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Efni: Umsögn ríkislögreglustjóra um frv. til laga um breytingu á almennum hegningarlögum, 
35. mál.

Ríkislögreglustjóra hefur borist erindi frá allsherjar- og menntamálanefnd um umsögn vegna 
frumvarps til laga um almenn hegningarlög (hækkun kynferðislegs lágmarksaldurs), 35. mál.

Í frumvarpinu er lagt til að ákvæði 200., 201. og 204. gr. laganna falli niður. Héraðssaksóknari hefur 
bent á að niðurfelling ákvæða 200. og 201. gr. almennra hegningarlaga myndi rýra rétt brotaþola 
sifjaspella og niðurfelling ákvæðis 204. gr. myndi leiða til þess að erfiðara yrði að sanna brot gegn 
börnum ef ekki yrði lengur hægt að vísa til gáleysis er varðar aldurinn. Embætti ríkislögreglustjóra 
tekur undir það sem kemur fram í umsögn héraðssaksóknara.

Í þeim málum sem tilkynnt voru til lögreglu árið 2021 vegna kynferðisbrota voru 61% brotaþola 
undir 18 ára. Meðalaldur karlkyns brotaþola var 20 ár og kvenkyns brotaþola 23 ár og voru konur 
85% brotaþola. Meðalaldur grunaðra var töluvert hærri, eða 35 ár í tilviki karla og 30 ár í tilviki 
kvenna. Karlar voru 94% grunaðra. Þannig var að jafnaði10-12 ára aldursmunur á brotaþolum og 
grunuðum.

Meginefni frumvarpsins er að hækka kynferðislegan lágmarksaldur úr 15 árum í 18 ár með 
hagsmuni og vernd bana að leiðarljósi. Ríkislögreglustjóri tekur undir nauðsyn þess að vernda börn 
fyrir kynferðisofbeldi og misnotkun af hvaða tagi sem hún nefnist.

Út frá tölfræði lögreglunnar um tilkynnt kynferðisbrot er erfitt að fullyrða hver áhrifin yrðu af 
breytingunni. Sama gildir um þolendakönnun lögreglunnar, þar sem hún nær ekki til barna. Því er 
mikilvægt að samhliða því sem horft er til 34. gr. Barnasáttmálans um mikilvægi þess að vernda 
börn gegn kynferðisofbeldi, að horfa einnig til 12. gr. Barnasáttmálans þar sem lögð er áhersla á 
mikilvægi þess að börn eigi rétt á að tjá sig frjálslega um öll málefni sem hafa áhrif á líf þeirra og 
að fullorðnir eigi að taka réttmætt tillit til skoðana þeirra í samræmi við aldur og þroska. 
Undirbyggja þarf lagabreytingu sem þessa með rannsókn og tryggja það að sjónarmið barna fái 
hljómgrunn með verndun þeirra að leiðarljósi.

Fyrir hönd embættis ríkislögreglustjóra
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