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Tilvísun ríkissaksóknara: 202011-0558

Allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis hefur sent ríkissaksóknara til umsagnar 
frumvarp til laga um breytingar á almennum hegningarlög (kynferðisleg friðhelgi), 267. 
mál.

Ríkissaksóknari er fylgjandi því að sett verði sérstakt refsiákvæði sem tekur á þeirri 
háttsemi sem m.a. hefur verið nefnt stafrænt kynferðisofbeldi og er því að meginstefnu 
til samþykkur því sem lagt er til í 1. gr. frumvarpsins. Lagt til að ákvæðið hljóði svo:

Hver sem útbýr, aflar sér eða öðrum, dreifir eða birtir myndefni, texta eða 
sambærilegt efni, þ.m.t. falsað efni, af nekt eða kynferðislegri háttsemi annars 
manns án hans samþykkis skal sæta sektum eða fangelsi allt að 4 árum.

Sömu refsingu skal sá sæta sem hótar því sem greinir í 1. mgr., enda sé hótunin 
til þess fallin að vekja hræðslu eða kvíða hjá þeim sem hún beinist að.

Sé brot framið af gáleysi varðar það sektum eða fangelsi allt að 2 árum.

Ríkissaksóknari telur ekki þörf á þeim stigskipta refsiramma sem gert er ráð fyrir í 
ákvæðinu hvað varða ásetningsbrot og telur rétt að refsiramminn verði sektir eða 
fangelsi allt að 4 árum og þar með sá sami og hvað varðar brot gegn 209. gr. almennra 
hegningarlaga. Ríkissaksóknari telur einnig rétt, til frekara samræmis, að hækka 
refsingar fyrir kynferðislega áreitni, sbr. 199. gr. almennra hegningarlaga, í 4 ára 
fangelsi.

Þá er lagt til að í stað orðins „heimildarleysi“ verði notað orðalagið „án samþykkis“ 
sem þykir skýrara og í samræmi við ákvæði 1. mgr. 194. gr. almennra hegningarlaga 
Aðrar breytingatillögur skýra sig sjálfar en hvað varðar orðalagið „hræðslu eða kvíða“ 
í 2. mgr. er litið til orðalags í frumvarpi því sem liggur fyrir Alþingi og fjallar um 
umsáturseinelti, 132. mál.

Að mati ríkissaksóknari þarfnast ákvæði 2. og 3. gr. frumvarpsins frekari skoðunar auk 
þess sem frumvarp til laga um bætur vegna ærumeiðinga, 278. mál á 150. 
löggjafarþingi, er enn til meðferðar á Alþingi en í nefndu frumvarpi er ekki gert ráð 
fyrir að háttsemi sambærileg þeirri sem lýst er í 2. og 3. gr. þessa frumvarps sæti ákæru.

Sigríður J. Friðjónsdóttir 
ríkissaksóknari

Neýndasvið Alþingis (nefndasvid@althingi.is)

Póstfang:
Suðurlandsbraut 4 
108 Reykjavík

Sími:
444-2900
Netfang: saksokiiaii@saksoknaii.is

Bréfsími:
444-2906

Kennitala:
530175-0229

mailto:nefndasvid@althingi.is
mailto:saksokiiaii@saksoknaii.is

