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Umsögn um tillögu til þingsályktunar um aðgerðir gegn kynferðisbrotum og aukinn stuðning 
víð þolendur þeirra. 152. löggjafarþing 2021-2022. Þingskjal 16-16. mál.

Með tölvupósti frá nefndasviði Alþingis þann 19. maí sl. sendi allsherjar- og 
menntamálanefnd Alþingis undirritaðri til umsagnar ofangreinda þingsályktunartillögu.

Undirrituð telur þær aðgerðir sem taldar eru upp í liðum 1-7 í tillögunni allar mikilvægar til 
að bæta meðferð kynferðisbrota og stöðu þolenda í þessum málum. Það eru þó þrjú atriði í 
umfjöllun um efnið 1 tillögunni, sem ég tel rétt að fjalla um.

1) Liðir 1 og 2 í tillögunni eru sérstaklega mikilvægir en mjög brýnt er að stytta 
málsmeðferðartíma í kynferðisbrotamálum, bæði hjá lögreglu og saksóknurum. Ein afleiðing 
þess langa málsmeðferðartíma sem nú viðgengst er sú, að nokkuð hefur borið á því á allra 
síðustu árum að þessi langi tími sé notaður sem rök til að skilorðsbinda dóma í 
nauðgunarmálum. Vert er að leggja áherslu á að þetta er mjög slæm þróun og afturför í 
ákvörðun refsingar fyrir nauðgun. Slík framkvæmd er einnig andstæð áratuga langri 
dómvenju um, að lengri dómar en eins árs fangelsi séu að jafnaði ekki skilorðsbundnir. Þá eru 
brot gegn 194. gr. almennra hegningarlaga (hgl.) um nauðgun svo alvarleg að það mælir gegn 
því að skilorðsbinda dóma fyrir þau.'

2) I lið 4 á bls. 1 er blandað saman nokkrum ólíkum atriðum sem ætlunin er að fjalla um í 
rannsóknarskýrslu, sjá einnig umfjöllun á bls. 6-7. Skýrara væri að halda þessum atriðum 
aðgreindum. Eitt er að rannsaka meðferð málanna í kerfinu og upplifun þolenda af henni. 
Annað er að kanna þróun varðandi þyngd refsinga og „beitingu refsilækkunarákvæðaA 
Keyndar er ónákvæmt að tala hér um refsilækkunarákvæði. Svonefndar refsilækkunarástæður 
heimila að fara niður fyrir refsimörk ákvæðis, sem er eins árs fangelsi í 194. gr. um nauðgun 
og 1. mgr. 202. gr. um samræði eða önnur kynferðismök við börn yngri en 15 ára. Það heyrir 
til algerra undantekninga að refsílækkunarástæðum sé beitt við ákvörðun refsingar fyrir þessi 
alvarlegu brot. Öðru máli gegnir um málsbætur, og reyndar einnig þyngingarástæður, sem 
verka til lækkunar og hækkunar Ínnan refsimarka ákvæðanna (1-16 ára fangelsi skv. 194. gr. 
og 1. mgr. 202. gr. hg].). Rétt er að benda á þær rannsóknir sem til eru um þetta efni. í bók

1 Ragnheiður Bragadóttir: Nauðgun og önnur brot gegn kynfrclsi fólks (2018), bls. 229-231. Þar kemur m.a. 
fram að á 40 áratímabili, 1977-2017, voru aðeins þrír hæstaréttardómar í kynferðisbrotamálum skilorðsbundnir. 
Þessir dómar cru frá 1985 (tilraun og því var refsing skílorösbundin að hluta), 2000 og 2014.
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mimii, Kynferðisbrot - Dómabók (2009) er t.d. tæmandi lýsing á dómaframkvæmd 
Hæstaréttar í öllum kynferðisbrotamálum 1992-2008. m.a. tölffæðilegar upplýsingar. Þær má 
nota til samanburðar og um þróun refsinga á því tímabili sem hún tekur til. í bók minni., 
Nauðgun og öimur brot gegn kynfrelsi fólks (2018), birtist yfirgripsmikil rannsókn á 
brotunum, m.a. ítarleg umfjöllun um refsiákvörðunarástæður (málsbætur og 
þyngingarástæður, refsilækkunar- og refsihækkunarástæður). Þá er rétt að líta til nýlegra 
ritgerða meistaranema við lagadeild Háskóla íslands um kynferðisbrotin.

3) í lok kaflans „Rannsóknarskýrsla um kynferðisbrotamál í réttarkerfinif \ á bls. 7 í 
þingsályktunartillögunni, gætir misskilnings í umljöllun um 204. gr. hgl., en þar segir:

„Við könnun á beítingu refsilækkunarástæðna verði sérstaklega kannað hversu oft 204. gr. almennra 
hegningarlaga er nýtt til reíkilækkunar og hvort ástæða sé tíl að endurskoða ákvæðið með tilliti tíl 
alvarleika brotanna og takmarkaðra fælingaráhrifa refsinga þegar hægt er að beíta málsvöm tilvísaðrar 
greinar."

1204. gr. hgl. er mælt fyrir um refsiábyrgð ef framin eru kynferðisbrot gegn börnum sem 
varða við 201. og 202. gr. laganna og ekki er fyrir hendi ásetningur hjá geranda varðandi 
aldur bamanna, heldur sýnir hann af sér gáleysi hvað það varðar. Ákvæðið er svohljóðandi:

„Hafi brot skv. 201. eða 202. gr. verið framið í gáleysi um aldur þess er fyrir brotí varð skal beita 
vægari refsingu að tiltölu sem þó má ckki fara niður fyrir lágmark fangelsis.“

Hér er ekki um að ræða refsilækkunarástæðu, eins og höfundar þingsályktunartillögunnar 
virðast halda, hefdur ákvæði um refsiverðan verknað, þ.e. brot gegn börnum framin af gáleysi 
um aldur þeirra. Ásetningur er saknæmisskilyrði varðandi kynferðisbrotin, en í þessu ákvæði 
er slakað á þeirri kröfu og unnt að refsa fyrir þetta brot, þótt hinn brotlegi hafí ekki vitað um 
aldur barnsins eða talið víst hver hann var, en sýnt af sér gáleysi um aldur þess. Þetta ákvæði 
rýmkar því refsiábyrgðina, þar sem unnt er að refsa ákærða, þótt hann hafi ekki haft ásetning 
varðandi aldurinn. Væri ákvæðið ekki til staðar gætu menn sloppið við refsiábyrgð ef ekki 
tækist að sanna ásetning þeirra varðandi aldurinn.

Þegar öllum skilyrðum refsiábyrgðar er fullnægt og framinn hefiir verið refsiverður 
verknaður, kemur að því að ákveða refsingu innan refsimarka ákvæðisins. Refsing fyrir 
gáleysisbrot í íslenskum rétti er alltaf mun vægari en fyrir ásetningsbrot, bæði refsimörk 
lagaákvæða og refsiákvörðun dómstóla. Því segir í ákvæðinu að refsingin eigi að vera vægari 
en fyrir ásetningsbrot, en má þó ekki fara niður fyrir lágmark fangelsis, sem er 30 dagar. 
Þessu ákvæði hefur afar sjaldan verið beitt í framkvæmd.

Ákvæðið í 204. gr. er því ekki refsilækkunarástæða heldur ákvæði um refsiábyrgð vegna 
gáleysisbrots, sem varðar vægari refsingu en ásetningsbrot. Það veitir því bömum aukna 
réttarvemd en skerðir hana ekki, eins og ráða má af umfjöllun um ákvæðið í 
þingsályktunartillögunni.

Ragnheiður Bragadóttir, prófessor

Lagadeild Háskóla íslands.


