
LÖGREGLUSTJÓRINN Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Alþingi
Allsheijar- og menntamálanefnd 
Austurstræti 8-10 
101 Reykjavík

Reykjavík, 27. febrúar 2015 

Tilvísun: 201502-0296 /06.00

Efni: Umsögn lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu um frumvarp til laga um 
breytingu á almennum hegningarlögum nr. 19/1940 með siðari breytingum (bann við 
hefndarklámi), þingskjal nr. 668- 436. mál.

Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu (LRH) fagnar fram komnu frumvarpi um 
breytingu á almennum hegningarlögum nr. 19/1940 (hgl.) er varðar bann við hefhdarklámi. 
Telur LRH að fram komið frumvarp sé mjög til bóta til að lögfesta sérstakt ákvæði um 
bann við hefhdarklámi sem er sívaxandi vandamál i netvæðingu heimsins og fer Island ekki 
varhluta af því með aukinni notkun samskiptamiðla.

Nokkrar athugasemdir eru gerðar af hálfu LRH við framangreint frumvarp:

Varðandi 1. gr. frumvarpsins telur LRH að endurorða megi ákvæðið á eftirfarandi 
hátt með því að bæta við þeim verknaði að útbúa/breyta mynd með þeim hætti að hún sýni 
einstakling nakinn eða á kynferðislegan hátt en nokkuð er um það að notuð séu tölvuforrit 
sem geta breytt aðila á mynd s.s. með því að láta líta út fyrir að hann sé nakinn:

Hver sem flytur inn, býr til, aflar sér eða öörum, birtir eða dreifir myndefni, Ijósmyndum, 
kvikmyndum eða sambærilegum hlutum þar sem einstaklingur er sýndur nakinn eða á 
kynferðislegan hátt án samþykkis þess sem á myndunum er, skal sœta fangelsi allt að 1 
ári en allt að 2 árum efbrot er stórfellt.

Varðandi 2. gr. frumvarpsins þá er það mat embættisins að orðalag ákvæðisins sé 
of matskennt og lýsi um of tilfmningum brotaþola en með því orðalagi dregur mjög úr 
sönnunargildi ákvæðisins og möguleikum á að mál nái fram að ganga á grundvelli þess. 
Embættið telur vafa um að ákvæðið sé nauðsynlegt og telur að efni þess rúmist innan 1. gr. 
frumvarpsins.
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