er reiðubúin að mæta á fund nefndarinnar verði þess óskað.
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