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Útdráttur 

 

Hefndarklám – er þörf á sérstöku refsiákvæði ? 

 

Svonefnt hefndarklám, dreifing kynferðislegs myndefnis af einstaklingi án hans samþykkis, er 

vaxandi vandamál. Í þessari ritgerð er fjallað um ýmsar hliðar málsins. Verknaðurinn er 

skilgreindur, metnar afleiðingar hans á þolendur og reynt að greina helstu ástæður 

gerenda. Höfundur framkvæmdi eigindlega rannsókn með viðtölum við þolendur hefndarkláms 

hérlendis, þar sem fram koma alvarlegar afleiðingar brotanna. Þá er fjallað um dómaframkvæmd, 

en fjórir dómar hafa fallið í hefndarklámsmálum hérlendis. Skoðað er með hvaða hætti dómstólar 

hafa heimfært verknaðinn undir refsiákvæði almennra hegningarlaga, þá einkum 209. gr. og 233. 

gr. b. lagannna. Einnig er greint fyrirliggjandi  frumvarp til laga, þar sem lagt er til að hefndarklám 

verði gert að sérstöku refsiákvæði í hegningarlögum. Ennfremur er að finna í ritgerðinni ítarlega 

yfirferð á erlendri löggjöf á þessu sviði, þá ekki síst í Bandaríkjunum. Opinberri umræðu um þessi 

mál er gerð skil, einkum framlagi íslenskra fjölmiðla.      

 Leitast er við að svara spurningunni hvort þörf sé á sérstöku refsiákvæði um hefndarklám 

í íslenskri löggjöf. Fræðimönnum og sérfræðingum ber ekki saman um það. Hvorki þörfina né efni 

slíkra sértækra úrræða í íslenskri löggjöf. Annars vegar eru þau sjónarmið uppi að gildandi lög 

veiti þolendum brotanna ekki nægilega réttarvernd. Hins vegar er því haldið fram að Hæstiréttur 

hafi nú þegar með nýlegum dómafordæmum sýnt fram á að á þessum brotum sé tekið með 

viðhlítandi hætti.  Um þessi álitamál og önnur tengd er fjallað með ítarlegum og fræðilegum hætti.  
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Abstract  

 

Revenge Porn – is there a need for special provision in the Penal Code ? 

 

Revenge porn, the distribution of photographs or footage of a sexual nature without the permission 

of the persons in question, is of growing concern. This essay looks at this topic from different 

angles. The act itself is defined, the effect it has on the victim is examined as well as the 

perpetrator´s main reasons for committing the act. The author performed a qualitative investigation 

by interviewing victims of revenge porn here in Iceland, which revealed the severity of the 

consequences of these acts. It also features domestic case law, as four rulings have been passed 

concerning revenge porn. The author also looks into how the courts have made adjustments so the 

act can fit the sanction associated with the general penal code, in particular articles 209 and 233 

thereof. An analysis is made of a bill awaiting the attention of the legislator, wherein it is proposed 

that revenge porn be made to have specific sanctions in the penal code. Furthermore, the essay 

explores in detail the law concerning these matters in other countries, in particular the United 

States. Public discussion is also scrutinised, especially the part played by the domestic media. 

 The author tries to answer the question of whether or not there is a need for a specific 

sanction pertaining to revenge porn in the Icelandic legislation. Academics and specialists do not 

concur on this point, be it concerning the need or the content of such a specialised remedy in 

Icelandic legislation. On the one hand it is stated that current legislation does not offer the victim 

enough legal protection and on the other that the Supreme Court has already established legal 

president that shows that an act of this sort will be dealt with in a satisfactory manner. These issues 

and others pertaining to the matter are discussed in this essay in a detailed and academic manner. 
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Formáli 

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni í meistaranámi í lögfræði við lagadeild Háskólans í Reykjavík. 

Leiðbeinandi minn er Svala Ísfeld Ólafsdóttir. Ég þakka henni innilega fyrir ómetanlega leiðsögn 

og hvatningu í þessu verkefni. Ég þakka jafnframt þeim einstaklingum sem aðstoðuðu mig í þessu 

verkefni og hvöttu mig í náminu á einn eða annan hátt. Tveir þolendur hefndarkláms veittu mér 

viðtal. Ég er þeim þakklát fyrir aðstoðina og dáist að hugrekki þeirra.  
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1. Inngangur 

 

Styrkur konu er ekki metinn með því að skoða hvaða áhrif erfiðleikar hafa haft á hana. 

Styrkur konu er mældur í vilja hennar til að láta erfiðleikana ekki buga sig eða skilgreina 

hver hún er. 

- C. Joybell C.1 

 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er svonefnt hefndarklám. Hugtakið, sem er nýtt af nálinni, vísar til 

þess er einstaklingur opinberar kynferðislegt myndefni af annarri manneskju án hennar samþykkis. 

Tilgangurinn er oftast að ná fram hefndum með því að niðurlægja hana.2 Í íslenskri 

lögfræðihandbók er ekki að finna hugtakið hefndarklám. Hins vegar er talað um hvöt sem býr að 

baki verknaði sem felst í að ná hefndum eða svonefnd ,,hefndarhvöt”.3 Hefndarklám á sér langa 

sögu og með tilkomu Internetsins og samfélagsmiðla hefur verknaðurinn þróast og færst yfir á 

stafrænan vettvang. Þar varð umfang og eðli brotanna meira og í senn alvarlegra.4 Mikil umræða 

hefur átt sér stað á undanförnum árum um hefndarklám. Litið er á brotin sem samfélagslegt 

vandamál sem hafi alvarlegar afleiðingar í för með sér. Því hefur verið þrýstingur á löggjafann að 

draga skýrar línur um hvernig taka skuli á þessum brotum. Helstu álitamál í þessum efnum hafa 

snúið að gildandi löggjöf og hvort hún veiti brotaþolum næga vernd. Í dómaframkvæmd hefur 

háttsemin verið færð undir ákvæði er varða brot gegn friðhelgi einkalífsins og stórfelldar 

ærumeiðingar. Hæstiréttur hefur með nýjum stefnumarkandi dómi fellt hefndarklám undir 

blygðunarsemisbrot. Opinber umræða hefur verið á þann veg að um sé að ræða kynferðisbrot og 

friðhelgisbrot. Umræðan um þetta málefni er komin lengra á veg erlendis, eins og t.d. í 

Bandaríkjunum og Bretlandi samanborið við Ísland. Því verður lögð áhersla á erlenda umræðu og 

fræðiskrifa á þessu sviði og jafnframt fjallað um hefndarklám í alþjóðlegu samhengi.  

        Markmiðið er að skoða hvort þörf sé á sérstöku refsiákvæði í almenn hegningarlög fyrir 

hefndarklám.5 Í fyrsta lagi verður rakið sögulegt yfirlit yfir hefndarklám, þ.e. þann verknað að 

                                                           
1 Þessi tilvitnun er af heimasíðu samtakanna Cyber Civil Rights Initiative eftir höfundinn C. Joybell C: ,,The strength 

of a woman is not measured by the impact that all her hardships in life have had on her; the strength of a woman is 

measured by the extent of her refusal to allow this hardships to dictate her and who she becomes.”  
2 Adrienne N. Kitchen, „The Need to Criminalize Revenge Porn: How a Law Protecting Victims Can Avoid Running 

Afoul of the First Amendment“ (2015) 90 (1) Chicago-Kent Law Review 247. 
3 Þetta hugtak er að finna í Lögfræðiorðabók með skýringum eftir Pál Sigurðsson (Bókaútgáfan Codex, 2008). 
4 Adrienne N. Kitchen, „The Need to Criminalize Revenge Porn: How a Law Protecting Victims Can Avoid Running 

Afoul of the First Amendment“ (2015) 90 (1) Chicago-Kent Law Review. 
5 Hér eftir skammstafað hgl.  
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dreifa kynferðislegu myndefni af annarri manneskju án hennar samþykkis. Reynt verður að varpa 

ljósi á það hvernig verknaðurinn hefur þróast á undanförnum árum samhliða aukinni tækni. 

Sérstaklega verður horft til samfélagsmiðla í sambandi við aukningu á hefndarklámi undanfarin 

ár. Á síðustu árum hafa orðið til samtök erlendis fyrir þolendur hefndarkláms og verður fjallað um 

þau. Ekki eru allir sammála um notkun hugtaksins hefndarklám og verður fjallað um það álitaefni 

hvort þessi háttsemi ætti að bera annað heiti eins og til dæmis hrelliklám.  

         Í þriðja kafla er fjallað um eðli hefndarkláms og hvað einkennir brotin. Í fyrsta lagi verður 

farið yfir birtingarmyndir hefndarkláms og ólíkir verknaðir aðgreindir. Fjallað verður um þolendur 

hefndarkláms með tilliti til sálrænna og félagslegra afleiðinga. Samfélagsleg viðhorf gagnvart 

brotaþolum í þessum málum verða skoðuð og hvernig þau tengjast félagslegum eignunum, þ.e. 

þeirri almennu tilhneigingu fólks að eigna einstaklingum sök á atburðum sem þeir hafa ekki stjórn 

á og hvaða kenningar hafa verið settar fram í því sambandi. Einnig verður fjallað um 

birtingarmyndir ofbeldis í nánum samböndum og hvernig það tengist hefndarklámi. Kynbundið 

ofbeldi verður einnig umfjöllunarefni kaflans. Að síðustu verður fjallað um tvö viðtöl sem 

höfundur tók við fórnarlömb hefndarkláms hér á landi. Markmiðið er að varpa ljósi á alvarleika 

brotanna. Í lok kaflans er fjallað um gerendur og verður farið yfir helstu hvatir einstaklinga til að 

birta hefndarklám og kynjamunur skoðaður í því sambandi.  

       Í fjórða kafla er farið yfir íslenska dómaframkvæmd. Alls hafa fjórir dómar fallið hérlendis 

um hefndarklám. Tveir héraðsdómar og tveir dómar Hæstaréttar. Skoðað verður hvernig 

almennum hegningarlögum hefur verið beitt í umræddum dómsmálum.  

       Fimmti kafli er tileinkaður íslenskri refsilöggjöf. Skoðað verður hvernig brotin hafa verið 

heimfærð til refsiákvæða og dómarnir bornir saman.  Árið 2014 var lagt fram frumvarp til 

breytinga á almennum hegningarlögum um bann við hefndarklámi. Í lok kaflans verður efni 

frumvarpsins skoðað, ásamt umsögnum um efni þess. 

      Í sjötta kafla er lögð áhersla á erlenda löggjöf. Verður sérstaklega horft til löggjafar í 

Bandaríkjunum og á Norðurlöndunum. Ljóst er að hefndarklám er alþjóðlegt vandamál og hafa til 

að mynda nokkur ríki í Bandaríkjunum sett sérstök refsiákvæði til höfuðs þessum brotum og verður 

vikið að þeim. Í kaflanum verður gerður samanburður á íslenskri og erlendri löggjöf um 

hefndarklám.  

     Í sjöunda kafla er vikið að samfélagslegri umræðu um hefndarklám. Fjallað verður um þátt 

fjölmiðla, m.a. hvernig þeir fjalla um brot af þessu tagi og hvernig sú umræða er í dag. 
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        Í áttunda og síðasta kafla er leitast við að svara þeirri spurningu hvort þörf sé á sérstöku 

refsiákvæði á Íslandi til að taka á þessum brotum.  
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2. Verknaðurinn 

 

Þrátt fyrir að meðvitund samfélagsins og umræðan um verknaðinn sé háværari nú en áður, er það 

ekki nýtt fyrirbæri að einstaklingur dreifi kynferðislegu myndefni af annarri manneskju í hennar 

óþökk. Segja má að hefndarklám hafi verið til í fjöldamörg ár en birtingarmyndin verið önnur. 

Verður nú rakið hvernig verknaðurinn hefur þróast síðustu ár vegna tækninnar og í kjölfarið farið 

yfir birtingarmyndir hefndarkláms.        

 Verður vikið að hugtakinu ,,hefndarklám”, en skiptar skoðanir hafa verið um notkun 

hugtaksins yfir háttsemina. 

 

2.1. Sögulegt yfirlit  

Fyrir tilkomu Internetins var nokkuð öruggt að senda ögrandi skilaboð eða taka kynferðislegar 

myndir með hefðbundnum myndavélum og afhenda t.d. elskhuga. Það hefði verið erfitt eða 

útilokað að koma myndum í dreifingu líkt og þekkist í dag.6 Internetið eða tölvuheimurinn (e. 

cyberspace) er aftur á móti sérstakt fyrirbæri. Internetið er einfalt, almennt og án landamæra og 

þar af leiðandi hafa notendur þess óteljandi möguleika á að miðla efni sín á milli. Þegar myndefni 

er sett á netið getur það borist á margar síður á skömmum tíma og milljónir manna skoðað það og 

hlaðið niður (e. download). Tjáningarfrelsið náði einnig nýjum hæðum með tilkomu netsins, sem 

felst m.a. í að einstaklingar geta deilt hugmyndum sínum og skoðunum með fólki um allan heim, 

án þess að þurfa að opinbera persónu sína, sem er undirstaða raunverulegra samskipta í daglegu 

lífi manna.7   

Í umfjöllun um netið má nefna að það átti stóran þátt í vinsældum klámiðnaðarins. Með 

tilkomu Internetsins og tækninnar sem fylgdi því, varð einfalt og ódýrt fyrir framleiðendur að 

dreifa klámi og einfalt fyrir neytendur þess að horfa á það. Vegna þessa jókst eftirspurnin eftir 

klámfengnu efni og er hefndarklám þar engin undantekning. Því má telja ljóst að ef tækninnar nyti 

ekki við væri hefndarklám ekki jafn vinsælt og raun ber vitni.8 Hefndarklám var hins vegar notað 

áður en tækni nútímans varð til, en birtingarmyndin var önnur.  

                                                           
6 Adrienne N. Kitchen (n. 2). 
7 Mary Anne Franks, „Unwilling Avatars: Idealism and discrimination in cyberspace.“ (2011) 20 (2) Columbia Journal 

of Gender and Law 224. 
8 Taylor Linkous, „It´s time for revenge porn to get a taste of its own medicine: an argument for the federal 

criminilization of revenge porn“ (2014) 20 (4) Richmond Journal of Law & Technology.  
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Bandaríska tímaritið Hustler birti nektarmyndir af óþekktri konu árið 1980. 

Ljósmyndunum var stolið af eiginmanni hennar og birtar án hennar vitneskju.9  Árið 1984 þurfti 

nýkrýnd fegurðardrottning Bandaríkjanna,Vanessa Williams, að afsala sér titlinum eftir að 

nektarmyndir af henni birtust í áþekku tímariti, Penthouse án hennar samþykkis. Myndirnar höfðu 

verið teknar af vini hennar sem lofaði að þær yrðu aldrei gerðar opinberar. Hann seldi hins vegar 

myndirnar fyrir stórfé. Á þessum tíma var ekki talað um hefndarklám, heldur opinbert hneyksli (e. 

public scandal) og virðist umræðan síðustu áratugi hafa verið í þá átt að um væri að ræða opinbert 

hneyksli, sem þolandanum bæri að skammast sín fyrir. Í nýlegum viðtölum sagði Williams m.a. 

að atvikið hafi tekið frá henni alla virðingu og upplifði hún miklar sálrænar þjáningar í kjölfarið.10 

Árið 2000 urðu menn varir við nýjar aðferðir meðal neytenda kláms. Það fólst í að karlmenn deildu 

í auknum mæli hver með öðrum kynferðislegum myndum af fyrrverandi kærustum sínum á 

lokuðum netþjónum (e. usenet groups). Á árinu 2007 komst karlmaður í fréttirnar erlendis fyrir að 

hafa hefnt sín á fyrrum kærustu sinni fyrir sambandsslit þeirra með því að færa heimatilbúið 

kynlífssmyndband af þeim yfir á DVD diska. Hann dreifði svo myndbandinu meðal ókunnugra 

aðila sem urðu á vegi hans.11  Árið 2008 urðu fyrst til sérstakar netsíður og ,,blogg” fyrir dreifingu 

hefndarkláms og nutu þær svo mikilla vinsælda að mönnum varð ljóst að hér væri nýtt vandamál 

á ferðinni. Árið 2010 var í fyrsta sinn sakfellt fyrir slíka háttsemi þegar nýsjálenskur maður hlaut 

dóm fyrir að dreifa óviðeigandi efni (e. indecent object) meðal almennings.12 Hann hafði birt 

nektarmynd af fyrrum kærustu sinni á Facebook án hennar samþykkis. Það var samt ekki fyrr en 

árið 2010 sem hugtakið hefndarklám komst fyrst í almenna umræðu. Bandarískur maður að nafni 

Hunter Moore stofnaði Internetsíðuna IsAnyoneUp.com. Síðan innihélt kynferðislegar myndir af 

stúlkum sem hann hafði greitt tölvuhökkurum (e. hackers) fyrir að stela úr tölvupóstþjónum 

þeirra.13 Þessi síða er vinsælasta hefndarklámsíðan til þessa dags. Í hverjum mánuði voru 

síðuflettingar um 30 milljónir og auk þess hafði fyrrgreindur Moore mikinn fjárhagslegan ávinning 

af auglýsingatekjum á síðunni.14 Á aðeins þremur mánuðum höfðu verið sendar inn um 10.000 

                                                           
9Alexa Tsoulis-Reay, „A Brief History of Revenge Porn“ New York Magazine (21. júlí 2013) 

<http://nymag.com/news/features/sex/revenge-porn-2013-7/> skoðað 16. september 2015. 
10 Lisa Respers France, „Vanessa Williams and the declining scandal of nude photos.“ CNN (14. september 2015) 

<http://www.cnn.com/2015/09/14/entertainment/vanessa-williams-nude-photos-feat/index.html> skoðað 18. 

september 2015. 
11 Mary Anne Franks Danielle Keats Citron, „Criminalizing Revenge Porn“ (2014) 49 Wake Forest Law Review 345. 
12 Taylor Linkous (n. 8). 
13 sama heimild. 
14Hunter Moore greiddi tölvuhakkaranum Charlie Evans allt að 130 þúsund ísl. kr. í hverri viku fyrir að stela myndum 

fyrir síðuna og hafði hann því mikinn fjárhagslegan ávinning af þessu. Sjá: „Játaði að hafa brotist inn í tölvupóst 
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nektarmyndir og umferð um netsíðuna var mikil.15 Þar sem innsent myndefni var aðallega frá 

fyrrverandi mökum í hefndarhug varð háttsemin nefnd hefndarklám (e. revenge porn) og komst 

hugtakið jafnframt í almenna umræðu.   

Fyrrgreind dæmi eru þó aðeins nokkur af mörgum. Í kjölfar vinsælda IsAnyoneUp.com 

voru á næstu tveimur árum stofnaðar fleiri sambærilegar hefndarklámsíður eins og til dæmis  

MyEx.com og Texxxan.com, þar sem kynferðislegar myndir af ungum stúlkum voru í aðalhlutverki. 

Netsíðan Texxxan.com var lögsótt af mörgum fórnarlömbum hennar og stofnendur síðunnar 

sakfelldir fyrir brot gegn bandarískri löggjöf. Fjölmiðlar fengu mikinn áhuga á þessum málaferlum 

og ýtti það ennfremur undir samfélagslega vitneskju um hefndarklám.16 Segja má að eitt þekktasta 

tilfelli hefndarkláms hafi átt sér stað í ágúst 2014. Vefsíðan 4chan.org birti nektarmyndir af 

heimsfrægum konum. Rætt var um atvikið sem svonefndan ,,Hollywood myndaleka”. Myndirnar 

voru flestar kynferðislegar sjálfsmyndir (e. sexual selfies) sem höfðu verið geymdar í svonefndu 

Icloud eða tölvuskýi og þaðan höfðu hakkarar stolið myndunum. Fyrst um sinn var rætt um atvikið 

sem hneyksli, líkt og áður og sjaldan vikið að því að hér væri um gróft brot að ræða gegn ungum 

konum. Eitt fórnarlambanna, leikkonan Jennifer Lawrence hafði m.a. eftirfarandi að segja um 

atvikið:  

 

Þetta er ekki hneyksli heldur kynferðisbrot. Þetta er kynferðisofbeldi. Þetta er ógeðslegt. 

Lögin þurfa að breytast og við þurfum að breytast. Þess vegna eru þessar vefsíður ábyrgar. 

Staðreyndin er sú að einhver er kynferðislega opinberaður og svívirtur og það fyrsta sem 

einhver annar hugsar er að hagnast á því. Það er fjarri skilningi mínum. Ég get ekki 

ímyndað mér að vera svo ómannleg. Ég get ekki ímyndað mér að vera svo hugsanalaus, 

samviskulaus og innantóm.17  

 

Í ljósi þess að árásin beindist gegn heimsfrægum persónum varð umræðan um hefndarklám  hávær 

og færðist frá því að vera um opinbert hneyksli og yfir í það að um væri að ræða alvarlegt 

                                                           
kvenna, stolið nektarmyndum og selt“ visir.is (3. júlí 2015) <http://www.visir.is/jatadi-ad-hafa-brotist-inn-i-tolvupost-

kvenna,-stolid-nektarmyndum-og-selt/article/2015150709695> skoðað 10. apríl 2016. 
15 Jenna K. Stokes, „The Indecent Internet: Resisting Unwarranted Internet Exceptionalism in Combating Revenge 

Porn“ (2014) 29 (4) Berkeley Technology Law Journal 929. 
16 sama heimild. 
17 ,,It is not a scandal. It is a sex crime, It is a sexual violation. It’s disgusting. The law needs to be changed, and we 

need to change. That’s why these Web sites are responsible. Just the fact that somebody can be sexually exploited 

and violated, and the first thought that crosses somebody’s mind is to make a profit from it. It’s so beyond me. I just 

can’t imagine being that detached from humanity. I can’t imagine being that thoughtless and careless and so empty 

inside.” sjá „Jennifer Lawrence Calls Photo Hacking a “Sex Crime”“ (Vanity Fair, nóvember 2014) 

<http://www.vanityfair.com/hollywood/2014/10/jennifer-lawrence-cover> skoðað 18. september 2015. 
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kynferðisbrot. Lögmenn þessara kvenna fóru fljótlega fram á að myndefnið yrði fjarlægt og í 

byrjun árs 2015 ákvað netsíðan Reddit að verða við þeirri beiðni. Þessi síða hafði hýst mikið 

myndefni úr fyrrgreindri netárás.  

Tjáskiptasíðan Twitter er vettvangur fyrir örblogg (e. microblogging) og er sú hætta fyrir 

hendi að notendur dreifi hefndarklámi með miðlinum og hefur slíkt gerst. Í kjölfar þessara 

viðhorfsbreytingar Reddit, ákváðu forsvarsmenn Twitter að banna birtingu hefndarkláms og vinna 

markvisst gegn því. Samkvæmt gildandi notendaskilmálum Twitter er óheimilt að birta viðkvæmt 

myndefni án samþykkis þeirra sem hlut eiga að máli. Auk þess eru komnar aðferðir við að tilkynna 

forsvarsmönnum fyrirtækisins ef grunur leikur á birtingu hefndarkláms. Í mars 2015 ákvað 

Facebook að fylgja þessu fordæmi og setja blátt bann við hefndarklámi í notendaskilmála sína.18  

 

2.2. Hlutverk samfélagsmiðla   

Upplýsingatækni (e. information technology) er mikilvægur þáttur í daglegu lífi fólks. 

Samfélagsmiðlar hafa breytt samskiptaformi og tjáskiptum sem eru nú að miklu leyti rafræn með 

tilkomu snjallsíma og internetsins.19 Á heimsvísu nota um 2,6 billjónir manna snjallsíma og er 

áætlað að notendur verði 6,1 billjón árið 2020, sem er um 70% af íbúum jarðarinnar.20 

 

2.2.1. Facebook, Twitter og Snapchat 

Samfélagsmiðillinn Facebook var stofnaður árið 2004 og á nokkrum árum gjörbylti hann 

samskiptaháttum fólks. Notendur Facebook geta t.d. hlaðið inn og deilt myndum og er forritið 

öflugt tjáskiptatæki. Í júní 2015 voru virkir notendur þess á heimsvísu um 968 milljónir og þar af 

notuðu 844 milljónir forritið með farsíma.21 Samkvæmt Hagstofu Íslands notuðu 84,3% Íslendinga 

samskiptasíðu eins og Facebook eða örbloggið Twitter á árinu 2014 og höfðu 57,4% af þeim hlaðið 

inn eigin efni á síðurnar, eins og texta eða myndum.22  Í þessu samhengi má nefna að vegna 

                                                           
18 Mary Anne Franks, „Challenging the Gospel: „Revenge Porn“ Reform and its Critics“ (University of Chicago Law 

School, 29. apríl 2015) <http://www.law.uchicago.edu/files/files/franks_4.29.15.pdf> skoðað 21. september 2015. 
19 Mohammad Salehan og Arash Negahban, „Social networking on smartphones: When mobile phones become 

addictive“ (2013) 29 (6) Computers in Human Behavior 2632. 
20 Ingrid Lunden, „6.1B Smartphone Users Globally By 2020, Overtaking Basic Fixed Phone Subscriptions“ 

<http://social.techcrunch.com/2015/06/02/6-1b-smartphone-users-globally-by-2020-overtaking-basic-fixed-phone-

subscriptions/> skoðað 11. september 2015. 
21 „Company Info“ (Facebook newsroom) <https://newsroom.fb.com/company-info/> skoðað 11. september 2015. 
22„Talnaefni Upplýsingatækni“ (Hagstofa Íslands) 

<http://hagstofa.is/?PageID=693&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=SAM07401%26ti=R
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vinsælda þessa samfélagsmiðla nota margar fréttaveitur þá til að miðla daglegum fréttum til 

almennings.           

 Forritið Snapchat kom upphaflega út árið 2011. Það gerir snjallsímanotendum kleift að 

senda og taka á móti myndum eða stuttum myndböndum frá öðrum notendum. Myndefnið á að 

eyðast varanlega (e. self destruct) eftir að horft er á það. Þegar tekið er skjáskot (e. screenshot) af 

mynd eða myndbandi er hægt að vista myndefnið til frambúðar.23     

 Af framangreindu leiðir að þær tæknilegu framfarir sem hafa orðið síðustu ár eiga sér 

jákvæða hlið, t.d. aukið aðgengi að upplýsingum og aukin samskipti fólks á milli. Internetið er 

talið nauðsynjavara í dag og fáir sem telja sig komast af án þess. Samhliða þróun netsins og 

samskiptamiðla urðu einnig til aðferðir við að hagnýta tæknina með illum ásetningi, eins og að 

dreifa hefndarklámi.  

 

2.2.2. Sexting  

Undanfarin ár hafa farsímar og snjallsímar verið mikið notaðir í smáskilaboð (e. text messaging) 

og er það áberandi hjá yngri kynslóðum. Þegar einstaklingur býr til kynferðislega mynd af sjálfum 

sér með farsíma sínum og sendir hana til annars aðila í formi smáskilaboða nefnist það ,,sexting”. 

Þessi samskiptaleið er algeng meðal ungmenna og hluti af stefnumótamenningu þeirra og slík 

skilaboð eiga gjarnan stað í ástarsamböndum eða tilhugalífi. Aðilar í núverandi eða tilvonandi 

parasambandi senda hvor öðrum ögrandi myndir af sjálfum sér, sem eingöngu er ætluð þeim 

tveimur.24 Ekki er til íslenskt orð yfir þessa háttsemi og verður því notast við enska hugtakið. Greint 

var frá því í erlendri rannsókn frá árinu 2013 að af 3,477 bandarískum ungmennum á aldrinum 18-

24 ára, hefðu 30% þeirra sent sexting skilaboð og 41% móttekið slík skilaboð. Rannsókn þessi 

sýndi að algengt er að ungir karlmenn fái sexting skilaboð án þess að senda slík skilaboð sjálfir. 

Rannsakendur töldu þetta benda til þess að konur sendi frekar skilaboð af þessu tagi samanborið 

við karlmenn og að kynferðislegar myndir sem konur senda og eru upphaflega ætlaðar sérstökum 

aðila, séu oftar en ekki sendar áfram í dreifingu til þriðja aðila (e. second hand sexting).25  

                                                           
afr%E6n+samskipti+einstaklinga+2003%2D2014%26path=../Database/ferdamal/UTymislegt/%26lang=3%26units=

Hlutfall> skoðað 11. september 2015. 
23 Larry Magid, „What Is Snapchat and Why Do Kids Love It and Parents Fear It?“ 

<http://www.forbes.com/sites/larrymagid/2013/05/01/what-is-snapchat-and-why-do-kids-love-it-and-parents-fear-

it/> skoðað 12. september 2015. 
24 Deborah Gordon-Messer o.fl., „Sexting Among Young Adults“ (2013) 52 (3) Journal of Adolescent Health 301. 
25 sama heimild. 
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2.2.3. Skipulagður vettvangur  

 Fræðimenn hafa bent á að þessi kynferðislega skilaboðamenning sé afleiðing tækniþróunar í 

farsímum og forritið Snapchat sé augljóslega ein birtingarmynd þessa vinsælda. Hin neikvæða hlið 

á þessari stefnumótamenningu er sú að algengt er að sexting myndir, sem sendar eru innan 

trúnaðarsambands, fari áfram til þekktra eða óþekktra aðila með notkun  snjallsíma, tölvupósta eða 

samfélagsmiðla. Tilgangurinn er oftast skemmtun eða hefnd. Þetta er áhyggjuefni vegna 

afleiðinganna sem þessu geta fylgt. Bandarísk ungmenni hafa til að mynda verið ákærð fyrir að 

dreifa barnaklámi, þar sem myndirnar voru af aðilum undir lögaldri og eins fyrir að hýsa ólögmætt 

efni. Þá geta slíkar myndir orðið að hefndarklámi.26       

 Í ljósi framangreindrar umfjöllunar má sjá hlutverk netsins og samfélagsmiðla í þeim 

verknaði að deila og dreifa viðkvæmum kynferðislegum myndum af einstaklingum. Þegar það er 

gert án samþykkis þeirra sem hlut eiga að máli kallast það hefndarklám (e. revenge porn). 

Fræðimenn hafa bent á að vegna þess hversu vinsælt það er að senda kynferðislegar myndir með 

tækni nútímans, sé óhjákvæmilegt að til verði hefndarklám og undanfarin ár hefur það verið 

vaxandi vandamál.27 Í skýrslu greiningardeildar ríkislögreglustjóra, sem kom út í september 2015, 

er fjallað um þróun í kynferðisbrotum tengdum tæknivæðingu. Tekið er fram að þótt þessi brot 

falli almennt ekki undir skilgreiningu á ,,skipulagðri brotastarfsemi” í hefðbundnum skilningi þess 

hugtaks, megi samt sem áður líta svo á að skapaður hafi verið ,,skipulagður vettvangur” fyrir 

miðlun þessa efnis í gegnum Internetið eða djúpnetið (e. darknet).28 Þar safnast einstaklingar 

saman og miðla efni sín á milli og mynda  jaðarsamfélag. Það felst skipulag í því að miðla 

myndefni með þessum hætti og því um að ræða nýja tegund af skipulagðri brotastarfsemi. Er 

notendum og dreifingaraðilum hefndarkláms líkt við hópa sem standa fyrir dreifingu myndefnis 

sem sýnir ofbeldi gegn börnum. Í skýrslunni segir að á árunum 2013-2015 hafi lögreglunni á 

höfuðborgarsvæðinu borist tilkynning um tvö tilfelli þar sem hefndarklám var notað í 

kúgunarskyni. Tilgangurinn var annars vegar að fá þolanda til að samþykkja kynferðislegt 

                                                           
26 K. Jaishankar, „Sexting: A new form of Victimless Crime ?“ (2009) 3 (1) International Journal of Cyber 

Criminology 21. 
27 Adrienne N. Kitchen (n. 2). 
28 Svonefnt djúpnet er sérstakt Internet eða kerfi fyrir Internet sem aðeins er hægt að nálgast og nota með sérstökum 

hugbúnaði eða heimild þess sem stýrir vefþjóninum. Kerfið byggist á dulkóðun (e. encription) sem tryggir nafnleynd, 

duldar samskiptareglur og felur notkun á lénum. Þ.a.l. eru þessi netkerfi mikið notuð fyrir dreifingu ólölegs myndefnis, 

t.d. barnakláms og hefndarkláms.  
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samneyti og hins vegar til að láta af hendi fjármuni. Þetta sýnir hversu mikilvægt er að sporna við 

þessari þróun þar sem hefndarklám er alvarlegt afbrot sem fórnarlömb geta beðið mikinn skaða 

af.29  

 

2.2.4. Upplýsingatækni og þróun samskiptamiðla  

Það er einsýnt að aukning í hefndarklámi hafi sannarlega tengsl við framfarir í upplýsingatækni og 

þróun samskiptamiðla. Hinn þekkti og svonefndi ,,Hollywood myndaleki”, þar sem 

nektarmyndum var stolið frá heimsfrægum konum og dreift meðal almennings, varð 

umfangsmikill vegna þeirrar tækni sem flestir hafa auðveldan aðgang að. Eftir þetta atvik varð 

mönnum auk þess ljóst að það væri áhyggjuefni að hefndarklám nyti svo mikilla vinsælda. 

Umræddar myndir birtust til dæmis á íslensku skráardeilisíðunni Deildu.net. Efninu var hlaðið þar 

niður í gífurlega miklu magni sem og um allan heim. Mörg tilvik hafa átt sér stað eftir þetta þar 

sem um er að ræða óþekktar konur. Á síðustu árum hafa mörg fórnarlömb stigið fram og sagt sögu 

sína bæði hérlendis og erlendis. Hér á landi hefur umræðan um hefndarklám þróast í þá átt að setja 

þurfi þessari háttsemi skýr mörk, þ.e. að hún verði ekki þoluð og verknaðurinn varði refsingu. Af 

dómaframkvæmd og opinberri umræðu er ljóst að vandamálið verður stærra með hverju árinu sem 

líður og hafa til að mynda verið stofnuð samtök erlendis sem markvisst vinna gegn hefndarklámi, 

ásamt því að veita þolendum brotanna víðtækan stuðning.  

 

2.2.5. Samtökin End Revenge Porn Campaign og Cyber Civil Rights Initiative  

Samtökin End Revenge Porn Campaign voru stofnuð í Bandaríkjunum árið 2012.30 Einn af 

stofnendum þeirra er ung kona, Holly Jacobs sem varð þolandi hefndarkláms þegar fyrrverandi 

kærasti hennar til þriggja ára dreifði kynferðislegum myndum af henni, þegar hann uppgötvaði að 

hún væri byrjuð í nýju ástarsambandi með öðrum manni. Myndunum var dreift á allt að 300 

                                                           
29 Greiningardeild Ríkislögreglustjóra, „Mat ríkislögreglustjóra á skipulagðri brotastarfsemi.“ (september 2015) 

<http://www.logreglan.is/wp-content/uploads/2015/09/Skipul%C3%B6g%C3%B0-gl%C3%A6pastarfsemi-mat-

GRD-september-2015.pdf> skoðað 19. mars 2016. 
30 Mary Anne Franks, „Drafting An Effective „Revenge Porn“ Law: A Guide for Legislators“ (University of Miami 

School of Law, 10. janúar 2015) 

<http://legislature.vermont.gov/assets/Documents/2016/WorkGroups/House%20Judiciary/Bills/H.105/Witness%20

Testimony/H.105~Rep%20Rachelson~Drafting%20An%20Effective%20%E2%80%9CRevenge%20Porn%E2%80

%9D%20Law-%20A%20Guide%20for%20Legislators-Mary%20Ann%20Franks~2-20-2015.pdf> skoðað 16. 

september 2015. 
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vefsíður á sama tíma og hún var að ljúka doktorsgráðu sinni frá virtum háskóla í Bandaríkjunum. 

Maðurinn sendi myndirnar einnig til samstarfsmanns og yfirmanns konunnar. Jacobs reyndi í 

marga mánuði að fá efnið fjarlægt af netinu sem og fyrirbyggja að leitarvélar birtu myndirnar, en 

án árangurs. Hún þurfti að breyta nafni sínu til að losna undan skömminni og áreitinu sem 

maðurinn hafði valdið henni. Samtökin voru stofnuð með þeim Charlotte Laws, Mary Anne Franks 

og Danielle Citron, fræðimönnum og aðgerðarsinnum á sviði hefndarkláms.31 Charlotte Laws er 

m.a. framkvæmdarstýra lögfræðiþjónustu sem veitir þolendum hefndarkláms aðstoð við að leita 

réttar síns. Þá hefur hún átt frumkvæði og aðstoðað við samningu lagabreytinga er varða 

hefndarklám í Kaliforníuríki. Mary Anne Franks er prófessor í lögfræði við Miami háskóla í 

Bandaríkjunum og sérfræðingur í refsirétti. Hún hefur skrifað fjölda fræðigreina um hefndarklám 

og hlutverk tækninnar í miðlun þess. Franks hefur einnig aðstoðað upplýsingatæknifyrirtæki í að 

vinna gegn hefndarklámi og annars konar ofbeldi á Internetinu. Þá hefur hún aðstoðað þingmenn 

og aðra við samningu frumvarpa um bann við hefndarklámi, bæði í löggjöf einstakra fylkja og á 

sviði alríkislöggjafar. Danielle Citron er prófessor við lagadeild Maryland háskóla. Hún hefur 

einnig aðstoðað við samningu frumvarpa gegn hefndarklámi og skrifað greinar og fræðirit um 

áreitni á Internetinu (e. online harassment) sem beinist gegn einstaklingum.  

 

2.2.6. Markmið samtakanna  

Markmið Jacobs, Laws, Franks og Citron með stofnun samtakanna End Revenge Porn Campaign 

var að hefndarklám yrði refsiverður verknaður (e. criminalized) í öllum ríkjum Bandaríkjanna (e. 

state law) og alríkislöggjöfinni (e. federal law). Þær vildu einnig vekja athygli á og opna alþjóðlega 

umræðu um alvarleika brotanna. Upphaflega var um að ræða vefsíðu þar sem undirskriftum var 

safnað til að þrýsta á löggjafann. Í dag eru samtökin umfangsmikill vettvangur fyrir þolendur 

hefndarkláms og aðstandendur þeirra. Hægt er að leita upplýsinga um hefndarklám, fá stuðning 

frá öðrum þolendum og lögfræðilega ráðgjöf. Árið 2013 sameinuðust End Revenge Porn 

Campaign öðrum samtökum, Cyber Civil Rights Initiative. Sameinuð hafa samtökin veitt mörg 

þúsund einstaklingum um allan heim lögfræðilega aðstoð og þjónustu vegna hefndarkláms eða 

                                                           
31 Hægt er að lesa nánar um samtökin, forsvarsmenn þess og stofnendur á: http://www.cybercivilrights.org/ccri-board/.  



12 

 

annars konar misnotkunar gegn þeim á Internetinu (e. online abuse).32 Þá hafa nokkur ríki í 

Bandaríkjunum brugðist við vandamálinu með sérstakri löggjöf.33  

 

2.3. Hugtakið hefndarklám 

 

Hefndarklám er tegund kynferðisofbeldis sem felur í sér dreifingu á nektar -eða 

kynferðislegum myndum eða myndböndum af einstaklingi án hans samþykkis. Hefndarklám 

er einnig kallað Internet-nauðgun eða ósamþykkt klám og það er oftast fyrrverandi maki 

eða vinur þolandans sem dreifir efninu til að ná hefndum eftir sambandsslit.34 

 

Hérlendis er hefndarklám almennt skilgreint á sambærilegan máta. Í greinagerð með frumvarpi til 

laga um bann við hefndarklámi er verknaðurinn skilgreindur á eftirfarandi hátt:  

 

Hefndarklám felur í sér dreifingu eða birtingu á myndum eða myndskeiðum án leyfis þess 

sem á myndefninu er og sem er til þess fallið að valda viðkomandi tjóni eða vanlíðan eða 

er lítilsvirðandi fyrir hann. Oft er um að ræða nektarmyndir eða bersýnilega kynferðislegar 

ljósmyndir og/eða myndskeið af einstaklingi. Hefndarklám dregur nafn sitt af því að 

myndefninu er stundum dreift í hefndarskyni að loknu ástarsambandi en jafnframt getur 

verið um að ræða dreifingu myndefnis sem einstaklingur hefur sent í góðri trú.35 

 

Í dag er hugtakið hefndarklám komið í almenna umræðu og flestir þekkja merkingu þess. Ekki eru 

þó allir sammála um notkun hugtaksins yfir þá háttsemi sem hefur verið lýst, þ.e. miðlun eða 

dreifing á kynferðislegu myndefni af einstaklingi án samþykkis hans. Hefur verið bent á að hvötin 

sem liggur að baki verknaðinum, þ.e. að deila myndefninu, sé ekki alltaf hefnd. Fræðimenn hafa 

bent á að til séu aðilar sem sækjast eftir einhverskonar ,,frægð” eða vera þekktir fyrir þann verknað 

að deila hefndarklámi sem ýti undir einhverskonar ímynd af þeim sem uppreisnaraðilum (e. 

notoriety). Aðrir dreifa slíku myndefni til að hagnast fjárhagslega eða í þeim tilgangi að skemmta 

sér eða öðrum.36            

                                                           
32 Þetta kemur fram á heimasíðu samtakanna <http://www.endrevengeporn.org/welcome/> skoðað 15. janúar 2016. 
33 Það verður fjallað nánar um Bandaríska löggjöf um hefndarklám í sjötta kafla.  
34 ,,It is a form of sexual abuse that involves the distribution of nude/sexually explicit photos and or videos of an 

individual without their consent. Revenge porn, sometimes called cyber rape or non consensual pornography, is 

usually posted by a scorned ex lover or friend, in order to seek revenge after a relationship has gone sour.” Þessi 

skilgreining kemur frá samtökunum End Revenge Porn Campaign og Cyber Civil Rights Initiative og er að finna á 

heimasíðu þeirra.  
35 Þetta kom fram í frumvarpi Bjartrar Framtíðar. Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 668 - 436. mál. Aðgengilegt á vef 

Alþingis, 2015.  
36 Mary Anne Franks, „Drafting An Effective ‘Revenge Porn’ Law: A Guide for Legislators“ (n. 29). 
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 Þá eru til aðilar sem dreifa hefndarklámi án nokkurrar sérstakrar ástæðu.37 Þessi umræða 

hefur átt sér stað hérlendis. Hefur verið bent á að ,,hrelliklám” sé meira lýsandi um verknaðinn. 

Hugtakið hefndarklám geti verið villandi af nokkrum ástæðum, eins og þeirri að efninu sé stundum 

dreift af stríðni eða vegna vanþekkingar. Þá er slíku myndefni stundum dreift til að valda 

einstaklingum tilfinningatjóni eða til þess að eyðileggja orðspor þeirra. Hefndarklám er því ekki 

lýsandi hugtak yfir ólíkar birtingarmyndir verknaðarins.38 Af því leiðir að betra sé að nota orðið 

hrelliklám. Hugtakið vísi þá til þeirra ofsókna eða áreitis sem fórnarlömb þurfa gjarnan að sæta 

eftir myndbirtingu efnisins. Hrelliklám var skilgreint á eftirfarandi hátt af Kvenréttindafélagi 

Íslands:39  

 

Hrelliklám er ný birtingarmynd ofbeldis þar sem efni sem tekið er í trúnaði eða án vitundar 

þess sem er á myndinni er sett í dreifingu á netinu og með öðrum leiðum. Í öllum tilfellum 

er um að ræða efni þar sem einstaklingur er sýndur nakinn eða á kynferðislegan máta og 

dreift án samþykkis þess einstaklings. 

 

Þá hafa verið færð rök fyrir því að með hugtakinu hefndarklám séu þolendur sakaðir um að hafa 

búið til klám eða leyft öðrum að búa til klámfengið efni af sér. Eðli málsins samkvæmt sé hins 

vegar  mikill munur á að búa til persónulegt myndefni í skjóli ástarsambands og annars vegar búa 

til klám. Gerandinn sé aftur á móti að búa til klám þar sem hann umbreyti eðli myndefnisins með 

miðlun þess.40  Ef notast er við hugtakið ,,hrelliklám” færir það sökina frá þolanda og til geranda.41 

Jafnréttisstofa hefur vísað til þess að hentugra sé að nota orðið hrelliklám en hefndarklám þar sem 

verknaðurinn sé ekki alltaf háður hefndarhvöt.42 Mannréttindaskrifstofa Íslands taldi einnig 

mikilvægt að skilgreining verknaðarins festist ekki við hefnd.43 Fræðimenn og sérfræðingar hafa 

bent á að ef hefnd þurfi að liggja að baki verknaði svo hann teljist refsinæmur, geti verið erfitt að 

                                                           
37 Mary Anne Franks, „Challenging the Gospel: ‘Revenge Porn’ Reform and its Critics“ (n. 18). 
38 Vigdís Fríða Þorvaldsdóttir, „Stöðvum hrelliklám. Löggjafir og umræða“ (Kvenréttindafélag Íslands, 09 2015) 

<http://kvenrettindafelag.is/wp-content/uploads/2016/02/St%C3%B6%C3%B0vum-hrellikl%C3%A1m-_-

Vigd%C3%ADs-Fr%C3%AD%C3%B0a-%C3%9Eorvaldsd%C3%B3ttir-_-Kvenr%C3%A9ttindaf%C3%A9lag-

%C3%8Dslands.pdf> skoðað 6. apríl 2016. 
39 Alþt. 2014-2015, A-deild, 668 - 436. mál, umsögn Kvenréttindafélags Íslands við frumvarpið, erindi nr. Þ 144/1385 

aðgengilegt á vef Alþingis, 2015. 
40 Mary Anne Franks, „Drafting An Effective ‘Revenge Porn’ Law: A Guide for Legislators“ (n. 29). 
41 Vigdís Fríða Þorvaldsdóttir (n. 37). 
42 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 668 - 436. mál, umsögn Jafnréttisstofu við frumvarpið, erindi nr. 144/1588 

aðgengilegt á vef Alþingis 2015. 
43 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 668 - 436. mál, umsögn Mannréttindaskrifstofu Íslands við frumvarpið, erindi nr. 

144/1343 aðgengilegt á vef Alþingis, 2015. 
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dæma aðilum refsingu í þeim málum þar sem önnur hvöt er forsenda þess að verknaðurinn eigi sér 

stað.44   

Hvað sem öðru líður felast flestar skilgreiningar á hugtakinu hefndarklám í þeirri hugsun 

að kynferðislegu myndefni sé dreift til að ná fram hefndum í einhverjum skilningi. Er það 

algengasta ástæðan fyrir verknaðinum og varð tilurð hugtaksins með þessum hætti, líkt og rakið 

var að framan. Af þessum ástæðum og þeim að hugtakið hefur fest sig sem málvenja, að minnsta 

kosti í bili, verður notast við hugtakið ,,hefndarklám” í þessari ritgerð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Adrienne N. Kitchen (n. 2). 
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3. Eðli og einkenni brotanna  

 

Algengasta birtingarmynd hefndarkláms er þegar einstaklingur miðlar persónulegu, kynferðislegu 

myndefni af fyrrverandi maka sínum á netinu, í þeim tilgangi að ná hefndum með opinberri 

niðurlægingu í tilefni sambandsslita.45 Í flestum tilfellum er um að ræða myndefni sem búið var til 

með svonefndum sjálfsmyndum (e. selfies) og gerandinn hafði aðgang að. Hefndarklám getur þó 

einnig orðið til með leynilegum myndatökum eða leynilegum upptökubúnaði er komið fyrir og 

myndband af kynlífi eða kynferðislegum athöfnum er tekið upp án vitneskju viðkomandi og efninu  

síðan miðlað. Þá getur hefndarklám orðið til með þeim hætti að persónulegu myndefni er stolið úr 

síma, tölvuforritum eða tölvuskýi og miðlað áfram. Ef fremjendur kynferðisbrota deila myndefni 

af brotum sínum, er einnig talað um hefndarklám. Þegar um er að ræða myndefni sem tekið var af 

einstaklingi án vitundar hans eða samþykkis er gjarnan talað um klám án samþykkis eða 

ósamþykkt klám (e. non-consensual pornography).46 Þrátt fyrir að menn greini á um hvaða hugtak 

sé best til þess fallið að lýsa verknaðinum er almennt ekki talað um ,,ósamþykkt klám” eða 

,,hefndarklám” sem aðskilin fyrirbæri, hvorki í fræðigreinum né opinberri umræðu.  Því verður 

fjallað um þessi hugtök sem einn og sama verknaðinn eða hefndarklám.47 Þá má nefna að 

hefndarklám getur verið búið til með myndvinnsluforritum og þá er t.d. andlit fórnarlambsins sett 

á líkama annarrar manneskju (e. photoshopped) þannig að myndirnar sjálfar eru ekki 

raunverulegar, þó fórnarlambið sé það.48 Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu taldi m.a. brýnt 

að lögfesta sérstakt ákvæði þegar verknaður fer fram með þessum hætti.49 Þá verður að gera 

greinarmun á persónulegu myndefni og myndefni sem aðilum mátti vera ljóst að aðrir hefðu 

aðgang að og gætu miðlað. Taka má sem dæmi að ef tekið er myndefni af pari sem stundar kynlíf 

á opinberum vettvangi eða einstaklingi sem gerir kynferðislega hluti sem myndu teljast ósæmilegir 

á almannafæri, myndi miðlun á slíku efni ekki falla undir hefndarklám.50 Af framangreindri 

                                                           
45 Jenna K. Stokes (n. 15). 
46 sama heimild. 
47 Danielle Keats Citron (n. 11). 
48 Mary Anne Franks, „Unwilling Avatars: Idealism and discrimination in cyberspace.“ (n. 7). 
49 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 668 - 436. mál, umsögn lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu við frumvarpið, 

erindi nr. Þ/1369 aðgengilegt á vef Alþingis, 2015.   
50 Mary Anne Franks, „Combating Non-Consensual Pornography: A Working Paper.“ (University of Miami School 

of Law, 09 2014) <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2336537> skoðað 13. september 2015. 
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umfjöllun má vera ljóst að persónulegar myndir sem notaðar eru sem hefndarklám verða oftast til 

innan ástarsambands og tæknin misnotuð til að dreifa þeim.51  

Það er óumdeilt að hefndarklám getur haft alvarlegar sálrænar og félagslegar afleiðingar 

fyrir þann sem fyrir því verður. Fræðimenn og rannsakendur hafa meðal annars vísað til eineltis, 

þunglyndis og jafnvel sjálfsvígs sem afleiðinga hefndarkláms.52 Verður nú farið yfir helstu 

afleiðingar verknaðarins á þolendur hans. 

 

3.1. Þolendur  

Á það hefur verið bent að það geti aukið nánd milli aðila í parasambandi að sýna gagnkvæmt traust 

með innilegum myndsendingum og verður hið persónulega myndefni oftast til í þessum tilgangi.53 

Konur sem hafa orðið fórnarlömb hefndarkláms, töldu að myndefnið yrði alltaf öruggt í skjóli hins 

nána sambands, jafnvel þótt því myndi ljúka. Hefðu þær átt von á að hinn aðilinn myndi brjóta 

áunnið traust með jafn óvægnum hætti, hefðu þær aldrei sent frá sér myndefnið eða leyft því að 

verða til. Þá ber að halda því til haga að myndefnið er í sumum tilfellum tekið án vitneskju 

þolandans, líkt og áður kom fram.54 Af þessu leiðir að þolendur upplifa oft miklar sálrænar kvalir, 

sérstaklega þegar aðili sem naut trausts þeirra umbreytir saklausu myndefni í klámfengið 

skemmtiefni fyrir ókunnugt fólk og þolandinn er gerður að kynferðislegri afþreyingu og skemmtun 

fyrir aðra. Fórnarlömb hefndarkláms upplifa mikið hjálparleysi (e. helplessness) þar sem þau geta 

ekki fjarlægt myndefnið sjálf af netinu og hafa enga stjórn á dreifingu þess eða hverjum þau eru 

berskjölduð fyrir. Líkt og fram hefur komið eiga gerendur breiðan neytendahóp og hafa þolendur 

sagt að þeim líði eins og söluvöru (e. being branded).55 Til eru sérstakar hefndarklámsnetsíður eins 

og rakið var í kafla 2.0. og er hönnun þeirra oft til þess fallin að hámarka opinbera niðurlægingu 

og skömm fyrir þá sem þar birtast. Talið er að allt að þrjú þúsund netsíður hafi að geyma 

ósamþykkt kynferðislegt myndefni af einstaklingum. Margar af þessum síðum eru þó einnig 

tileinkaðar ofbeldi gagnvart börnum eða barnaklámsnetsíður. Þá er hefndarklámi ekki bara dreift 

á netsíðum heldur einnig á samfélagsmiðlum, með tölvupóstum, bloggum og skilaboðum.56 Þegar 

                                                           
51 Danielle Keats Citron (n. 11). 
52 Mary Anne Franks, „Combating Non-Consensual Pornography: A Working Paper.“ (n. 49). 
53 Danielle Keats Citron (n. 11). 
54 sama heimild. 
55 Adrienne N. Kitchen (n. 2). 
56 Mary Anne Franks, „Drafting An Effective ‘Revenge Porn’ Law: A Guide for Legislators“ (n. 29). 
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aðilar birta hefndarklám er það oftast sent á margar hefndarklámsíður í einu eða berst hratt á milli 

þeirra. Af þessu leiðir að hægt er að nálgast myndefnið til frambúðar og verður það ódauðlegt. 

Skiptir þá engu máli hvort efnið hafi aðeins átt að fara á eina netsíðu eða hvort síðan, sem birti 

efnið upphaflega, sé hætt eða hafi fjarlægt efnið. Aðrar netsíður halda því lifandi. Þolendur eru í 

langflestum tilfellum nafngreindir og oft setur gerandinn niðrandi athugasemdir um manneskjuna 

samhliða myndbirtingunni.57 Gerendur tengja þá oftast aðrar tilfallandi upplýsingar með 

hefndarkláminu eins og t.d. upplýsingar um vinnustað viðkomandi, upplýsingar um 

fjölskyldumeðlimi og hvernig hægt sé að nálgast fórnarlambið í eigin persónu.58 Þessu til stuðnings 

má vísa í erlenda rannsókn sem sýndi að í meira en helmingi tilfella hefndarkláms var ekki aðeins 

birt fullt nafn viðkomandi heldur fylgdu oftast með persónulegar upplýsingar, t.d. tölvupóstfang 

eða símanúmer. Í yfirgnæfandi fjölda tilfella voru einnig beinar tengingar (e. links) á 

samfélagssíður fórnarlambsins samhliða myndbirtingunni. Hafa fræðimenn bent á að með þessu 

séu gerendur í raun að hvetja ókunnuga til þess að nálgast manneskjuna á Internetinu eða í 

raunveruleikanum og tryggja að hún verði fyrir áreiti.59 Á hefndarklámssíðunni UGotPosted var 

til að mynda alltaf skjáskot af andlitsmynd fórnarlambsins á Facebook við hliðina á myndefninu 

og á síðunni IsAnyoneUp voru notendum sett þau skilyrði að láta Facebook eða Twitter mynd 

fórnarlambsins fylgja með hefndarkláminu. Að öðrum kosti yrði efnið ekki birt.60  

  Af þessu leiðir af fórnarlömb upplifa mikinn kvíða og ótta gagnvart því að verða fyrir 

árásum eða áreiti í sínu daglega lífi af hendi þeirra sem hafa séð myndefnið. Felst þetta meðal 

annars í hræðslu þolandans við að vera einn úti á kvöldin eða hann finnur til öryggisleysis almennt. 

Hafa einstaklingar nefnt hamlandi ótta, kvíðaköst og þunglyndi sem afleiðingar þess að verða 

skotmark hefndarkláms.61 Ólíkt því að verða fyrir öðrum brotum virðast þessar afleiðingar ágerast 

með tímanum, þ.e. því lengra sem líður frá opinberu myndbirtingunni því verri er líðan 

fórnarlambsins.62 Í ljósi þess að fleiri sjá viðkvæma myndefnið eftir því sem það er lengur á 

Internetinu, er ekki að undra að sálrænar þjáningar þessa aðila versni með tímanum. Þar sem 

hefndarklám er oftast birt samhliða öðrum persónulegum upplýsingum, fylgir einnig að 

                                                           
57 Sjá hér umfjöllun um mál nr. S-36/2014 í kafla 4.2.2., þar sem gerandi greindi frá nafni brotaþola samhliða birtingu 

hefndarklámsins og vísaði einnig til meints framhjáhalds stúlkunnar.  
58 Adrienne N. Kitchen (n. 2). 
59 Danielle Keats Citron (n. 11). 
60 Taylor Linkous (n. 8). 
61 Danielle Keats Citron (n. 11). 
62 Taylor Linkous (n. 8). 
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fórnarlömb fá send kynferðisleg skilaboð frá ókunnugum aðilum sem eru til dæmis að leita að 

vændi eða hóta þeim ofbeldi eins og nauðgun eða því að verða drepin. Þá eru flestar 

hefndarklámsíður hannaðar þannig að notendur geta sett athugasemdir (e. comment) við 

myndefnið, sem oft eru meiðandi og niðurlægjandi. Fórnarlömb hafa sagt frá því að þau hafi verið 

verið elt (e. stalked) og áreitt bæði á netinu og í sínu daglega lífi. Hefur það leitt til þess að 

fórnarlömb hafa þurft að gera róttækar breytingar á lífi sínu til að losna undan slíkum ofsóknum 

og í verstu tilfellunum ákveðið að binda endi á eigið líf.63  

Af framangreindri umfjöllun má sjá að birting hefndarkláms felur í sér grófa atlögu gegn 

friðhelgi einstaklingsins og hefur verknaðurinn alvarlegar sálrænar afleiðingar á þolendur hans. 

Félagslegar afleiðingar hefndarkláms eru ekki síður alvarlegar. Þolendur hafa greint frá því að eftir 

að myndirnar af þeim urðu vel kunnugar (e. viral) vildu núverandi makar þeirra ekki lengur vera 

með þeim. Einnig sé erfitt að stofna til nýrra sambanda vegna ótta um að nýi makinn muni komast 

að því að til séu slíkar myndir, sem muni hafa neikvæð áhrif á ástarsambandið.64 Þá óttast margir 

þolendur einnig að börn þeirra muni sjá myndefnið og verða fyrir neikvæðum áhrifum af völdum 

þess.65 Fórnarlömb hafa verið rekin úr störfum sínum vegna birtingar hefndarkláms og atvinnuleit 

getur reynst þeim erfið. Margir atvinnuveitendur og ráðningaraðilar notast við leitarvélar eins og 

Google til að kanna hæfni umsækjenda um störf. Er því mikil hætta á að viðkvæma myndefnið 

endi í höndum þeirra við slíka leit.66 Þar sem mörg fyrirtæki telja það ekki hagstætt fyrir sína að 

ráða aðila í starf ef til eru vafasamar myndir af honum á veraldarvefnum, enda mörg fórnarlömb 

hefndarkláms uppi atvinnulaus. Þá líta margir vinnuveitendur svo á að eitthvað hljóti að vera að 

manneskju sem tekur yfirleitt kynferðislegar myndir af sér eða leyfir öðrum að gera það. Þannig 

er litið hjá hæfni manneskjunnar til að sinna ákveðnu starfi og henni eignaðir (e. attributed) 

ákveðnir neikvæðir eiginleikar. Þolendur hafa því séð sig knúna til að breyta útliti sínu eða 

eiginnafni til að forðast þessar félagslegu afleiðingar.67 Fórnarlömb hefndarkláms hafa einnig 

neyðst til að hætta í námi og þurft að fara í felur til að losna við áreiti af hálfu annarra.68 Þá er 

algengt að fórnarlömb hefndarkláms þurfi að flytja úr heimabæjum sínum vegna ólíðandi eineltis 

og áreitis í kjölfar brotsins. Hér mætti t.d. nefna Steubenville málið. Bandarísk menntaskólastúlka 

                                                           
63 Adrienne N. Kitchen (n. 2). 
64 sama heimild. 
65 Mary Anne Franks, „Challenging the Gospel: ‘Revenge Porn’ Reform and its Critics“ (n. 18). 
66 Danielle Keats Citron (n. 11). 
67 John A. Humbach, „The Constitution and Revenge Porn“ (2014) 35 (1) Pace Law Review 215. 
68 Mary Anne Franks, „Unwilling Avatars: Idealism and discrimination in cyberspace.“ (n. 7). 
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var misnotuð kynferðislega meðan hún var áfengisdauð í gleðskap og myndefni af verknaðinum 

fór í dreifingu meðal bæjarbúa Steubenville. Gerendurnir voru vinsælir fótboltastrákar og 

þolandinn var því fordæmdur af mikilli hörku fyrir að kæra þá fyrir verknaðinn og sakaður um 

drusluskömm. Eineltið, sem fólst m.a. í því að kveikt var í húsi foreldra hennar, leiddi til þess að 

þolandinn flutti úr bænum og fór í felur. 

 

3.1.1. Kynjamunur 

Hefndarklám er kynbundið ofbeldi. Í flestum tilfellum eru ungar konur þolendur og karlmenn 

gerendur. Í sumum tilfellum eru báðir aðilar ungir og hafa til dæmis komið upp mál hjá embætti 

lögreglustjórans á Suðurnesjum þar sem bæði þolandi og gerandi voru undir tvítugu eða jafnvel 

yngri.69 Afleiðingar brotanna eru verri fyrir konur borið saman við karlmenn.70 Framangreindu til 

stuðnings má benda á bandaríska rannsókn sem sýndi að konur væru þolendur í 90% af tilfellum 

hefndarkláms. Í úrtakinu sem samanstóð af 361 þolanda hefndarkláms, voru flestar konurnar, eða 

68% þeirra á aldrinum 18-30 ára og í 57% tilfella var það fyrrverandi kærasti konunnar sem 

opinberaði myndefnið af henni.71  

Nokkrar ástæður hafa verið settar fram til að útskýra af hverju hefndarklám beinist 

sérstaklega gegn konum. Í fyrsta lagi verða konur frekar fyrir ofbeldi í nánum samböndum borið 

saman við karlmenn og hefur það lengi verið vandamál.72 Í öðru lagi verða konur almennt frekar 

fyrir neteinelti (e. cyberbullying) eða áreitni á Internetinu (e. online abuse) samanborið við 

karlmenn og eðli brotanna alvarlegri þegar þau beinast gegn konum.73 Fræðimenn hafa bent á að 

ofbeldi gegn konum sé jafnvel grófara á Internetinu en í daglegu lífi. Konur sem hafa t.d. stofnað 

bloggsíður eða aðrar Internetsíður hafa þurft að þola fjandsamlegar athugasemdir og er þeim 

reglulega hótað kynferðisofbeldi. Þá eru til Internetsíður tileinkaðar kvenkyns fórnarlömbum 

ofbeldis. Þar geta notendur deilt sín á milli myndum af illa förnum konum, eftir til dæmis barsmíðar 

eða aðrar árásir, en ekki er vitað til þess að til séu sambærilegar netsíður sem beinast gegn karlkyns 

brotaþolum ofbeldis. Í þessu sambandi má nefna atvik sem átti sér stað í Bandaríkjunum. stúlka 

                                                           
69 Þetta kom fram í umsögn embættisins um títtnefnt frumvarp um bann við hefndarklámi.  
70 Danielle Keats Citron (n. 11). 
71 Mary Anne Franks, „Drafting An Effective ‘Revenge Porn’ Law: A Guide for Legislators“ (n. 29). 
72 Ingólfur V. Gíslason, Ofbeldi í nánum samböndum (Félags- og tryggingamálaráðuneytið 2008) 

<http://www.velferdarraduneyti.is/media/Ofbeldisbaekur/OfbeldiAdalbokin.pdf> skoðað 27. september 2015. 
73 Mary Anne Franks, „Unwilling Avatars: Idealism and discrimination in cyberspace.“ (n. 7). 
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lét lífið í hörmulegu bílslysi og láku vettvangsmyndir frá lögreglunni á fyrrgreindar ofbeldissíður. 

Þar var að finna grimmilegar athugasemdir um útlit stúlkunnar ásamt kynferðislegum 

athugsemdum sem beindust að líkama hennar þar sem hún lá líflaus eftir slysið.74 Með vísan til 

þess sem að framan hefur verið rakið má færa rök fyrir því að kynbundið ofbeldi á netinu, eins og 

til dæmis hefndarklám, sé hugsanlega afleiðing þess að almennt er meira gert út á líkama kvenna, 

þ.e. konur séu frekar kyngerðar (e. sexualised) og þær almennt útsettari fyrir árásum vegna 

kynferðis þeirra borið saman við karlmenn. Þetta er áberandi til dæmis í ofbeldismálum milli 

nákominna og kynferðisbrotum, þar sem konur eru þolendur í flestum tilfellum. Þessu til stuðnings 

má nefna rannsókn sem framkvæmd var hérlendis. Þar kom fram að 24% kvenna á aldrinum 25-

64 ára höfðu orðið fyrir ofbeldi í nánum samböndum og 17% kvenna á aldrinum 18-24 ára.75  

Eins og fram hefur komið er hefndarklám, eða hótanir af sama meiði, oft hluti af ofbeldi í 

nánu sambandi og eru birtingarmyndirnar margar.76 Ofbeldi í nánu sambandi hefur verið skilgreint 

á eftirfarandi hátt:  

 

Um er að ræða stjórnunar- og kúgunarferli þar sem sá sem beitir ofbeldinu reynir að fá 

hinn aðilann til að láta að vilja sínum og sjá tilveruna með sínum augum. Slíkt ofbeldi þarf 

ekki að vera milli einstaklinga sem eru giftir eða í sambúð en þeir eru eða hafa verið í 

einhverju sambandi sem kallast getur náið og inniber tilfinningalega náin tengsl.77  
 

 Ofbeldi í nánum samböndum getur birst t.d. í félagslegu, andlegu eða fjárhagslegu ofbeldi. Minni 

háttar og ítrekuðum hótunum sem beinast hvort sem er að þolanda eða öðrum honum nákomnum.78  

Ein birtingarmyndin er að karlmaður notar sem vopn að hann geti opinberað persónulegt 

myndefni af konu sinni, sem aðferð við að kúga hana til að halda áfram í sambandi með honum. 

Maðurinn gæti einnig hótað sama verknaði til að hindra konuna í að greina frá eða kæra ofbeldi af 

hendi hans, sem konan hefur þurft að sæta. Bent hefur verið á að ef kona safnar nægilegum styrk 

til að yfirgefa ofbeldismann sinn, endi sjaldnast ofbeldið gagnvart henni. Ofbeldismaðurinn áreitir 

til dæmis konuna og situr um hana. Ef til eru viðkvæmar myndir af konunni er hún meðvituð um 

                                                           
74 sama heimild. 
75 Rannsóknin var unnin árið 2008 af Rannsóknarstofnun í barna – og fjölskylduvernd við Háskóla Íslands, sem var 

falið að gera rannsókn á ofbeldi karla gegn konum í nánum samböndum, að beiðni Félags –og 

tryggingarmálaráðuneytisins. Um rannsóknina er fjallað í skýrslu Velferðarráðherra. Sjá: „Skýrsla velferðarráðherra 

um aðgerðir samkvæmt aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar vegna ofbeldis karla gegn konum í nánum samböndum.“ 

(Velferðarráðuneytið, 2011 2010) <http://www.althingi.is/altext/139/s/pdf/1214.pdf> skoðað 27. september 2015. 
76Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 668 - 436. mál. 
77 Ingólfur V. Gíslason (n. 72). 
78 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 547 - 401. mál. Aðgengilegt á vef Alþingis, 2016.    
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þá hættu sem er fyrir hendi, þ.e. að ofbeldismaðurinn opinberi myndefnið láti hún ekki að vilja 

hans.79 Með þessu hefur gerendum tekist að halda þolendum undir sinni stjórn og má vera ljóst að 

oft fylgja þeir hótunum sínum eftir, fái þeir ekki sínu framgengt.80 Þessu til stuðnings má vísa til 

atviks sem átti sér stað hérlendis. Karlmaður dreifði kynlífsmyndböndum og nektarmyndum af 

barnsmóður sinni til vinnufélaga hennar meðan hún dvaldi í Kvennaathvarfinu, en þangað hafði 

konan flúið vegna heimilisofbeldis af hendi mannsins. Ætla má að maðurinn hafi miðlað efninu til 

að ná hefndum þar sem konan fór frá honum.81       

 Í 1. gr. verklagslagsreglna embættis ríkislögreglustjóra frá 2. desember 2014 segir 

ennfremur um heimilisofbeldi:82  

 

Heimilisofbeldi er ofbeldi sem einstaklingur verður fyrir af nákomnum, þ.e. gerandi og 

þolandi eru skyldir, tengdir eða hafi sögu um tengsl. Ofbeldið getur verið líkamlegt, 

andlegt og/eða kynferðislegt og felur í sér valdbeitingu eða hótun um valdbeitingu.Til 

skyldra og tengdra í þessu sambandi teljist m.a. núverandi eða fyrrverandi maki, hvort sem 

um sé að ræða hjón, sambúðarfólk eða par (þ.e. ofbeldi í nánu sambandi), börn, systkini 

og foreldrar eða forráðamenn. Ofbeldi getur einnig beinst að þriðja aðila í þeim tilgangi 

að hóta eða ógna þolanda, t.d. nýjum maka, vinum eða fjölskyldumeðlim. 

 

Í dag eru til sérstök lagaákvæði um ofbeldi í nánum samböndum, sbr. 233. gr. b. og 218. gr. b. 

hgl.83 Í langan tíma var litið svo á að ofbeldi í nánum samböndum væri einkamál manns og konu 

innan friðhelgi heimilis þeirra.  Þá er ekki er langt síðan nauðgun í parasambandi þótti einkamál.84 

Um þetta er m.a. fjallað í skýrslu dómsmálaráðherra frá 1998 um meðferð heimilisofbeldismála 

hjá lögreglu.85 Þar segir að þessi tegund afbrota, þ.e. heimilisofbeldi tengist mjög einkalífi manna 

og um að ræða persónuleg málefni sem eiga sér stað innan ,,friðhelgi einkalífsins”. Þar af leiðandi 

geta heimilisofbeldismál verið erfið og vandasöm úrlausnar fyrir lögreglu. Þá geti svo borið við að 

geranda og þolanda finnist lögreglan komin út fyrir yfirráðasvæði sitt og farin að hnýsast í 

                                                           
79 Mary Anne Franks, „Combating Non-Consensual Pornography: A Working Paper.“ (n. 49). 
80 Danielle Keats Citron (n. 11). 
81 Í frétt Vísir.is um málið lýsir þolandinn hversu skelfilegt og erfitt sé að taka það skref að fara út úr slíku 

ofbeldissambandi, án þess að vita hvað tekur við sjá: 

„Dreifði kynlífsmyndböndum af barnsmóður sinni meðan hún dvaldi í Kvennaathvarfinu“ (26. janúar 2015) 

<http://www.visir.is/dreifdi-kynlifsmyndbondum-af-barnsmodur-sinni-medan-hun-dvaldi-i-

kvennaathvarfinu/article/2015150129219> skoðað 19. apríl 2016. 
82 Þetta kemur fram í frumvarpi til laga um breytingu á almennum hegningarlögum. Þingskjal 547 – 401. mál.   
83 Nánar verður fjallað um refsilöggjöfina í fimmta kafla. 
84 Mary Anne Franks, „Challenging the Gospel: ‘Revenge Porn’ Reform and its Critics“ (n. 18). 
85 Skýrslan var lögð fram á 122. löggjafarþingi 1997–1998, sbr. þskj. 1383 – 712. mál. 
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einkamál þeirra, einkum í þeim tilvikum þar sem hvorki brotaþoli né gerandi kalla á lögreglu.86 Í 

þessu sambandi má einnig nefna að stutt er síðan lögfest voru ákvæði um jafna stöðu og jafnan rétt 

kvenna og karla hér á landi.87 Segja má að löggjafinn hafi oft verið langt á eftir vandamálum líðandi 

stundar og hafa margir velt þessu sjónarmiði fyrir sér í sambandi við hefndarklám. Áhugavert er 

að velta fyrir sér af hverju karlmenn eru frekar gerendur í ofbeldismálum milli nákominna eins og 

á við um hefndarklám. Ein kenning gengur út á að ofbeldi karla gegn konum sé tilraun þeirra til 

stjórnunar og valdbeitingar.88 

Segja má að kúganir og hótanir tengdar hefndarklámi, falli undir andlegt ofbeldi. Andlegt 

ofbeldi hefur verið skilgreint á eftirfarandi hátt:   

 

Almennt séð má segja að andlegt ofbeldi feli í sér niðurlægjandi hegðun sem hefur það að 

markmiði að ná stjórn á eða völdum yfir maka eða leiðir til slíkra yfirráða.89 

 

Einstaklingur sem miðlar hefndarklámi eða hótar núverandi eða fyrrverandi maka að birta 

hefndarklám og notar vitneskju um myndefnið til að kúga manneskju til að samþykkja eitthvað 

sem hann vill, hefur oftast það markmið að ná stjórn eða völdum og er meðvitaður um að birting 

viðkvæms myndefnis myndi vera niðurlægjandi og hafa neikvæðar afleiðingar fyrir þolanda 

verknaðarins. Því er hægt að draga þá ályktun af framangreindri skilgreiningu að hótanir um 

hefndarklám og miðlun þess sé ein birtingarmynd andlegs ofbeldis í nánum samböndum. Ofbeldi 

í nánum samböndum er alþjóðlegt vandamál og hafa alþjóðleg samtök varpað því fram að 

nauðsynlegt sé að tilgreina refsingu fyrir þau brot sem virðast sérstaklega beinast gegn konum. Á 

heimasíðu UN Women kemur meðal annars eftirfarandi fram: 

 

Samkvæmt Sameinuðu þjóðunum er ofbeldi gegn konum og stúlkum útbreiddasta 

mannréttindabrot í heimi. Það er ekkert samfélag á jarðríki sem ekki er þjakað af 

kyndbundu ofbeldi og meðan það viðgengst og refsileysi ríkir munu frekari framfarir 

standa á sér.90 

 

                                                           
86 Þetta kemur fram í frumvarpi til laga um breytingu á almennum hegningarlögum. Þingskjal 547 – 401. mál.   
87 Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008.  
88 Ingólfur V. Gíslason (n. 72). 
89 sama heimild. 
90 „Hvað er útbreiddasta mannréttindabrot í heimi?“ (UNWOMEN, 2015) <https://unwomen.is/index.php/frettir-

oklaradh/600-hvad-er-utbreiddasta-mannrettindabrot-i-heimi> skoðað 27. september 2015. 
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Þeirri hugmynd hefur einnig verið varpað fram hvort tilraunir karlmanna til að viðhalda völdum 

og yfirburðastöðu gagnvart konum útskýri þennan almenna kynjamun þegar kemur að ofbeldi.91 

Þar að auki er talið að konur verði frekar þolendur ofbeldis þar sem afleiðingarnar eru almennt 

alvarlegri fyrir þær. Til dæmis félagslegar, líkamlegar, fjárhagslegar eða sálrænar afleiðingar. Hafa 

rannsóknir stutt þá kenningu í tengslum við hefndarklám, eins og fram hefur komið. Í öðru lagi 

tengist ofbeldi í nánum samböndum gömlum hugmyndum um eignarrétt. Karlmaður á konu sína 

og hlýði hún honum ekki hefur hann rétt á því að beita hana ofbeldi eða kúgunum til að ná fram 

vilja sínum.92  

Þá hafa margir velt fyrir sér hvort staðalmyndir af konum og sú almenna tilhneiging að 

eigna konum sök á því að verða fyrir ofbeldi, eins og til dæmis hefndarklámi eða öðru 

kynferðisbroti, sé ein ástæða þess að að afleiðingar hefndarkláms séu meiri og alvarlegri fyrir 

konur samanborið við karlmenn.93 Konur mæta gjarnan mótlæti og stuðningsleysi af hálfu 

yfirvalda og almennings ef þær stíga fram og opinbera ofbeldi eða ótta um yfirvofandi ofbeldi af 

hendi karlkyns maka.94 Gjörðir þeirra eru oft gagnrýndar, frekar en gjörðir ofbeldismannsins. Þá 

hefur verið bent á að gerendur í ofbeldismálum fái oft að njóta vafans og virðast margir líta svo á 

að eitthvað í fari konunnar hafi orsakað ofbeldið.95 Þolendur kynferðisbrota og heimilisofbeldis 

eiga því oft erfitt með að stíga fram vegna ótta um neikvætt viðmót sem eykur frekar á þjáningar 

þeirra. Hefndarklámi fylgir mikil skömm, jafnvel meiri en í annarskonar ofbeldismálum. Af því 

leiðir að þolendur hefndarkláms, sérstaklega konur sem óttast að birt verði af þeim viðkvæmt 

myndefni, eiga enn erfiðara með að leggja fram kæru vegna framangreindra viðhorfa. Ef 

fórnarlambið ákveður að leggja fram kæru og úr verður dómsmál er sú hætta fyrir hendi að 

fjölmiðlar fjalli um málið, sem berskjaldar manneskjuna enn meira fyrir utanaðkomandi áreiti. 

Fórnarlömbum líður því eins og þau séu að bæta gráu ofan á svart með því að leita réttar síns og 

opinbera einkalíf sitt meira en þegar hefur orðið.96 

 

                                                           
91 Mary Anne Franks, „Challenging the Gospel: ‘Revenge Porn’ Reform and its Critics“ (n. 18). 
92 Ingólfur V. Gíslason (n. 72). 
93 Mary Anne Franks, „Challenging the Gospel: ‘Revenge Porn’ Reform and its Critics“ (n. 18). 
94 Stofnandi samtakanna End Revenge Porn Campaign, Holly Jacobs, upplifði til dæmis mikið skilningsleysi frá 

lögmönnum, lögreglu og öðrum sem hún leitaði til. Hún fékk þau skilaboð að fyrrverandi maður hennar hefði ekki 

brotið í bága við lögin með birtingu hefndarklámsins.  
95 Mary Anne Franks, „Challenging the Gospel: ‘Revenge Porn’ Reform and its Critics“ (n. 18). 
96 Adrienne N. Kitchen (n. 2). 
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3.1.2. Samfélagsleg viðhorf til þolenda   

Flestir geta verið sammála um að myndbirting og dreifing kynferðislegs efnis af einstaklingi án 

þess að samþykki hans liggi fyrir, sé alvarleg skerðing á friðhelgi einkalífs viðkomandi og eðli 

málsins samkvæmt refsivert athæfi.97 Þrátt fyrir það telja margir að kvenkyns fórnarlömb 

hefndarkláms geti sjálfum sér um kennt. Ábyrgðin og sökin sé konunnar en ekki gerandans.98 Þessi 

sjónarmið eiga aftur á móti ekki við um karlkyns brotaþola. Félagssálfræðingar hafa leitast við að 

skýra hvers vegna viðhorf sem þessi verða til, þ.e. af hverju ábyrgðin er færð yfir á þolendur 

ofbeldisbrota en ekki gerendur. Í þessu samhengi fæddist kenningin um réttlátan heim (e. just 

world theory). Kenning þessi útskýrir hvernig fólk á til að rangtúlka ástæður fyrir atburðum í lífi 

annarra, þ.e. hvaða ályktanir eru dregnar um orsakir og afleiðingar. Kenningin segir að 

einstaklingar hafi þörf fyrir að líta á heiminn sem réttlátan stað þar sem fólk uppsker eins og það 

sáir. Er litið svo á að einstaklingur beri einn ábyrgð á því góða og slæma í lífi sínu. Þessar 

hugmyndir tengjast þeirri tilhneigingu að kenna til dæmis fórnarlömbum kynferðisbrota um að 

hafa orðið fyrir slíkum verknaði vegna eigin hegðunar (e. victim blame). Þegar fólk dregur svona 

ályktun gerir það oftast þá hugsanavillu (e. cognitive bias) að hunsa utanaðkomandi þætti sem 

þolandinn hefur ekki stjórn á, eins og hegðun eða hvatir gerandans. Ef kona verður fyrir ofbeldi 

eru henni eignaðir ákveðnir neikvæðir eiginleikar (e. attributions) sem gætu útskýrt hvers vegna 

hún varð fyrir brotinu, en ekki einhver annar.99 Þessi viðhorf eru áberandi í hefndarklámsmálum. 

Ef kona tekur kynferðislegar sjálfsmyndir og sendir frá sér, líta margir svo á að hún hafi samþykkt 

almenna dreifingu á þeim. Horft er framhjá því í hvaða samhengi myndirnar urðu til og konan 

jafnvel talin ,,vitlaus” eða ,,drusla” fyrir að hafa sent ögrandi myndir til elskhuga síns. Þessi viðhorf 

virðast aftur á móti ekki eiga við um karlmenn. Það er annars vegar afar sjaldan dreift hefndarklámi 

af karlmönnum og ef slíkar myndir fara í dreifingu þykir það ekki jafn niðurlægjandi fyrir þá 

samanborið við konur. Hins vegar má nefna að nektarmyndir af karlmönnum hafa farið í dreifingu 

á hefndarklámsíður og notið vinsælda. Í mars 2016 kom upp mál hérlendis þar sem ungir karlmenn 

voru myndaðir án leyfis í búningsklefum sundlauga þar sem þeir höfðu fataskipti og myndbönd af 

                                                           
97 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 668 - 436. mál, umsögn IMMI, stofnun um upplýsinga –og tjáningarfrelsi 

við frumvarpið, erindi nr. Þ/1346 aðgengilegt á vef Alþingis, 2015.  
98 Danielle Keats Citron (n. 11). 
99 Madeleine van der Bruggen og Amy Grubb, „A review of the literature relating to rape victim blaming: An analysis 

of the impact of observer and victim characteristics on attribution of blame in rape cases“ (2014) 19 (5) Aggression 

and Violent Behavior 523. 
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þeim sett á frægar hefndarklámsíður við góðar undirtektir á þeim vettvangi.100     

 Félagslegum eignunum (e. social attributions) má lýsa sem þeirri tilhneigingu hjá fólki að 

eigna einstakling sök eða ábyrgð fyrir gjörðum annarra. Gjörðum sem þessi einstaklingur hefur 

ekki stjórn á. Slíkar eignanir eru af öðru meiði gagnvart karlmönnum, borið saman við konur. 

Nektarmyndir af strákum með stelpum þykja sem dæmi sönnun á því að þeir séu sannir karlmenn 

eða kyntákn, frekar en fórnarlömb hefndarkláms.101 Þessi viðhorf og eignanir voru áberandi í 

opinberri umræðu um þær frægu konur sem fjallað var um framar í þessari ritgerð. Þeim rökum 

var teflt fram að konurnar hefðu mátt vita betur en að taka svona myndir af sjálfum sér, sérstaklega 

þar sem þær væru frægar.102 Því telja sumir að hefndarklám sé ein birtingarmynd nútíma 

kvenfyrirlitningar. Konur sem ná langt á sínum vettvangi þurfa oft að þola líkamsskömm (e. body 

shaming) og niðurlægjandi athugasemdir varðandi útlit sitt. Ef þær taka nektar -eða kynferðislegar 

myndir af sjálfum sér, eða leyfa öðrum að gera það, virðist samfélagið senda þau skilaboð að þær 

verði óhjákvæmilega að skammast sín fyrir það með opinberri niðurlægingu. Enda hafi konur ekki 

sama rétt á líkama sínum og tjáningu með honum eins og karlmenn.103   

Framangreind viðhorf eru einnig nátengd drusluskömm (e. slut shaming) eða þeim 

hugmyndum að konur verðskuldi niðurlægingu og skömm fyrir ætlað lauslæti. Kona sem fer í  stutt 

pils, er drukkin eða daðrar getur sjálfri sér um kennt verði henni nauðgað.104 Kona sem tekur 

ögrandi myndir af sjálfri sér hefur samþykkt dreifingu myndanna og svona mætti lengi telja. Ólík 

viðhorf til kynjanna eru einnig áberandi þegar kemur að kynlífi karla og kvenna. Kona sem hefur 

átt mörg ástarsambönd við karlmenn er álitin drusla en karlmaður í sömu sporum hetja.105 Þessi 

viðhorft virðast þrífast í öllum þróuðum samfélögum og innan allra stétta samfélagsins. 

Einstaklingar sem sinna ábyrgðarfullum störfum, virðast þar engin undantekning. Á síðasta ári 

birtust til að mynda ummæli af þessum meiði frá þekktum framkvæmdarstjóra hér á landi. 

                                                           
100 Í fréttinni kemur einnig fram að umrædd myndbönd séu í dreifingu á íslenskum netsíðum. „Myndbönd sundperrans 

fjarlægð af einni vinsælustu klámsíðu veraldar“ DV (18. mars 2016) <http://www.dv.is/frettir/2016/3/18/myndbond-

sundperrans-fjarlaegd-af-einni-vinsaelustu-klamsidu-veraldar/> skoðað 3. apríl 2016. 
101 Danielle Keats Citron (n. 11). 
102 Laurel O´Connor, „Celebrity Nude Photo Leak: Just One More Reminder That Privacy Does Not Exist Online 

and Legally, There´s Not Much We Can Do About It“ (10 2014) 

<http://digitalcommons.law.ggu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1030&context=ggu_law_review_blog> skoðað 18. 

september 2015. 
103 Mary Anne Franks, „Unwilling Avatars: Idealism and discrimination in cyberspace.“ (n. 7). 
104 Sabrina Nelson, „Slut-Shaming and Rape Culture“ <http://www.huffingtonpost.com/sabrina-nelson/rape-

culture_b_3279668.html> skoðað 1. október 2015. 
105 Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir, „Hvar eru gerendurnir?“ <http://stundin.is//pistill/hvar-eru-gerendurnir/> skoðað 1. 

október 2015.  
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Ummælin voru látin falla í kjölfar þess að á erlendri netsíðu var að finna kynferðislegar myndir af 

ungum íslenskum stúlkum, sem sendar höfðu verið á síðuna án þeirra samþykkis. Flestar 

myndirnar voru sjálfsmyndir sem stúlkurnar höfðu sent með forritinu Snapchat. Í kjölfarið var 

þeim tilmælum beint til ungra stelpna að aðalatriðið væri ekki að til væru aðilar sem dreifa slíkum 

myndum, heldur að stúlkurnar ættu ekki að taka svona myndir af sjálfum sér eða leyfa öðrum að 

gera það. Þess má geta að ummælin vöktu hörð viðbrögð.106  Á Internetinu er ekki aðeins að finna 

hefndarklámssíður, heldur einnig afbrigði af þeim eða undirsíður tileinkaðar drusluskömm eins og 

til dæmis Cheaterville.com og MyEx.com. Þar er oftast að finna hefndarklámsmyndir og umræður 

um lauslæti brotaþola í hávegum haft. Margir hafa velt því fyrir sér afhverju fórnarlömb 

kynferðisbrota upplifa óhjákvæmlega skömm yfir því að hafa orðið fyrir slíku broti og hefur sú 

hugmynd verið sett fram að: 

 

Samfélagið hafi innrætt þau skilaboð með beinum og óbeinum hætti að þolendur 

kynferðisbrota geti sjálfum sér um kennt.107 

 

Í ljósi alls framangreinds er ekki að undra að hefndarklám hafi alvarlegar afleiðingar fyrir 

þolendur. Fórnarlömbin upplifa almennt meiri skömm en þolendur annarra kynferðisbrota. 

Manneskjan er ekki aðeins sýnd í sínu nánasta atferli fyrir framan sína nánustu eða t.d. 

samstarfsmenn og mörg ókunnug augu. Henni er einnig oftast kennt um að myndirnar eða 

myndefnið hafi orðið til. Þegar karlmenn beita hefndarklámi virðast þeir því ýta undir þau viðhorf 

að líkamar kvenna séu á valdi karlmanna, sem hafi ákveðinn rétt til þess að láta konur skammast 

sín fyrir að til sé kynferðislegt myndefni af þeim.108  

Í þessari umfjöllun um samfélagsleg viðhorf gagnvart þolendum hefndarkláms má nefna 

að hefndarklám er einstakt og ólíkt öðrum brotum út af nokkrum ástæðum. Í fyrsta lagi vegna þess 

hversu margir taka þátt í því á samfélagslegan mælikvarða. Í hvert sinn sem einhver horfir á 

hefndarklámið, þ.e. neytir efnisins, má segja að hann taki þátt í upphaflega brotinu og viðhaldi 

                                                           
106 „Hálfnakin íslensk börn á erlendri síðu“ RÚV (15. apríl 2014) <http://www.ruv.is/frett/halfnakin-islensk-born-a-

erlendri-sidu> skoðað 1. október 2015; Birgir Olgeirsson, „„Drusluskömm er ekki eitthvað sem Barnaheill ætti að 

halda á lofti““ DV (16. apríl 2014) <http://www.dv.is/frettir/2014/4/16/drusluskomm-er-ekki-eitthvad-sem-barnaheill-

aetti-ad-halda-lofti/> skoðað 1. október 2015. 
107 Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir segir þetta í grein sinni um kynferðisbrot sem birtist á vefmiðlinum Stundinni. (n. 

80). 
108 Mary Anne Franks, „Combating Non-Consensual Pornography: A Working Paper.“ (n. 49). 
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ofbeldinu, þrátt fyrir hafa ekki komið því sjálfur í dreifingu.109 Hefndarklám er því í raun 

síendurtekið ofbeldi gagnvart þolendum þess og gerendurnir margir. Í öðru lagi er brotið ekki 

staðbundið eins og t.d. innan veggja heimilisins, heldur nær það til margra landa og þúsunda 

manna. Það er ómögulegt að fá hefndarklám fjarlægt af netinu fyrir fullt og allt og ofbeldið endar 

því aldrei. Hýsingaraðilar hefndarklámsíðna hafa boðið fórnarlömbum þann kost að greiða fyrir 

að myndefnið verði fjarlægt, en meðan netið er til að dreifa efninu verður ekki aftur snúið.110 Í 

þriðja lagi er hefndarklám öðruvísi en önnur brot að því leyti að fórnarlömbin afhenda oftast 

gerendum sínum vopnið, þ.e. þolandinn býr oftast sjálfur til myndefnið sem síðar er notað gegn 

honum sem hefndarklám. Í öðrum afbrotum er því tæpast að tefla að fórnarlambið afhendi 

brotamanninum vopnið og því fylgir hefndarklámi meiri skömm, samanborið við önnur afbrot. Í 

fjórða lagi hefur hefndarklám langtímaafleiðingar sem beinast ekki aðeins að sálrænum þáttum 

þolandans heldur einnig til samfélagslegra þátta eins og atvinnuleysis og skertra tækifæra til að 

stunda nám eða eiga náin sambönd, líkt og rakið var að framan. Hefndarklám hefur einnig sálræn 

og sjónræn áhrif umfram önnur brot, þ.e. klámfengnar myndir og texti geymast vel í sjónminni 

einstaklinga. Af því leiðir að þeir sem sjá hefndarklámið muna vel eftir því í langan tíma. Flestir 

líta einnig svo á að myndin lýsi manneskjunni og ef mynd er til dæmis mjög gróf telur fólk að 

manneskjan á henni sé fyrir gróft kynlíf, afbrigðileg samskipti og henni eignaðir eiginleikar sem 

eru ef til vill alls ekki í samræmi við þá persónu sem manneskjan hefur raunverulega að geyma.111 

Margir líta einnig svo á að ef kona tekur kynferðislegar myndir af sér og sendir til annars aðila, sé 

hún að samþykkja dreifingu þeirra.112 Fólk á í flestum tilfellum erfitt með að greina á milli 

samhengi aðstæðna og persónulegra eiginleika manneskju þegar kemur að kynferðisbrotum, sem 

gæti útskýrt þessi ósanngjörnu viðhorf í garð þolenda hefndarkláms.  

Dómstólar hérlendis hafa dæmt þolendum hefndarkláms miskabætur. Miskabætur eru til 

staðfestingar á sálrænum þjáningum þolandans og virðist dómsvaldið því meðvitað um alvarleika 

þessa verknaðar. Í besta falli fá fórnarlömb hefndarkláms nægilega aðstoð til að lifa með brotinu. 

Í verstu tilfellunum hafa einstaklingar ekki séð aðra leið en að binda endi á eigið líf. Verður nú í 

stuttu máli fjallað um tvö erlend tilfelli sem enduðu með slíkum hætti. Þessi mál fengu mikla 

                                                           
109 Þetta kom fram í títtnefndu frumvarpi Bjartrar Framtíðar.  
110 Sem dæmi má nefna hefndarklámssíðuna MyEx.com þar sem greiða þurfti fimm hundruð dollara fyrir að myndefnið 

yrði fjarlægt.  
111 Adrienne N. Kitchen (n. 2). 
112 Danielle Keats Citron (n. 11). 
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athygli fjölmiðla um allan heim og ýttu undir vitneskju almennings og yfirvalda um alvarleika 

brotanna.  

Tyler Clementi, bandarískur háskólanemi var 18 ára þegar hann framdi sjálfsmorð 22. 

september 2010. Herbergisfélagi hans hafði komið fyrir leynilegum myndbandsupptökubúnaði í 

þeim tilgangi að njósna um hann. Hann tók upp myndband af Clementi og öðrum ungum karlmanni 

í kynlífsathöfnum og varpaði því beint (e. live stream) til vina sinna og skólafélaga. Myndefnið 

var einnig sett á Twitter reikning herbergisfélagans og naut mikilla vinsælda. Þegar Clementi 

komst að því hvað hafði gerst, batt hann endi á líf sitt með því að stökkva fram af brú.113 Foreldrar 

Clementi, Joseph og Jane, stofnuðu samtökin The Tyler Clementi foundation eftir andlát sonar síns. 

Tilgangur þeirra með samtökunum er meðal annars að fræða foreldra, kennara og nemendur um 

hefndarklám, neteinelti og afleiðinganna sem geta fylgt því.     

Hin Bandaríska Audrie Pott var aðeins 15 ára þegar hún framdi sjálfsmorð 10. september 

2012. Hún hafði þurft að þola gróft einelti eftir að þrír ,,vinir hennar” misnotuðu hana 

kynferðislega meðan hún var áfengisdauð í gleðskap. Gerendurnir voru einnig skólafélagar 

stúlkunnar og dreifðu þeir myndum af verknaðinum meðal annarra nemenda. Fljótlega höfðu 

flestir í heimabæ stúlkunnar búnir séð myndefnið. Vinir stúlkunnar sneru við henni baki og þótti 

mörgum að brotið stafaði af lauslæti stúlkunnar en ekki hegðun gerandanna. Pott voru meðal 

annars send ófyrirleitin skilaboð sem öll beindust að hegðun hennar og persónu. Nokkrum dögum 

eftir atburðinn hengdi stúlkan sig á heimili sínu.114 

 

3.1.3. Samantekt  

Hefndarklám er flókið viðfangsefni. Birtingarmyndirnar eru margar og eflaust verða þær fleiri með 

örri þróun upplýsingatækni. Það er ágreiningslaust að verknaðurinn hefur alvarlegar afleiðingar. 

Þolendur upplifa andlegar þjáningar og hefur verknaðurinn umtalsverð áhrif á líf þeirra. Mikilvægt 

er að skoða samfélagsleg viðhorf til þolenda hefndarkláms. Félagslegar eignanir skipta máli í þessu 

sambandi og ætti að leita leiða til að draga úr neikvæðum og ósanngjörnum viðhorfum til brotaþola 

í þessum málum, sem virðast ríkjandi í samfélaginu. Ljóst er að ef opinber umræða er á þá vegu 

að sökin liggi hjá gerendum en ekki þolendum, ættu fórnarlömb að eiga auðveldara með að takast 

                                                           
113 The Tyler Clementi Foundation, „Tyler’s Story“ (The Tyler Clementi Foundation) 

<http://www.tylerclementi.org/tylers-story> skoðað 1. nóvember 2015. 
114 Mary Anne Franks, „Drafting An Effective ‘Revenge Porn’ Law: A Guide for Legislators“ (n. 29). 
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á við afleiðingar verknaðarins. Áhugvert er að brotin virðast sérstaklega beinast gegn ungum 

konum. Í ljósi þess sem að framan var rakið má velta fyrir sér hvort löggjafinn taki á þeim 

ofbeldisbrotum sem virðast sérstaklega þrífast í nánum samböndum, en löggjöfin virðist stefna í 

þá átt með lögfestingu nýrra refsiákvæða sem ætlað er að taka á heimilisofbeldi.115  

 

3.2.  Viðtöl við þolendur hefndarkláms 

Höfundur tók viðtöl við tvær íslenskar konur sem eru þolendur hefndarkláms. Þolandi A er 34 ára 

og hefur verið í sambúð með manni í tíu ár. Hún á þrjú börn. Fyrrverandi sambýlismaður hennar 

var gerandi í málinu. Þolandi B er einnig 34 ára og í sambúð. Markmiðið var að fá innsýn í 

persónulega upplifun þeirra sem þolendur hefndarkláms. 

 

3.2.1. Rannsóknarspurningar 

Tilgangurinn með viðtölunum var að leiða í ljós hvaða áhrif verknaðurinn hefur haft á líf þeirra. 

Leitast var eftir því að fá svör við eftirfarandi spurningum:  

 

 Hvernig voru tengsl aðila? 

 Hver var aðdragandi brotsins?  

 Aðferð við brot?  

 Afleiðingar brotsins á þolanda? 

 Var verknaðurinn kærður?  

 Hvernig var meðferð málsins og reynslan af dómskerfinu? 

 Hvernig er líðan þolandans í dag?     

                                                           
115 Fjallað er um lögfestingu umræddra heimilisofbeldisákvæða í fimmta kafla.   
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3.2.2. Rannsóknaraðferð 

Rannsóknaraðferðin var eigindleg og hefur henni verið lýst svo að hún henti vel til að öðlast dýpri 

skilning á persónulegum skoðunum þátttakanda, upplifun og aðstæðum.116 Fyrra viðtalið var tekið 

í september 2015. Spurningarnar voru að hluta til ákveðnar fyrirfram, en reynt var að hafa viðtalið 

frjálslegt og óformlegt. Þátttakendur voru beðnir um að lýsa hugsunum sínum, upplifun og 

skoðunum eftir eigin höfði. Fyrra viðtalið fór fram á heimili þátttakandans þar sem samskiptin 

voru skráð í tölvu. Höfundur fylgdi viðtalinu eftir með símtali og það lesið upp í heild sinni og 

fengið samþykki fyrir því. Þátttakandi A fékk einnig afrit af skriflega skjalinu. Seinna viðtalið var 

tekið í febrúar 2016 og fór fram í Háskólanum í Reykjavík. Viðtalið var tekið upp á farsíma og 

skráð í tölvu. Þátttakandi B fékk afrit af skriflega skjalinu og samþykki fengið fyrir því.   

 

3.2.3. Saga þolanda A 

    

Verst finnst mér að vita til þess að hann sé ennþá með myndefnið hjá sér, áratug seinna. 

Hann mun aldrei eyða þessu vopni og ég óttast það ennþá að hann muni opinbera þetta. 

 

 

Svona lýsir konan tilfinningum sínum í dag, mörgum árum eftir að verknaðurinn átti sér stað. 

Fyrrverandi sambýlismaður hennar, til þriggja ára, sendi persónulegt, kynferðislegt myndefni af 

þeim tveimur til föður stúlkunnar og annarra fjölskyldumeðlima á aðfangadag. Hún lýsir vel þeim 

sálrænu þjáningum sem verknaður af þessu tagi hefur í för með sér og langtímaafleiðingum þess 

að vera þolandi verknaðarins.  

Konan hafði verið í sambandi með manninum í eitt ár þegar henni varð ljóst að hann væri 

ekki sá maður sem hún varð ástfangin af í upphafi. Hann beitti hana andlegu og líkamlegu ofbeldi 

í nokkurn tíma og ákvað hún að binda enda á sambandið, eftir að hún fékk nóg af þessari hegðun 

hans. Maðurinn hóf að áreita hana eftir að hún sleit sambandinu, sem fólst meðal annars í að sitja 

fyrir henni og fjölskyldu hennar. Hann sendi henni óteljandi skilaboð og hringdi í hana öllum 

                                                           
116 Þessi skilgreining á eigindlegri rannsóknaraðferð kemur fram í grein Svölu Ísfeld Ólafsdóttur, „Viðhorf dómara 

til fyrningar sakar í kynferðisbrotum gegn börnum.“ (2008) 2 (4) Stjórnmál og stjórnsýsla 

<http://skemman.is/stream/get/1946/8979/23948/1/a.2008.4.2.3.pdf> skoðað 10. október 2015. 
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stundum.117 Eftir nokkrar vikur, þegar þessi háttsemi mannsins fór að róast, ákvað konan að fara 

heim til hans á síðasta sameiginlega heimili þeirra og sækja hluti sem hún átti þar. Maðurinn réðst 

á konuna og nauðgaði henni og beitti auk þess annars konar ofbeldi. Konan ákvað að leggja fram 

kæru. 

 

Eftir það fór áreitið algjörlega úr böndunum og ég vissi að hann myndi ekki leyfa mér að 

kæra og komast upp með það. 

 

Nokkrum dögum eftir að konan lagði fram kæru á hendur manninnum, sendi hann föður hennar 

og öðrum fjölskyldumeðlimum persónulegt, kynferðislegt myndefni sem hafði orðið til meðan á 

sambandi þeirra stóð. Maðurinn sendi myndefnið með sms skilaboðum og tölvupóstum á 

aðfangadag jóla. Hún leggur sérstaka áherslu á að maðurinn hafi með þessu verið að hóta henni á 

skýran hátt. Hún vissi nákvæmlega hvað myndi bíða hennar ef hún drægi ekki kæruna til baka, 

sem hún reyndi að gera. Á þeirri stundu var málið komið til saksóknara og kæran ekki lengur í 

hennar höndum. Aðspurð hvort hún hafi á einhverjum tímapunkti haldið að myndefnið myndi enda 

sem hefndarklám, var svarið skýrt nei. Hún sagði að myndefnið hafði orðið til í góðri trú um að 

það færi aldrei áfram til þriðja aðila, enda taldi hún að á milli þeirra ríkti gagnkvæmt traust að 

þessu leyti, jafnvel ef til sambúðarslita kæmi. Þolandinn nefndi að hún hafi upplifað mikla skömm 

á þessum tíma og í mörg ár eftir þetta atvik. Þótt fjölskyldan hafi staðið þétt við bakið hennar hafi 

hún alltaf upplifað það sem svo að þetta atvik hafi verið eitt af því sem ekki megi ræða um, hið 

dæmigerða þöggunarbrot. Reynsla hennar er sú að ef hún vill ræða þetta eru henni oftast send þau 

skilaboð með óbeinum hætti, að þetta sé óþægilegt umræðuefni, sem ekki megi tala um undir 

nokkrum kringumstæðum. Brotið hafði mikil áhrif á foreldra konunnar sem fengu myndefnið sent 

til sín með fyrrgreindum hætti og horfðu á dóttur sína þjást vegna endurtekinna brota af hálfu 

mannsins.             

 Konan var beðin um að lýsa því hvort brotið hafi áhrif á hana í dag og sagði hún svo vera. 

Hún hafi þó lært að lifa með verknaðinum með hjálp sinna nánustu.  

 

Ég var líka heppin að því leyti og ólýsanlega þakklát fyrir það að samfélagsmiðlar voru 

ekki til þarna og því takmarkaðar aðferðir við dreifingu efnisins. En þeir eru til í dag og 

ég veit að á hverri stundu getur hann birt þetta efni og maðurinn minn og börnin mín geta 

                                                           
117 Hér mætti nefna að slíkt áreiti af hálfu ákærða átti einnig við í máli nr. S-199/2012, sem endaði með því að brotaþoli 

þurfti að flýja sinn heimabæ.  
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þá séð það og hann hefur ennþá vald til að niðurlægja mig og svo þoli ég heldur ekki að 

vita ekki nákvæmlega hverjir hafa séð þetta. 

 

Henni voru einnig minnisstæðar umræður um hana á vefsíðunni Barnaland. Þar var stofnaður 

sérstakur þráður um mál hennar eftir að dómur hafði fallið. Í þessum umræðum var meðal annars 

vikið að birtingu viðkvæma myndefnisins og vegið að henni á ófyrirleitinn hátt. Upplifunin var sú 

að henni væri eignuð sök á því að myndefnið hafi orðið til og hún hafi mátt búast við því að það 

færi í dreifingu. Þar sem hún hafi einnig farið sjálfviljug heim til mannsins að sækja fötin sín 

kvöldið örlagaríka, hefði ofbeldið ekki átt að koma henni á óvart. Upplifun hennar var sú að sökin 

hafi alfarið verið sett á hana.  

 

Það var eitt það versta við þetta allt saman að mér var kennt um allt, en honum einhvern 

veginn ekkert. Ég var sett í þá stöðu að verða fyrir skömm vegna þess að myndirnar voru 

teknar með mínu samþykki…en auðvitað var ég ekki að samþykkja dreifingu eða birtingu 

þeirra, aldrei. 

 

Maðurinn var ákærður og sakfelldur fyrir nauðgun, þ.e. brot gegn 194. gr. hgl. Ekki var ákært fyrir 

þann verknað að dreifa kynferðislegum myndum af þolanda í hennar óþökk. Mögulega  

endurspeglar það viðhorf ákæruvaldsins til alvarleika verknaðarins samanborið við nauðgunarbrot 

mannsins. Maðurinn hlaut tveggja ára dóm í Hæstarétti árið 2005.118  

 

3.2.4. Saga þolanda B 

Konan hafði hitt manninn í um það bil átta mánuði þegar hann framdi brotið. Þau höfðu ekki verið 

par en voru trú hvort öðru og taldi hún ákveðið traust ríkja á milli þeirra að þessu leyti. Hann tók 

upp myndband af þeim í kynlífsathöfnum án hennar samþykkis og vitneskju með farsíma sínum. 

Aðspurð hvernig hún hafi fengið vitneskju um myndbandið segir hún fyrrverandi unnusta sinn 

hafa sent það til sín tveimur árum eftir að það fór fyrst á netið eða árið 2015.  

 

Þetta hafði verið allan þennan tíma á netinu og ég vissi það ekki fyrr en þarna á þessum 

tímapunkti og í fyrstu áttaði ég mig illa á brotinu gegn mér. Ég hafði líka aldrei lent í þeim 

aðstæðum að vera fórnarlamb, geta ekki varið mig og verið brotin svona niður.  

                                                           
118 Sjá dóm Hæstaréttar í máli nr. 223/2005.  
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Maðurinn hafði áður viljað taka kynlíf þeirra upp með þessum hætti en hún alltaf neitað. Vegna 

þessarar ítrekuðu beiðni mannsins kom það konunni ekkert sérstaklega á óvart að hann hafi svo 

gert þetta. Hún telur manninn hafa sýnt augljósan brotavilja enda gerist það ekki ,,óvart” að menn 

taki upp slíkt myndband og dreifi. Spurð út í viðbrögð hennar við myndbandinu sagðist hún í fyrstu 

hafa farið í afneitun og reynt að hindra með öllum mögulegum leiðum að aðrir myndu frétta af því 

að myndbandið væri í umferð. Fljótlega fór álagið að segja til sín. Kvíði, þunglyndi og áfallastreita 

báru hana ofurliði og á endanum fór fjölskylduna að gruna að ekki væri allt með felldu. Hún átti 

erfitt með að mæta í vinnu eftir að henni varð ljóst að myndbandið væri til og þurfti að taka sér frí 

frá starfi í langan tíma. Hún var auk þess orðin hrædd um að fyrrverandi unnusti hennar, sem 

uppgötvaði myndbandið á netinu, myndi greina öðrum frá þessu og mögulega nota það gegn henni. 

Sambandsslit þeirra höfðu ekki farið fram í vinsemd og upplifði hún því raunverulegan ótta 

gagnvart frekari opinberun. Hún ákvað því að stíga fram og segja frá því sem gerst hafði, meðal 

annars í fjölmiðlum. 

 

Mér fannst miklu betra og ákveðinn léttir að koma fram og ná þar með stjórn á aðstæðum. 

Annaðhvort gerir maður þetta svona eða heldur áfram að vera stöðugt hræddur um að 

þetta komist upp og heldur áfram að fela sig. Ég reyndi að aðskilja sjálfa mig frá brotinu. 

Mér varð að vera alveg sama um þetta myndband til þess að geta farið í gegnum þetta ferli 

og viðurkenna fyrir sjálfri mér að skömmin er hans en ekki mín, en það var ekki auðvelt að 

komast á þann stað sem ég er á núna. 

 

 Aðspurð hvernig hún hafi upplifað samfélagslega umræðu um sig eftir að hafa komið fram í 

fréttaþættinum Kastljósi og samsvarandi viðtali í fréttamiðlinum Stundinni segist hún hafa óttast 

að fólk myndi telja hana athyglissjúka eða kenna henni um að myndbandið hafi orðið til, þ.e. að 

henni yrði eignuð sök á því hvernig fór. Raunin hafi orðið önnur. Hún fékk fyrst og fremst stuðning 

og náði einnig settu markmiði sem var að vekja athygli á málaflokknum í heild og dómskerfinu, 

frekar en að einblína á sig sem fórnarlamb. Hún sagðist einnig upplifa sig heppna að því leyti að 

hún samþykkti ekki myndbandið og vissi ekki af því. Hefði svo verið, hefði viðmótið gagnvart 

henni verið með öðrum hætti. Konan tók fram að hún sinnti krefjandi starfi í ábyrgðarstöðu á 

vinnustað sínum. Það hafði því mikil áhrif á hana þegar hún gat ekki sinnt starfinu sem skyldi eftir 

að upp komst um tilvist myndbandsins, en hún fékk ómetanlegan stuðning á vinnustað sínum. 
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Sagði hún einnig núverandi kærasta sinn og fjölskyldu hafa reynst henni vel í öllu ferlinu. Brotið 

hafi þó tekið mikið á foreldra hennar og erfitt fyrir þau að sjá barnið sitt þjást og vera niðurlægt 

með jafn óvægum hætti. Hún segir einnig að kærasti hennar hafi fengið óumbeðna athygli vegna 

málsins. Hann hafi til að mynda verið spurður að því hvernig hann geti verið með henni þar sem 

þetta myndband muni alltaf vera til staðar. Aðrir hafi velt fyrir sér afhverju hún hafi komið fram í 

fjölmiðlum og opinberað sig meira en þegar hafði orðið. Fyrir henni var þessi fjölmiðlaumfjöllun 

ákveðinn sigur og nefndi hún að opinberunin hafi snúist um allt annað en persónulegt réttlæti. Þetta 

hafi alltaf snúist um ákveðna baráttu fyrir alla þolendur kynferðisbrota og þar með skapaði hún 

einnig mikilvæga umræðu um bæði þolendur og gerendur í þessum málum.   

 Myndbandið var tekið upp á gamlársdag 2012. Það var sett á Internetið 13. janúar 2013. Í 

dag hefur myndbandið verið sett á allt að þúsund netsíður og er hún nafngreind með fullu nafni, 

ásamt því að tengingar á fréttaviðtöl við hana eru settar samhliða myndbandinu á nokkrum 

hefndarklámsíðum. Aðspurð um geranda málsins og hvaða hvatir hafi búið að baki verknaðinum 

segir hún manninn hafa haldið því fram að hann hafi verið í mikilli neyslu á þessum tíma og myndi 

því ekki eftir augnablikinu þegar myndbandið var tekið upp, en áttaði sig samt á því að hann hefði 

gert þetta. Í fyrstu játaði gerandinn og viðurkenndi brotið og er hún með mörg skjáskot af Facebook 

samtölum þar sem maðurinn biður hana meðal annars afsökunar á hegðun sinni og segist iðrast 

gjörða sinna.119  

Eftir að ég kæri hann þá snýst hins vegar allt við og hann neitar alfarið sök, segist ekki 

hafa tekið myndbandið upp og ekki sett það á netið. Hann gat auðvitað ekki neitað lengi 

fyrir upptökuna enda mjög greinilegt hver sé að verki, en þegar hann er komin í svona 

djúpa holu þá reynir hann auðvitað að komast upp úr henni með sem minnstum skaða og 

því neitar hann ennþá í dag, þrátt fyrir að hafa upphaflega viðurkennt þetta. 

 

Í fyrstu gerði konan geranda sínum skriflegt sáttarboð sem fólst í að hann viðurkenndi verknaðinn, 

greiddi miskabætur og lögfræðikostnað. Hún vildi einnig samþykki hans fyrir ónafngreindu viðtali 

þar sem þau myndu bæði koma fram með sögu sína. Það átti að skapa ákveðið forvarnargildi að 

hennar mati. Hún vildi alls ekki fara með málið í gegnum dómskerfið og taldi sig ekki geta treyst 

dómstólum og yfirvöldum fyrir málinu. Maðurinn gekk ekki að sáttinni og ákvað hún því að höfða 

mál á hendur honum. Honum var stefnt fyrir brot gegn 229. gr. almennra hgl. Hún lýsir því sem 

                                                           
119 Þessi skjáskot birtust meðal annars í viðtali við þolandann sem birtist á vefmiðlinum Stundinni. Sjá nánar á 

http://stundin.is/frett/ekkert-rettlaeti-i-rettarkerfinu/.  
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svo að hún hafi ekki treyst lögreglunni fyrir rannsókn málsins. Hún vissi að sönnunarbyrðin væri 

þung og almennt lágt sakfellingarhlutfall í kynferðisbrotamálum. Að hennar mati hafi lögreglan 

sýnt henni fullkomið áhugaleysi við rannsókn málsins. Það hafi til dæmis ekki verið gerð húsleit 

hjá manninum og því enginn tölvubúnaður gerður upptækur, en hún segist sannfærð um að 

gerandinn eigi meira myndefni af henni, sem hefði þá komið í ljós. Maðurinn hafi auk þess fengið 

tíma til að eyða sönnunargögnum, þ.e. myndbandinu og því hafi hún ekki fengið sanngjarna 

rannsókn á málinu. Málinu hennar var síðan vísað frá í héraði á þeim forsendum að ekki væri 

heimilt að höfða sakamál og einkamál samtímis. Þar að auki hafi myndbandið ekki verið lagt fram 

með fullnægjandi hætti að mati dómsins. Hæstiréttur staðfesti frávísun málsins.120 Hún segir að 

vegna formgalla sé því ekki búið að taka málið efnislega fyrir. Hún lýsti upplifun sinni sem svo að 

kerfið hafi brugðist henni og verið gerandanum í hag.       

 Konan nefndi einnig að sér þætti hugtakið hefndarklám villandi um þessa háttsemi. Í 

hennar tilfelli hafi til dæmis ekki verið um hefnd að ræða og með hugtakinu hrelliklám sé vísað til 

þess að gera einhverjum grikk, sem átti heldur ekki við í þessu tilfelli, enda engin illindi verið á 

milli hennar og gerandans á þeim tíma sem verknaðurinn átti sér stað. Þegar myndefni er tekið upp 

af manneskju til dæmis án hennar vitneskju og því dreift í hennar óþökk, sé frekar um að ræða 

,,stafrænt kynferðisbrot” og vill hún að brotið sé skilgreint á þann veg. Í almennum 

hegningarlögum þurfi því að hennar mati að vera sér ákvæði fyrir þennan flokk kynferðisbrota. Þá 

nefndi hún einnig að henni fyndist rangt að skilgreina þessi brot sem friðhelgisbrot eða 

blygðunarsemisbrot.  

 

Þetta er skýrt kynferðisbrot, einstakt og ólíkt friðhelgis - eða blygðunarsemisbrotum, þar 

sem myndefnið verður alltaf til staðar á netinu og fylgir mér þar til ég dey.  

 

3.2.5. Samantekt  

Af framangreindum viðtölum má sjá hversu alvarlegar afleiðingar hefndarklám hefur. Í fyrsta lagi 

vegna þeirra sálrænu þjáninga sem brotin valda þolendum þeirra. Þar má t.d. nefna kvíða gagnvart 

því að hið viðkvæma myndefni muni valda þolandanum enn meiri niðurlægingu. Sýnt þykir að 

brotin hafi einnig neikvæðar samfélagslegar afleiðingar t.d. varðandi getu þolanda til að sinna starfi 

                                                           
120 Sjá dóm Hæstaréttar í máli nr. 24/2016.  
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sínu. Þolandi B greindi einnig frá  samfélagslegum viðhorfum sem hún hafði upplifað eins og þeim 

að  mörgum þætti ótrúlegt að núverandi maki hennar gæti verið í sambandi með henni þar sem 

myndefnið væri til. Í öðru lagi má sjá að í báðum þessum tilfellum var um að ræða ungar konur 

sem átt höfðu í ástarsambandi við karlmann  sem þær töldu ekki brjóta traust þeirra að þessu leyti. 

Líkt og bent hefur verið á eru þolendur hefndarkláms oftast ungar konur og gerendurnir oftast 

fyrrverandi makar þeirra eða aðilar sem þær eiga í nánu sambandi við og voru aðstæður í þessum 

málum í samræmi við það. Af viðtölunum má einnig sjá að verknaðurinn getur farið fram á ýmsa 

vegu og  hvatir geranda verið af ólíku meiði.  Í öðru málinu var um að ræða samþykkta myndatöku 

en það myndefni fór ekki í almenna dreifingu á netinu, heldur sent til náinna fjölskyldumeðlima, 

til að kúga þolanda og valda honum tilfinningatjóni. Í hinu málinu var myndefnið tekið upp án 

vitundar þolandans og sett á hefndarklámsíður og aðrar netsíður, en tilgangurinn var ekki að valda 

þolanda vanlíðan. Í frásögn þolendanna endurspeglast langvarandi áhrif þess að verða fyrir 

hefndarklámi. Þolandi A óttast ennþá mörgum árum seinna að gerandi hennar muni nota 

myndefnið gegn henni með ófyrirleitnum hætti. Hefur hún áhyggjur af alvarlegum afleiðingum 

fyrir fjölskyldu sína, ef myndefnið yrði opinberað og má segja að hún upplifi viðvarandi kvíða 

gagnvart frekari niðurlægingu af hendi mannsins. Málið hennar sýnir einnig hvernig hefndarklám 

getur verið notað sem kúgun af hendi gerenda til að ná einhverju fram. Í hennar tilfelli svo hún 

drægi til baka ákæru á hendur manninum vegna alvarlegs ofbeldis sem hann beitti hana.  

 Þolandi B nefndi að þrátt fyrir að hafa ákveðið að taka stjórn á aðstæðum og opinbera sögu 

sína, sem upphaflega átti að haldast sem leyndarmál, eigi hún ennþá að vissu leyti erfitt með að 

vera á landinu. Henni líði best erlendis þar sem hún getur komist frá umhverfi sínu og fengið frið. 

Þegar hún sé of lengi heima við fyllist hún kvíða og verði því að komast frá og var hún ennþá í 

leyfi frá starfi sínu þegar viðtalið var tekið. Áhugvert er að konan hafi óttast að hún yrði talin 

,,athyglissjúk” ef hún kæmi opinberlega fram og segði frá upplifun sinni af brotinu, eins og fjallað 

var um í viðtalinu. Virðist það endurspegla þau samfélagslegu viðhorf til þolenda hefndarkláms 

að verknaðurinn sé með einhverjum hætti þeim að kenna. Eins og rakið er að framan upplifa 

þolendur kynferðisbrota skömm og sektarkennd vegna verknaðarins, þ.e. aðstæðna sem ekki voru 

á þeirra ábyrgð og virðist þetta vel innrætt meðal þolenda, líkt og frásögn konunnar ber með sér. 

Þá er ekki síður áhugavert að velta þeim orðum þolanda fyrir sér að lögregla hafi sýnt ,,fullkomið” 

áhugaleysi við rannsókn málsins. Er það áhyggjuefni ef sú er raunin að lögregla taki rannsókn 

þessara mála ekki alvarlega og þolendur upplifi stuðningsleysi af þeirra hálfu. Eins og fram hefur 
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komið getur það reynst þolendum hefndarkláms erfitt að leita réttar síns. Ein leið til að draga úr 

hefndarklámi er að gerendur þurfi að axla ábyrgð og hljóti refsingu fyrir brot sín og er því 

mikilvægt að fórnarlömb þori að stíga fram og leita aðstoðar yfirvalda, eins og lögreglu, við að ná 

fram rétti sínum. Rétt þykir þó að nefna að mikið hefur verið fjallað um undirmönnun lögreglu á 

Íslandi. Í nýlegri skýrslu ríkislögreglustjóra kemur m.a. fram að  fjárskortur og mannekla innan 

lögreglunnar hafi leitt til þess að lögreglan hafi takmarkaða getu til að sinna frumkvæðisvinnu og 

öðrum grunnskyldum á starfssviði sínu. Hugsanlegt er að það hafi haft einhver áhrif við rannsókn 

á umræddu máli.121          

 Að samanlögðu má sjá að langtímaafleiðingar brotanna eru alvarlegar. Gerendurnir þurftu 

ekki að sæta refsingu fyrir brot sín og má velta fyrir sér hvort dómskerfið hafi brugðist þolendum 

þessara mála.  

 

3.3. Gerendur  

 

Í  hugum flestra er hugtakið hefnd neikvætt orð. Hefndarþörfin er samt sem áður tilfinning 

sem býr í grunneðli sérhverrar manneskju eins og á við um afbrýðisemi og hatur. Þá getur 

hefnd leitt af sér refsiverða háttsemi af hendi þess sem ber tilfinninguna í brjósti sér.122 

 

Fyrr á öldum þótti eðlilegt að gjalda líku líkt. Það þótti mönnum til sóma að ná hefndum ef þeir 

töldu að brotið hefði verið á sér. Þessi sjónarmið eiga sumpart við enn í dag og er ein birtingarmynd 

þess að miðla kynferðislegum myndum af fyrrverandi maka eftir sambandsslit án hans samþykkis. 

Aðilar sem telja á sér brotið, til dæmis á þann veg að þeir séu niðurlægðir vegna sambandsslita, 

virðast gjarnan líta svo á að þeir hafi rétt á því að hefna sín með hefndarklámi. Eins og áður var 

rakið eru það oftast karlmenn sem beita hefndarklámi gagnvart fyrrum unnustum sínum. Aftur á 

móti eru líka dæmi um að konur vilji ná fram hefndum með því að gera fyrrverandi unnusta sinn 

að fórnarlambi hefndarkláms með því að opinbera myndefni af honum, vegna reiði yfir 

sambandsslitum eða framhjáhalds af hendi mannsins.123 Þá kom upp tilfelli hér á landi þar sem 

                                                           
121 Greiningardeild Ríkislögreglustjóra (n. 29); mbl.is, „Lögreglan undirmönnuð og fjársvelt“ (13. september 2015) 

<http://www.mbl.is/frettir/innlent/2015/09/13/logreglan_undirmonnud_og_fjarsvelt/> skoðað 29. apríl 2016. 
122 Þessi lýsing á hefnd kemur fram í grein Hólmgeirs Elíasar Flosasonar, „Orðhefnd og sannindi ummæla sem 

ábyrgðarleysisástæður í meiðyrðamálum.“ (2010) 3 Úlfljótur - tímarit laganema 291. 
123 Mary Anne Franks, „Drafting An Effective ‘Revenge Porn’ Law: A Guide for Legislators“ (n. 29). 
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maður sendi nektarmyndir af fyrrverandi unnusta sínum til vina hans, samstarfsfélaga og ættingja 

eftir að sambandi þeirra lauk.124 Notaði hann forritið Snapchat til að koma myndunum í dreifingu.  

 Áhugavert er að velta fyrir sér hvað fær manneskju til að framkvæma slíkt trúnaðarbrot 

sem hefndarklám er. Samkvæmt bandarískri könnun taldi gerandi sem birti hefndarklám í flestum 

tilfellum að fórnarlambið hefði logið að sér og brotið traust sambandsins sem orsakaði það að hann 

birti myndefnið. Þá var framhjáhald algeng ástæða fyrir verknaðinum, sem og reiði gerandans yfir 

því að fórnarlambið væri byrjað í ástarsambandi með öðrum aðila, fljótlega eftir þeirra 

sambandsslit. Þá var ástæðan stundum eingöngu sú að fórnarlambið hætti í ástarsambandi með 

gerandanum sem fannst hann þar af leiðandi niðurlægður.125 Þá hefur verið sett fram kenning um 

það hvort ætlaður eignarréttur manns yfir konu sinni snúist við þegar kemur að hefndarklámi. Ef 

kona hættir með manni sínum þá ákveður hann að þar sem hann fái ekki að njóta hennar, megi allt 

eins allir aðrir gera það. Þar af leiðandi hefnir hann sín með birtingu hefndarkláms. Þessi sjónarmið 

áttu til dæmis við hjá geranda í máli nr. S-199/2012, en þar kemur fram að maður taldi konu sína 

hafa átt í framhjáhaldi og réttlætti hann verknað sinn, þ.e. dreifingu hefndarkláms, með þessum 

hætti.126 Hvað sem þessu líður virðast flestir gerendur nota hefndarklám til að meiða manneskjuna 

á sársaukafullan hátt og eru í flestum tilfellum meðvitaðir um sársaukann sem þeir valda.127 

Fræðimenn hafa sett fram hugmyndir um það af hverju gerendur nota hefndarklám sem 

vopn við sambandsslit. Í fyrsta lagi virðast karlmenn meðvitaðir um að samfélagslegar afleiðingar 

hefndarkláms séu verri fyrir konur en karla. Í öðru lagi er auðvelt að dreifa hefndarklámi. Internetið 

veitir mönnum visst athafnafrelsi, þ.e. frelsi til að gera hluti sem þeir myndu síður gera í 

raunveruleikanum.128  Hefndarklám er einfalt í framkvæmd, það er ókeypist að birta myndefnið og 

auðvelt að ná ætluðu markmiði, þ.e. að niðurlægja fórnarlambið, þar sem flestir hafa aðgang að 

netinu. Gerendur geta þar að auki framið brotið í ákveðinni fjarlægð frá fórnarlambinu sem virðist 

gera þeim auðveldara fyrir að taka ákvörðun um verknaðinn. Þá virðast margir gerendur líta svo á 

litlar líkur séu á að þeir verði ákærðir og hvað þá sakfelldir, enda hafa refsingar við hefndarklámi 

verið óljósari en refsingar við öðrum brotum, að minnsta kosti undanfarin ár.129  

                                                           
124 Þetta kom fram í frétt DV.is sjá nánar:„Sendi ættingjum nektarmyndir af fyrrverandi kærasta“ DV (3. febrúar 2015) 

<http://www.dv.is/frettir/2015/2/3/hotadi-ad-syna-ollum-myndirnar/> skoðað 1. apríl 2016. 
125 McAfee, „Lovers Beware: Scorned Exes May Share Intimate Data And Images Online“ (McAfee, 4. febrúar 2013) 

<http://www.mcafee.com/us/about/news/2013/q1/20130204-01.aspx> skoðað 3. október 2015. 
126 Fjallað er um dóminn í fjórða kafla.  
127 Adrienne N. Kitchen (n. 2). 
128 Mary Anne Franks, „Unwilling Avatars: Idealism and discrimination in cyberspace.“ (n. 7). 
129 Adrienne N. Kitchen (n. 2). 
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Gerendur hafa oftar en ekki greiðan aðgang að vopninu þ.e. myndefninu, vegna náinna 

tengsla við fórnarlambið. Algengt er að þeir hafi myndefnið í vörslu sinni og átti það t.d. við í 

málum nr. S-49/2015 og S-199/2012, sem fjallað er um í fjórða kafla. Í fyrra málinu hafði maður 

haft í sinni vörslu 81 ljósmynd og 11 hreyfimyndir sem sýndu fyrrverandi unnustu hans nakta, í 

kynferðis –eða öðrum viðkvæmum athöfnum. Í síðara málinu hafði maður haft í sinni vörslu 41 

ljósmynd af fyrrum eiginkonu sinni sem sýndu hana nakta eða í kynferðislegum athöfnum með 

öðru fólki.            

 Flestir treysta maka sínum fyrir því að deila ekki myndefni sem á milli þeirra fer með 

öðrum. Hvorki meðan á sambandinu stendur né eftir að því lýkur. Framangreind bandarísk könnun 

sýndi að 94% af þeim 1.182 aðilum sem svöruðu könnuninni, treysta mökum sínum fyrir 

nektarmyndum af sér. Hlýtur það að teljast eðlilegt þar sem traust á að ríkja í nánu sambandi 

tveggja einstaklinga. Sama könnun sýndi á hinn bóginn að einn af hverjum tíu fyrrverandi mökum 

hótar því að birta viðkvæmt myndefni eftir að sambandi er lokið og í 60% tilfella fylgja þeir 

hótunum sínum eftir með birtingu hefndarkláms.130 Vísast hér aftur til umfjöllunar um þau 

hefndarklámsmál sem dæmt hefur verið í hérlendis, þar sem gerendurnir ákváðu að birta 

hefndarklám að loknu ástarsambandi. Í sumum tilfellum reynist það einnig erfitt fyrir fórnarlömb 

að sanna að hið viðkvæma myndefni hafi eingöngu verið til einkanota. Gerendur virðast 

meðvitaðir um þetta og halda gjarnan öðru fram, þ.e. að þolandinn hafi verið samþykktur 

myndbirtingunni.  

 

3.3.1. Hvatir gerenda  

Eins og rakið var að framan beita ekki allir hefndarklámi með það að markmiði að ná fram 

hefndum. Til eru aðilar sem eingöngu hýsa hefndarklámssíður og birta viðkvæmt myndefni í þeim 

tilgangi að öðlast einhverskonar frægð eða með það markmið að hagnast fjárhagslega, eins og átti 

við um Hollywood myndalekann. Ljóst er að þar var ekki um persónulega hefnd að ræða, enda 

voru gerendurnir í því máli ekki tengdir fórnarlömbum sínum á nokkurn hátt.131 Þar sem 

hefndarklámssíður njóta vinsælda aukast gjarnan auglýsingatekjur hýsingaraðilans, sem getur 

verið hvatning fyrir hann að halda úti vefsíðum af þessu tagi. Hýsingaraðilar hefndarklámssíðna 

hvetja gjarnan karlmenn til að senda inn myndir af fyrrverandi kærustum sínum. Þeir bjóða svo 

                                                           
130 McAfee (n. 121). 
131 Mary Anne Franks, „Drafting An Effective ‘Revenge Porn’ Law: A Guide for Legislators“ (n. 29). 
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stúlkunum að fjarlægja myndirnar af síðunni fyrir stórfé.132 Það má færa rök fyrir því að hvatir 

þessa einstaklinga séu aðallega þær að hagnast fjárhagslega eða að minnsta kosti ekki hefnd. Aðrir 

hafa bent á að gerendur í þessum málum séu stundum að dreifa hefndarklámi vegna þess að þeim 

finnist það fyndið eða skemmtilegt og telja brotið jafnframt smávægilegt. Hér mætti aftur nefna 

tilfelli í Bandaríkjunum sem atvikaðist þannig að ungir karlmenn, sem allir voru meðlimir í sama 

bræðralagi (e. fraternity) í háskóla, birtu myndir af naktri, áfengisdauðri stelpu í lokuðum 

Facebook hóp. Hópurinn var aðeins ætlaður þeim sjálfum til afnota og skemmtunar. Þeir lýstu því 

sem svo að tilgangur þeirra og ásetningur með myndbirtingunni hafi ekki verið að niðurlægja 

stúlkuna eða meiða hana á nokkurn hátt. Þvert á móti vonuðust þeir til þess að umræddur brotaþoli 

myndi aldrei komast að þessu og verða niðurlægð eða finna til skammar. Töldu þeir 

myndbirtinguna aðeins vera skemmtiefni fyrir meðlimi hópsins.133 Hér var því um að ræða allt 

aðrar forsendur að baki því að birta viðkvæmt kynferðislegt myndefni af einstaklingi án hans 

samþykkis. Það er því ljóst að gerendur í hefndarklámsmálum geta haft ólíkan tilgang eða markmið 

með háttsemi sinni. Þá þekkist það að aðilar sem vinna við einhverskonar tölvuþjónustu eða aðrir 

sem hafa greiðan aðgang að persónulegu myndefni sjái skemmtun í því að dreifa efninu með 

þessum hætti, jafnvel af engri sérstakri ástæðu eða að minnsta kosti öðrum ástæðum en 

hefndarhvöt.134  

Fræðimenn hafa bent á vissa fylgni í þessu sambandi. Einstaklingar sem eru fúsir til að 

dreifa hefndarklámi eru gjarnan í öðrum afbrotum líka og virðist almennt um að ræða einstaklinga 

sem brjóta viðmið samfélagsins. Eru þeir gjarnan með dóma á bakinu fyrir önnur brot.135 Þessu til 

stuðnings má vísa í kaflann um íslenska dómaframkvæmd. Í flestum dómsmálum voru 

sakborningarnir einnig dæmdir fyrir önnur brot samhliða hefndarkláminu. Áhugavert væri að 

skoða þessa fylgni nánar, t.d. hvort einstaklingar sem almennt fremja afbrot telji hefndarklám ekki 

jafn alvarlegt samanborið við önnur afbrot. Það er aftur á móti ekki viðfangsefni þessarar ritgerðar 

að fjalla um slíkt fylgnisamband og verður því ekki kafað dýpra í það.    

 Þekkt er að fremjendur kynferðisbrota taki brot sín upp með stafrænum hætti og noti síðar 

sem hefndarklám eða sem aðferð við að kúga þolandann. Telja má að ein versta birtingarmynd 

hefndarkláms felist í að gerendur taki upp myndefni af nauðgun og noti til að kúga fórnarlambið, 

                                                           
132 Danielle Keats Citron (n. 11). 
133 Mary Anne Franks, „Challenging the Gospel: ‘Revenge Porn’ Reform and its Critics“ (n. 18). 
134 Taylor Linkous (n. 8). 
135 Adrienne N. Kitchen (n. 2). 
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svo það greini ekki frá atburðinum eða leggi fram ákæru. Nauðgun er af mörgum talið eitt 

alvarlegasta brot sem hægt er að fremja og upplifa þolendur mikla skömm og niðurlægingu. 

Þolendur telja það því eðlilega óhugsandi að myndskeið af verknaðinum geti verið opinberað til 

dæmis fjölskyldumeðlimum eða ókunnugum aðilum, sem horfi á þolandann berskjaldaðan í 

skelfilegum aðstæðum. Færa mætti rök fyrir því að hér ætti hugtakið ósamþykkt klám betur við en 

hefndarklám, en hins vegar ber að halda því til haga að gerandinn hótar fórnarlambi sínu að hefna 

sín með birtingu myndefnisins, láti það ekki að vilja hans. Í þessu sambandi má einnig nefna að 

konur hafa greint frá því að þær hafi verið þvingaðar í vændi eða fengnar til að samþykkja annars 

konar ofbeldi með yfirvofandi ótta um birtingu hefndarkláms af þeim.136 Hér á landi hefur umræða 

átt sér stað um nauðsyn þess að bæta sérstöku ákvæði við hegningarlög sem gerir kúgun með 

hefndarklámi refsinæman verknað.137 Bent hefur verið á að hefndarklám geti leitt til alvarlegri 

kynferðisbrota, eins og t.d. nauðgunar. Gerendur noti hótanir og kúganir með hefndarklámi á þann 

veg að hóta einstaklingi að birta hefndarklám ef hann kemur ekki aftur og hefur t.d. samfarir við 

gerandann eða gerir annað sem hann vill. Hótun um að dreifa viðkvæma myndefninu sé því 

verknaðaraðferð við framningu annars kynferðisbrots.138 

 

3.3.2. Kynjamunur   

Í þessari umfjöllun verður sjónum beint að konum sem gerendum. Þrátt fyrir að karlmenn beiti 

oftar hefndarklámi borið saman við konur eru til kvenkyns gerendur í málum sem þessum. Enn 

sem komið er hefur slíkt mál hins vegar ekki komið til kasta dómstóla hérlendis. Í september 

síðastliðnum var ung bresk kona sakfelld fyrir hefndarklám. Hún hafði birt fjórar nektarmyndir af 

fyrrverandi kærustu sinni á Facebook og var ástæðan afbrýðisemi. Þótt karlmenn geti einnig verið 

fórnarlömb hefndarkláms af hendi kvenkyns geranda, til dæmis af hendi reiðrar fyrrverandi 

kærustu, er birtingarmyndin oftar sú að konur birti viðkvæmar myndir af öðrum konum, sem þær 

þekkja jafnvel ekkert.139 Hér mætti nefna sem dæmi núverandi kærustu karlmanns sem birtir 

nektarmynd af fyrrum kærustu mannsins eða viðhaldi hans til að niðurlægja eða refsa henni fyrir 

                                                           
136 Mary Anne Franks, „Drafting An Effective ‘Revenge Porn’ Law: A Guide for Legislators“ (n. 29). 
137 Þetta kom fram í umsögn Barnaverndastofu um frumvarp um bann við Hefndarklámi.  
138 Þetta kemur fram í umfjöllun fréttablaðsins um hefndarklám þann 10. febrúar 2016. 
139 Radhika Sanghani, „Revenge porn: The real reason women share nude images online“ The Telegraph (London, 2. 

september 2015) <http://www.telegraph.co.uk/women/womens-life/11839067/Revenge-porn-Nude-images-online-

and-why-women-share-them.html> skoðað 9. október 2015. 
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að hafa átt í sambandi við manninn. Hefur verið sagt að slík háttsemi sé dæmi um valdatafl einnar 

konu gagnvart annarri, með því að nota kynlíf sem skömm (e. sexual shaming). Kvenkyns gerendur 

eru þá einnig jafn meðvitaðar og karlkyns gerendur um niðurlæginguna sem þær valda konunni, 

þ.e. fórnarlambi sínu. Þá hefur verið bent á annars konar kynjamun í þessu samhengi. Konur eru 

til að mynda líklegri til að birta hefndarklám á samfélagsmiðlum, samanborið við karlmenn sem 

velja frekar hefndarklámsíður.140 Má velta fyrir sér hvort þessi kynjamunur bendi til þess að 

árásarhneigð kvenna sé í eðli sínu ólík árásarhneigð karlmanna. Ætla má að niðurlægingin og 

sársaukinn sé meiri ef myndirnar af fórnarlambinu birtast á Facebook til dæmis samanborið við 

sérstakar hefndarklámssíður, þar sem margir af vinum og vandamönnum konunnar sjá væntanlega 

myndirnar fljótlega ef þeim er komið á samfélagsmiðla. Þegar myndir eru aftur á móti settar á 

hefndarklámsíður getur lengri tími liðið þar til vinir og vandamenn konunnar fá vitneskju um þær. 

Þessu til stuðnings hefur einnig verið bent á að kvenkyns gerendur reyni eftir fremsta megni að 

hámarka niðurlæginguna fyrir fórnarlambið, jafnvel í meira mæli en karlkyns gerendur. Aftur á 

móti hefur því verið varpað fram að konur séu líklegri til að fjarlægja myndefnið skömmu eftir 

birtingu þess, samanborið við karlmenn.141 Velta má fyrir sér í þessu samhengi hvort mismunandi 

nálgun við brotið tengist ekki kynjamuni heldur því hvort gerendur fyllist eftirsjá eftir að hafa 

framið brotið, óháð kyni þeirra. Dómaframkvæmd hérlendis bendir til að við ákvörðun refsingar 

sé litið til þess hvort hefndarklámið hafi verið fjarlægt skömmu eftir birtingu þess og var m.a. litið 

til þess við mildun refsingar ákærða í máli nr. S-36/2014.  

 

3.3.3. Samantekt  

Af mörgum er talið að eina leiðin til að vinna gegn því að einstaklingar verði að gerendum í 

hefndarklámsmálum sé að leggja refsingar við brotunum. Refsingum sé ætlað að hafa 

varnaðaráhrif og sérstök refsiákvæði því nauðsynleg um þessa tegund afbrota. Samtökin 

Barnaheill hafa tekið undir þetta sjónarmið og sagt lagasetningu góða leið til að senda þau skilaboð 

að það sé óásættanlegt að dreifa persónulegu myndefni án samþykkis þess sem birtist á mynd.142 

            

                                                           
140 sama heimild. 
141 Hér mætti sem dæmi nefna framangreint mál hinnar bresku Paige Mitchell. Hún fjarlægði myndirnar eftir að þær 

höfðu verið í um hálftíma á Facebook.  
142 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 668 - 436. mál, umsögn Barnaheilla við frumvarpið, erindi nr. Þ/1394 aðgengilegt 

á vef Alþingis, 2015.  
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 Það er til dæmis aðeins að finna refsiákvæði um hefndarklám í nokkrum fylkjum 

Bandaríkjanna og hefur því reynst erfitt að dæma refsingu í öðrum fylkjum sem ekki hafa sett 

lagaákvæði um verknaðinn.143 Leitarsíðan Google er nýlega komin með viðbót sem auðveldar 

einstaklingum að biðja um að leitarvélin birti engar niðurstöður sé nafnið þeirra slegið inn, er þetta 

nefnt ,,réttur til þess að gleymast”. Við fyrstu sýn virtist þetta ágætis lausn á vandamálinu. Hægt 

er að varna aðilum frá því að leita að og sjá hið viðkvæma myndefni, sem ætti að vera þolendum 

til hagsbóta. Þessi aðferð er aftur á móti þeim takmörkunum háð að brotaþoli þarf að sýna fram á 

að hann eigi höfundarrétt á myndefninu. Eins og áður kom fram er það ekki alltaf fórnarlambið 

sjálft sem býr til myndefnið og þar af leiðandi er erfitt að krefjast þess að myndirnar verði 

fjarlægðar af þeim ástæðum. Þrátt fyrir að Google útiloki að myndirnar birtist við nafnaleit 

fórnarlambsins geta margir aðilar um allan heim verið búnir að hlaða því niður í tölvurnar sínar og 

þar með vistað efni til frambúðar.144 Þetta er þó skref í rétta átt.      

 Þrátt fyrir að flestir gerendur séu meðvitaðir um afleiðingar þess að birta hefndarklám af 

annarri manneskju, eru ekki allir gerendur í þessum málum meðvitaðir um hversu miklum skaða 

þeir valda manneskjunni. Telja sumir gerendur að afleiðingar hefndarkláms séu léttvægar og átta 

sig því ef til vill ekki á alvarleika málsins.145 Því mætti færa rök fyrir því að fræðsla um málefnið, 

til dæmis í skólakerfinu, væri ein leið til forvarna. 

Af samanlögðu má ráða að engin ein ástæða er fyrir því að aðilar dreifa hefndarklámi og 

verði þar með gerendur í slíkum málum. Oftast er um að ræða reiða og sára einstaklinga sem telja 

sig eiga rétt á hefndum vegna reiði í garð fyrrverandi maka. Eins og bent hefur verið á virðist 

þróunin vera í þá átt að þessi brot séu að aukast frekar en fækka og er því nauðsynlegt að leita leiða 

til að fyrirbyggja að til verði gerendur í þessum flokki afbrota.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
143 Taylor Linkous (n. 8). 
144 Adrienne N. Kitchen (n. 2). 
145 Danielle Keats Citron (n. 11). 
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4. Dómaframkvæmd  

 

Fáir dómar hafa fallið hérlendis um hefndarklám. Í öllum tilfellum var kynferðislegu myndefni af 

manneskju miðlað án samþykkis. Í öllum málunum, að einu undanskildu, var gerandinn að hefna 

sín persónulega á þolandanum með opinberri niðurlægingu. Í þessu eina máli var um að ræða aðrar 

hvatir fyrir verknaðinum, væntanlega skemmtun eða almenna niðurlægingu. Um er að ræða tvo 

hæstaréttardóma og tvo héraðsdóma. Yfirlit og samantekt dómaframkvæmdar er birt í töflu 1.  

 

Tafla 1.  

  
Ákært 

fyrir 
Heimfærsla Miskabætur Refsing  

H 242/2007  
209. gr. 

hgl. 

Sakfellt fyrir brot 

gegn 209. gr. hgl. 
Ekki krafa 

Fangelsi í fjóra 

mánuði 

skilorðsbundið* 

H 312/2015 

209. og 

233. gr. b. 

hgl. 

Sakfellt fyrir brot 

gegn 209. gr. hgl. 

Fallist á kröfu um 

miskabætur 

Fangelsi í sex 

mánuði 

skilorðsbundið** 

Héraðsdómur 

Reykjaness í máli nr. 

S-199/2012 

233. gr. b. 

hgl.  

Sakfellt fyrir brot 

gegn 233. gr. b. hgl. 

Sátt milli brotaþola 

og ákærða um 

miskabætur 

Fangelsi í fjóra 

mánuði 

skilorðsbundið 

Héraðsdómur 

Vestfjarða í máli nr. 

S-49/2015 

209. og 

233. gr. b. 

hgl. 

Sakfellt fyrir brot 

gegn 209. og 233. 

gr. b. hgl. 

Fallist á kröfu um 

miskabætur 

Fangelsi í sex 

mánuði 

skilorðsbundið 

 

* Ákærði var sýknaður í héraði.  

** Ákærði var dæmdur í 60 daga fangelsi skilorðsbundið í héraði.   

 

4.1. Dómar Hæstaréttar  

Fyrri dómur Hæstaréttar féll árið 2007 og var þá í fyrsta sinn sakfellt fyrir hefndarklám, sbr. Hrd. 

nr. 242/2007. Í þessu máli var ákært fyrir brot gegn 209. gr. hgl. Gerandinn og þolandinn voru 

kunningjar og persónuleg hefnd virðist ekki hafa verið ástæðan fyrir verknaðinum. Brotið átti sér 

stað árið 2004 og voru samfélagsmiðlar og Internetið í annarri mynd en nú til dags. Umræða um 

hefndarklám var auk þess ekki til staðar þar sem hugtakið kom ekki fram fyrr en árið 2010, líkt og 

áður kom fram í kafla 2.1. Þrátt fyrir það verður ekki annað séð en að ákærði hafi verið að dreifa 

hefndarklámi. Gildir einu þó að myndefnið hafi væntanlega ekki farið á netsíður eða einhverskonar 

samfélagsmiðla. Það sem skiptir máli í þessu samhengi er að maðurinn tók kynferðislegar myndir 

af stúlkunni og deildi þeim með öðrum aðilum án hennar samþykkis, væntanlega til þess að 
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niðurlægja hana eða skemmta sér. Fram kemur í dómnum að ákærði átti frumkvæði að því að deila 

myndunum með öðrum og greindi frá nafni fórnarlambsins þegar hann sýndi myndirnar. Auk þess 

sögðu vitni að maðurinn hafi hreykt sér af athæfi sínu. Má vera ljóst af öllu framantöldu að þessi 

verknaður fellur undir skilgreiningu hefndarkláms. Seinni dómur Hæstaréttar féll í desember 2015, 

sbr. Hrd. nr. 312/2015. Er það jafnframt nýjasti dómurinn um hefndarklám. Í málinu var ákært 

fyrir 209. og 233. gr. hgl. og 3. mgr. 99. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002. Í fyrsta sinn reyndi á 

beitingu 233. gr. b. almennra hegningarlaga fyrir Hæstarétti í málum af þessu tagi. Gerandinn og 

þolandinn höfðu átt í rúmlega árs löngu parasambandi fyrir verknaðinn og var um að ræða 

persónulega hefnd gerandans, sem taldi brotaþola hafa haldið framhjá honum.   

 

4.1.1. Dómur Hæstaréttar í máli nr. 242/2007  

Karlmaður hafði tekið nektarmyndir með farsíma sínum af stúlku sem hafði gist heima hjá honum. 

Var þetta gert án hennar vitneskju, þar sem stúlkan svaf ölvunarsvefni þegar brotið var framið. Í 

kjölfarið birti ákærði myndirnar sjö karlmönnum og einni konu og auk þess sýndi hann nokkrum 

aðilum aðra mynd af kynfærum þessarar sömu stúlku, sem hann hafði einnig í farsímanum. Var 

háttsemi ákærða talin varða við 209. gr. hgl. Í dóminum segir að ,,hlutrænt séð” verði að líta svo á 

að myndatakan og sýning myndanna hafi verið ,,lostugt athæfi” í skilningi 209. gr. hgl. og háttsemi 

ákærða til þess fallin að særa blygðunarsemi stúlkunnar. Var ákærði því sakfelldur fyrir brot gegn 

209. gr. hgl. og dæmdur til fjögurra mánaða fangelsisvistar. Í dómsniðurstöðu segir að rétt þyki að 

skilorðsbinda refsinguna þar sem rannsókn málsins hafi dregist án fullnægjandi skýringa. Með 

verknaðinum hafi ákærði brotið skilorð eins mánaðar fangelsisrefsingar sem hann hlaut með dómi 

fyrir nytjastuld og umferðalagabrot. Var honum dæmd refsing fyrir þessi brot í einu lagi.   

Hér mætti nefna að ólíkt Hæstarétti taldi héraðsdómur ekki efni standa til þess að sakfella 

ákærða fyrir brot gegn 209. gr. hgl., þar sem ekkert benti til þess að háttsemi mannsins hafi verið 

af kynferðislegum toga. Það hafi hins vegar verið óumdeilt að ákærði hafi með háttsemi sinni sært 

blygðunarsemi stúlkunnar, líkt og segir í dómnum. Um lostugt athæfi samkvæmt 209. gr. hgl. sagði 

héraðsdómur að átt væri við háttsemi af kynferðislegum toga sem veiti þeim sem háttsemina 

fremur kynferðislega fullnægju. Það hafi ekki átt við í þessu tilfelli og því ekki hægt að sakfella 

fyrir 209. gr. laganna og ákærði sýknaður.  
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4.1.2. Dómur Hæstaréttar í máli nr. 312/2015 

Brotið átti sér stað árið 2014. Ungur karlmaður birti fimm nektarmyndir af fyrrum unnustu sinni á 

Facebook-síðu sinni án hennar samþykkis. Maðurinn fjarlægði myndirnar innan fárra mínútna, líkt 

og fram kemur í málinu. Í dóminum kemur fram að ungi maðurinn birti myndirnar vegna reiði í 

garð brotaþola sem hann taldi halda framhjá sér með öðrum manni. Ljóst er að hefndarhvöt var 

ástæða verknaðarins. Stúlkan hafði sjálf tekið umræddar myndir og sent ákærða meðan á sambandi 

þeirra stóð. Í ákæru kom fram um væri að ræða nektarmyndir af bakhluta og kynfærum konu. 

Ákærði birti samhliða myndunum fullt nafn brotaþola og texta sem vísar til meints framhjáhalds 

stúlkunnar eða ,,takk fyrir að halda framhjá mér sæta”. Þegar myndirnar voru birtar var brotaþoli 

17 ára og ákærði nýorðinn 18 ára. Í ákæruskjali var brotið talið varða við 209. og 233. gr. b. hgl, 

ásamt 3. mgr. 99. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002.   

Í héraðsdómnum reyndi í fyrsta sinn á beitingu 209. gr. samhliða 233. gr. b. hgl.146 Ákærði 

taldi 209. gr. ekki eiga við þar sem ekki væri um lostugt athæfi að ræða eða kynferðislegan tilgang 

með myndbirtingunni, sem sé forsenda fyrir refsiverðri háttsemi samkvæmt ákvæðinu. Ekki var 

fallist á þessi rök í héraðsdómi og hafði dómur Hæstaréttar nr. 242/2007 fordæmisgildi í málinu. 

Fram kemur að með háttsemi sinni hafi ákærði brotið gegn blygðunarsemi brotaþola og skipti ekki 

máli fyrir eðli verknaðarins hvort ástæður ákærða voru af kynferðislegum toga eða vegna reiði. 

Brotaþoli hafði sent ákærða þessar myndir í skjóli trúnaðarsambands og birti hann þær án leyfis.147 

Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 209. gr. hgl. og 3. mgr. 99. gr. barnaverndarlaga. Ungur aldur 

geranda skipti ekki máli í því samhengi að verknaðurinn beindist engu að síður gegn barni. Til 

refsiþyngingar var höfð hliðsjón af ákvæðum 1., 3., 4., 5. og 8. tölul. 1. mgr. 70. gr. hgl., sem eru 

eftirfarandi:  

 

70. gr. Þegar hegning er tiltekin, á einkum að taka til greina eftirtalin atriði: 

1. Hversu mikilvægt það er, sem brotið hefur beinst að. 

3. Hversu mikil hætta var búin af verkinu, einkum þegar til þess er litið, hvenær, hvar og    

hvernig það var framkvæmt. 

4. Aldur þess, sem að verkinu er valdur. 

5. Hegðun hans að undanförnu. 

                                                           
146 Héraðsdómur Austurlands í máli nr. S-36/2014.  
147 Í viðtali sem birtist við brotaþola á vefmiðlinum Pressunni þann 1. apríl 2015, kom meðal annars fram að atvikið 

hafi haft alvarlegar sálrænar og félagslegar afleiðingar fyrir hana. Óvægin ummæli hafi verið rituð um hana í 

athugasemdum við fréttir sem birtust í fjölmiðlum og voru mörg á þann veg að hún bæri sjálf ábyrgð á myndbirtingunni 

og eignað sök á því hvernig fór. Hún átti erfitt uppdráttar eftir atburðinn og hafði atvikið neikvæð áhrif á skólagöngu 

hennar. 
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8. Hvernig framferði hans hefur verið, eftir að hann hafði unnið verkið. 

 

Ekki var sakfellt fyrir brot gegn 233. gr. b. hgl. Segir í héraðsdómi:  

 

Ekki er að sjá að reynt hafi á ákvæði 233. gr. b. fyrir Hæstarétti. Þá er ekki að sjá að 

rétturinn hafi fallist á beitingu 3. mgr. 70. gr. í tilvikum þar sem um stutt parasamband án 

sambúðar sé að ræða. 

 

Við ákvörðun refsingar var annars vegar horft til þess að ákærði var ungur og kom það til mildunar, 

en hins vegar var einnig litið til ungs aldurs brotaþola og með hvaða hætti myndbirtingin fór fram.  

Í niðurstöðu dómsins segir að það hafi verið tekið tillit til þess að ákærði fjarlægði myndirnar innan 

skamms tíma, en þrátt fyrir það væri sú hætta fyrir hendi að myndirnar færi auðveldlega í frekari 

dreifingu. Ákærði var dæmdur í 60 daga fangelsi í héraðsdómi og fullnustu refsingarinnar frestað 

og hún skilorðsbundin. Niðurstöðunni var áfrýjað til Hæstaréttar.  

Fyrir Hæstarétti reyndi í fyrsta sinn á beitingu 233. gr. b. hgl. Hæstiréttur staðfesti 

héraðsdóminn með vísan til forsenda hans með eftirfarandi orðum og sýknaði ákærða jafnframt 

fyrir brot gegn 233. gr. b. hgl. Í dómnum segir:  

 

Fallist er á röksemdir héraðsdóms fyrir sýknu af þeim sakargiftum á grundvelli þeirrar 

meginreglu íslensks réttar, að allan vafa um það hvort refsiákvæði taki til háttsemi ákærða 

eigi að virða honum í hag.  

 

Hæstiréttur þyngdi refsingu ákærða og var honum dæmd fangelsisrefsing í sex mánuði. Tekið var 

fram að ákærði hafi gróflega brotið gegn trúnaði brotaþola með framferði sínu. Auk ákvæðis 1. 

tölul. 1. mgr. 70. gr. hgl. voru 6. tl. og 7 tl. sama ákvæðis, ákærða til refsiþyngingar í Hæstarétti. 

Þau eru svohljóðandi:  

 

6. Hversu styrkur og einbeittur vilji hans hefur verið. 

7. Hvað honum hefur gengið til verksins. 

 

Ákærði hafði ekki hlotið refsingu áður, hann játaði verknaðinn og var ungur að aldri þegar brotið 

var framið. Þar af leiðandi þótt rétt að skilorðsbinda refsinguna. Niðurstaða héraðsdóms um 

miskabætur brotaþola til handa, var einnig staðfest. Ekki er að sjá að Hæstiréttur hafi tekið sérstaka 

afstöðu til beitingar 3. mgr. 70. gr. hgl. í þessu máli.  
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4.2. Héraðsdómar  

Fyrsti héraðsdómurinn er frá árinu 2012 í máli nr. S-199/2012.148 Ákært var fyrir brot gegn 233. 

gr. b. hgl. og jafnframt fyrir brot gegn öðrum ákvæðum sömu laga, þ.e. 233.gr., 1. mgr. 257. gr.  

og 1. mgr. 254. gr. og auk þess fyrir brot gegn lögum um ávana – og fíkniefni nr. 65/1974. Gerandi 

og þolandi voru fyrrverandi hjón og var hefndarhvöt ástæða verknaðarins. Í máli héraðsdóms nr. 

S-36/2014, sem fjallað var um í kafla 4.1.2., var ákært fyrir brot gegn 209. og 233. gr. b. hgl. og 

auk þess fyrir brot gegn 3. mgr. 99. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002. Í héraðsdómi Vestfjarða í 

máli nr. S-49/2015 var ákært fyrir brot gegn 209. og 233. gr. b. hgl. Maðurinn var einnig ákærður 

fyrir brot gegn 225. gr., sbr. 1. mgr. 20. gr. hgl. og auk þess fyrir brot gegn 257. gr. hgl. Gerandinn 

og þolandinn höfðu verið í sambúð áður en brotið átti sér stað og hefndarhvöt ástæða fyrir 

verknaðinum.  

 

4.2.1. Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-199/2012  

Karlmaður setti umslag inn um bréfalúgu á heimili foreldra fyrrum eiginkonu sinnar sem innihélt 

41 ljósmynd af henni þar sem hún var nakin eða í kynferðislegum athöfnum með öðru fólki, líkt 

og segir í ákæru. Umslagið var sérstaklega merkt föður brotaþola með það í huga að hann sæi 

myndirnar, sem hann gerði. Háttsemin var talin varða við 233. gr. b. hgl. Þá var maðurinn einnig 

ákærður fyrir að hafa hótað fyrrum eiginkonu sinni því að senda umræddar nektarmyndir til aðila 

á vinnustað hennar og voru hótanirnar til þess fallnar að vekja ótta hjá henni um velferð sína.Var 

þessi háttsemi talin varða við 233. gr. hgl. Ljóst er að maðurinn hótaði að beita hefndarklámi og 

fylgdi því eftir. Brotin beindust þar að auki gegn fyrrverandi eiginkonu hans. Þá var maðurinn 

ákærður fyrir eignaspjöll, sbr. 1. mgr. 257. gr. hgl.  og hylmingu, sbr. 1. mgr. 254. gr. hgl. fyrir að 

hafa haft í vörslum sínum þýfi og að síðustu fyrir fíkniefnalagabrot fyrir að hafa haft í vörslu sinni 

maríjúana og kannabisefni.  

 Ákærði sagði ástæðuna fyrir því að hann hótaði að birta hefndarklámið vera þá að hann 

hefði komist að því að brotaþoli hefði haldið framhjá honum og sagði m.a. að þar sem kona hans 

væri mikið fyrir athygli þegar hún færi út að skemmta sér væri réttlátt að leyfa vinnufélögum 

hennar að sjá þessar myndir, sem sýndu hvernig manneskja hún væri. Ákærði hafði sjálfur geymt 

umrætt myndefni af brotaþola í sinni vörslu. Fram kom að brotaþoli hafi verið miður sín út af þessu 

                                                           
148 Héraðsdómur Reykjaness 8. júní 2012 í máli nr. S-199/2012.   
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atviki og fyndist hún niðurlægð. Ákærði var sakfelldur samkvæmt ákæru og dæmdur í fjögurra 

mánaða fangelsi en fullnustu refsingarinnar frestað og hún skilorðsbundin. Var honum dæmd 

refsing fyrir þessi brot í einu lagi, en ásamt framangreindu hafði hann einnig brotið gegn 

nálgunarbanni skv. 1. mgr. 232. gr. hgl. sem fyrrum kona hans hafði fengið gagnvart honum. Þá 

komu náin tengsl ákærða og brotaþola til refsiþyngingar, sbr. 3. mgr. 70. gr. hgl., enda þóttu brotin 

mjög ófyrirleitin, líkt og segir í niðurstöðu dómsins. Ljósmyndirnar voru gerðar upptækar. Í 

niðurstöðu dómsins kemur fram að dómurinn taldi þá hættu vera fyrir hendi að maðurinn myndi 

nota umræddar myndir til að fremja annað brot, ef þær yrðu ekki gerðar upptækar.  

 

4.2.2. Dómur Héraðsdóms Vestfjarða í máli nr. S-49/2015 

Karlmaður birti kynferðislegt myndefni af fyrrverandi unnustu sinni á Facebook-síðu hennar, sem 

sýndi hana fáklædda eða nakta. Maðurinn hafði myndefnið í sinni vörslu. Ákærði hafði farið inn á 

Facebook aðgang brotaþola í óleyfi og birt myndirnar án samþykkis. Áður en maðurinn framdi 

brotið hafði hann hótað konunni að birta slíkt kynferðislegt myndefni af henni opinberlega, ef hún 

léti ekki að vilja hans um að eiga frekari samskipti við hann.  

Brotin mannsins gagnvart konunni voru talin varða við 209. og 233. gr. b. hgl. Ákærði var 

sakfelldur fyrir brot gegn blygðunarsemi og stórfelldar ærumeiðingar, sbr. 209. og 233. gr. b. hgl. 

og er þetta fyrsti dómurinn þar sem sakfellt er fyrir bæði ákvæðin. Er tekið fram að með háttsemi 

sinni hafi ákærði móðgað og smánað fyrrum unnustu sína. Í máli þessu voru náin tengsl ákærða 

og brotaþola talin auka á grófleika verknaðarins og ákærða til refsiþyngingar, sbr. 3. mgr. 70. gr. 

hgl. Segir í dómnum að  litið hafi verið til þess að brot hans hafi verið gróft og niðurlægjandi  

gagnvart konunni sem var auk þess fyrrverandi sambýliskona hans. Eftiralin atriði, sbr. 1. og 2. 

tölul. 1. mgr. 70. gr. hgl., voru því einnig talin hafa áhrif á refsihæðina.  

Í niðurstöðu dómsins er sérstaklega tekið fram að ákærði hafi með háttsemi sinni brotið 

gróflega þann trúnað sem konan hafði sýnt honum vegna náinna tengsla þeirra. Ljóst sé að brotið 

hafi ollið brotaþola vanlíðan og miskatjóni, líkt og segir í dómnum. Var ákærði einnig sakfelldur 

fyrir 225., sbr. 20. gr. hgl. fyrir að hafa reynt að neyða konuna til samskipta með fyrrgreindum 

hótunum sínum, fyrir eignaspjöll með því að hafa farið án heimildar á Facebook-síðu hennar og 

meðal annars breytt lykilorði hennar og að síðustu fyrir brot gegn valdstjórninni með því að hafa 

bitið lögreglumann og framið vopnalagabrot, með því að hafa óaðskilin skotvopn á heimili sínu 

sem hætta stafaði af. Ákærði var dæmdur í sex mánaða fangelsi og honum dæmd refsing fyrir þessi 
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brot í einu lagi. Fullnustu refsingarinnar var frestað og hún skilorðsbundin. Auk þess voru gerðar 

upptækar 81 ljósmynd og 11 hreyfimyndir sem sýndu brotaþola nakta, í kynferðis – eða öðrum 

viðkvæmum athöfnum. Ekki kemur fram í dóminum hversu lengi myndirnar voru á Facebook-síðu 

konunnar. Ætla má að myndirnar hafi verið í nokkurn tíma á samfélagsmiðlinum þar sem ákærði 

breytti lykilorði konunnar, þannig að aðgangur hennar að síðunni lokaðist í einhvern tíma.  
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5. Refsilöggjöfin 

 

Í framhaldi umfjöllunar um íslenska dómaframkvæmd verður gildandi refsilöggjöf skoðuð. Rétt 

er að skoða þau lagaákvæði sem dómstólar hafa notast við í úrlausnum sínum og hvernig brot 

geranda eru heimfærð undir þau. Þar á eftir verður skoðað frumvarp um bann við hefndarklámi, 

sem lagt var fram árið 2014. Helstu álitamálin í umræðunni um hefndarklám varða almenn 

hegningarlög og hvort þau veiti þolendum hefndarkláms nægilega réttarvernd.   

Þau refsiákvæði sem dómstólar hafa notast við í tilfellum hefndarkláms eru 233. gr. b. hgl., 

sem og ákvæði um brot gegn blygðunarsemi manna, sbr. 209. gr. laganna, þar sem segir:  

 

Hver sem með lostugu athæfi særir blygðunarsemi manna eða er til opinbers hneykslis skal 

sæta fangelsi allt að 4 árum, en fangelsi allt að 6 mánuðum eða sektum ef brot er 

smávægilegt. 

 

Hæstiréttur hefur sagt að með lostugu athæfi í skilningi ákvæðisins sé átt við athöfn af 

kynferðislegum toga sem gengur skemmra en samræði og önnur kynferðismök.149 Í athugasemdum 

með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 40/1992, um breytingu á almennum hegningarlögum, 

kemur fram að ef kynferðisathafnir falla ekki undir samræði, önnur kynferðismök eða aðra 

kynferðislega áreitni kunni 209. gr. hgl. að eiga við um þær. Er sem dæmi nefnt að ljósmyndun af 

kynferðislegum toga geti verið felld undir ákvæðið. Af dómaframkvæmd má ráða að með því að 

birta öðrum kynferðislegar myndir af manneskju án hennar samþykkis, sé brotið gegn 

blygðunarsemi hennar og verknaðurinn heimfærður undir 209. gr. hgl. Þá hefur verið bent á að 

helsta álitamálið við 209. gr. sé hvort skilgreina eigi háttsemi sem brot gegn blygðunarsemi eða 

kynferðislega áreitni. Almennt sé miðað við að ef líkamleg snerting hefur ekki átt sér stað, teljist 

háttsemi falla undir 209. gr. hgl. Það sé þó ávallt skilyrði að háttsemin hafi verið af kynferðislegum 

toga og til þess fallin að veita gerandanum kynferðislega ánægju.150  

Með lögum nr. 27/2006 var nýju ákvæði sbr. 233. gr. b. bætt við XXV. kafla almennra 

hegningarlaga. Ákvæðið er svohljóðandi:  

 

                                                           
149 Sjá dóm Hæstaréttar í máli nr. 242/2007.  
150 Svala Ísfeld Ólafsdóttir, ,,Refsiákvæði sem varða kynferðisbrot gegn börnum”. Í Svala Ísfeld Ólafsdóttir (ritstj.), 

Hinn launhelgi glæpur – Kynferðisbrot gegn börnum (Háskólaútgáfan 2011) 92. 
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Sá sem móðgar eða smánar maka sinn eða fyrrverandi maka, barn sitt eða annan mann 

sem er nákominn geranda, og verknaður verður talinn fela í sér stórfelldar ærumeiðingar, 

skal sæta fangelsi allt að tveimur árum. 

 

Í athugasemdum með frumvarpi til laganna er rakin nauðsyn þess að við ákvörðun refsingar er 

horft til tengsla gerenda og brotaþola. Er tekið fram að það er bæði rökrétt og nauðsynlegt að 

íslensk refsilöggjöf endurspegli það mat löggjafans að brot framin í samskiptum milli nákominna 

hafi ákveðna sérstöðu. Um markmið ákvæðisins segir ennfremur að verið sé að stuðla að virkari 

refsivernd fyrir einstaklinga gegn stórfelldum ærumeiðingum í samskiptum við þá sem teljast þeim 

nákomnir. Ákvæðið gildi um samskipti núverandi eða fyrrverandi maka, hvort sem um ræðir hjón 

eða sambúðarfólk. Móðgun geti þá verið falin í orðum eða athöfnum. Um hugtökin smánun og 

móðgun er vísað til málvenju og réttarframkvæmdar um skýringu hugtakanna. Hafa beri í huga að 

til þess að verknaður falli undir 233. gr. b. verður ærumeiðing að vera stórfelld, en ella komi 234. 

gr. hgl. til álita. Þá segir einnig í frumvarpinu að ákvæðið eigi að hafa ákveðin varnaðaráhrif sem 

sporni við ummælum eða athöfnum milli nákominna sem feli í sér stórfelldar ærumeiðingar. Nánar 

segir í greinagerðinni: 

 

Ýmsar athugasemdir eða athafnir geranda sem beinast að útliti, persónulegum eiginleika 

eða hátterni brotaþola. Meiri líkur verða taldar á því að fullnægt sé skilyrðinu um 

stórfelldar ærumeiðingar ef fyrir liggur að móðgandi eða smánandi orðbragð eða athafnir 

á milli nákominna sé endurtekið eða að aðstæður séu að öðru leyti þess eðlis að móðgun 

eða smánun verður talin alvarleg skerðing á friðhelgi brotaþola. 

 

Af þessu má sjá að mikið þarf til að koma og athöfn verður að teljast ansi gróf, svo hægt sé að fella 

einstakt tilvik undir ákvæðið. Með lögum þessum var einnig lögfest refsiþyngingarástæða í 3. mgr. 

70. gr. hgl. Gefur hún dómara heimild til að þyngja refsingu innan refsimarka viðkomandi 

refsiákvæðis ef nákomin tengsl geranda og brotaþola þykja auka á grófleika verknaðarins. Er tekið 

fram í athugasemdum með frumvarpinu að almennt verði ekki gert ráð fyrir að einstök tilvik 

fullnægi refsiþyngingu samkvæmt ákvæðinu. Það yrði háð mati dómara hverju sinni, ef um væri 

að ræða tilvik þar sem brot væri til þess fallið að niðurlægja brotaþola, skerða sjálfsmat hans eða 

sjálfsvirðingu. Ákvæðið er þá einnig bundið því að náin félagsleg tengsl séu á milli geranda og 

brotaþola. Þá kemur aftur fram að ákvæðið taki til samskipta núverandi eða fyrrverandi maka, jafnt 
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hjóna og sambúðarfólks, svo lengi sem aðilar teljast nákomnir samkvæmt almennum 

mælikvarða.151  

 Með lögum nr. 23/2016 var nýju ákvæði, 218. gr. b., bætt við XXIII. kafla almennra 

hegningarlaga.152  Í athugasemdum með frumvarpi til laganna segir um markmið ákvæðisins að 

því sé ætlað að veita þolendum ofbeldis í nánum samböndum, sem fyrst og fremst eru konur og 

börn, aukna refsivernd. Heimilisofbeldi og ofbeldi í nánum samböndum eru þ.a.l. gerð að sérstöku 

broti.153 Þannig endurspegli lögin þá samfélagslegu afstöðu að slík háttsemi líðist ekki í 

lýðræðislegu þjóðfélagi og þannig skapist tiltekin varnaðaráhrif. Ákvæðið er svohljóðandi:  

 

1. mgr. Hver sem endurtekið eða á alvarlegan hátt ógnar lífi, heilsu eða velferð 

núverandi eða fyrrverandi maka síns eða sambúðaraðila, niðja síns eða niðja núverandi 

eða fyrrverandi maka síns eða sambúðaraðila, áa síns, eða annarra sem búa með honum 

á heimili eða eru í hans umsjá, með ofbeldi, hótunum, frelsissviptingu, nauðung eða á 

annan hátt, skal sæta fangelsi allt að 6 árum. 

 

2. mgr. Ef brot er stórfellt getur það varðað fangelsi allt að 16 árum. Við mat á grófleika 

verknaðar skal sérstaklega líta til þess hvort þolandi hafi beðið stórfellt líkams- eða 

heilsutjón eða bani hlotist af. Enn fremur ber að líta til þess hvort brot hafi verið framið á 

sérstaklega sársaukafullan eða meiðandi hátt, hafi staðið yfir í langan tíma eða hvort 

gerandi hafi misnotað freklega yfirburðastöðu sína gagnvart þolanda. 

 

 

Fram kemur í athugasemdum með frumvarpi til laganna að með ákvæðinu verði ofbeldi í nánum 

samböndum sérstaklega lýst refsivert. Þá sé lögð áhersla á að ofbeldi í nánum samböndum feli 

ekki einungis í sér samansafn einstakra tilvika heldur megi virða slíka háttsemi sem eina heild, þ.e. 

virt heildstætt. Þannig sé athyglin færð á það ógnar – og óttaástand sem getur skapast og jafnframt 

á þá viðvarandi andlegu þjáningu, kúgun og vanmátt sem þolandi upplifir við slíkar aðstæður. 

Ákvæðið gerir það skilyrði að háttsemi sé alvarleg eða endurtekin, þ.e. hafi staðið yfir í lengri eða 

skemmri tíma þannig að telja megi að viðvarandi ógnarástand hafi skapast svo háttsemin verði 

refsiverð samkvæmt ákvæðinu. Tekið er fram að ekki sé útilokað að einstakt brot geti fallið undir 

ákvæðið ef það nær tilteknu alvarleikastigi. Um 1. mgr. segir að ákvæðið veiti þessum 

einstaklingum sérstaka réttarvernd þar sem þeir séu kjarni þess hóps sem telja má nauðsynlegt sé 

                                                           
151 Alþt. 2005-2006, A-deild, þskj. 419 - 365. mál. Aðgengilegt á vef Alþingis, 2015. 
152 Gildandi ákvæði 218. gr. b. hgl. verður að 218. gr. c. hgl.   
153 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 547 - 401. mál. Aðgengilegt á vef Alþingis, 2016.    
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að vernda gegn ofbeldi í nánum samböndum. Þá hafi vettvangur brots ekki sérstaka þýðingu fyrir 

ákvæðið, þ.e. hvort verknaður sé framin innan veggja heimilisins eða ekki. Refisnæmi ákvæðisins 

er ekki bundið við verknað sem nú þegar getur falið í sér refsiverða háttsemi samkvæmt 

hegningarlögum, heldur tekur ákvæðið einnig til þess ef t.d. heilsu eða velferð þolanda er ógnað á 

annan hátt sem ekki getur falið í sér sjálfstæða refsiverða háttsemi samkvæmt gildandi lögum. 

Þegar metið er hvort brot er stórfellt skv. 2. mgr. verður m.a. litið til þess hvort brot hafi staðið yfir 

í langan tíma eða hvort gerandi hafi misnotað freklega yfirburðastöðu sína gagnvart þolanda. Gert 

er ráð fyrir því að ákvæðinu verði beitt einu og sér, þ.e. ekki samhliða öðrum ákvæðum laganna. 

Tekið er fram að langvarandi andleg þjáning geti fylgt ofbeldi í nánu sambandi og ákvæðið veitir 

þolendum slíkra ofbeldisbrota meiri réttarvernd en gildandi löggjöf. Þar að auki er tekið fram að 

algengar birtingarmyndir andlegs ofbeldis í nánum samböndum eru t.a.m. kúganir, hótanir og 

niðurlæging þolanda.  

Af framangreindri umfjöllun er ljóst að vilji löggjafans er sá að litið sé alvarlegri augum á 

brot sem framin eru í skjóli náins sambands, borið saman við það þegar um er að ræða ótengda 

aðila. Í apríl 2016 eru tvö lagaákvæði í almennum hegningarlögum sem ætlað er að sporna við 

heimilisofbeldi eða ofbeldi í nánum samböndum. Annars vegar 233. gr. b. hgl. og hins vegar hið 

nýja ákvæði,  218. gr. b. Þá hefur verið lögfest ákvæði sem mælir fyrir um þyngri refsingu þegar 

tengsl geranda og þolanda þykja auka á grófleika verknaðar, sbr. 3. mgr. 70. gr. laganna. 

Í dómaframkvæmd hefur reynt á það álitaefni hverjir eigi að njóta réttarverndar samkvæmt 

ákvæði 233. gr. b. hgl., þ.e. hvenær aðilar teljist nákomnir í skilningi laganna. Lögskýringargögn 

gera ráð fyrir því að ákvæði 233. gr. b. telji ekki upp með tæmandi hætti hvort aðili teljist 

nákominn, heldur þurfi tengsl milli brotaþola og geranda að vera þess eðlis að náin félagsleg tengsl 

séu á milli þeirra svo hægt sé að réttlæta heimfærslu brots undir ákvæðið. Í dómi Hæstaréttar nr. 

312/2015 var tekin skýr afstaða að þessu leyti, þ.e. stutt parasamband án sambúðar telst ekki náið 

samband í skilningi 233. gr. b. Í nefndaráliti allsherjar – og menntamálanefndar um frumvarp til 

laga um breytingu á almennum hegningarlögum er fjallað um þetta álitamál. Þar kemur fram að 

rætt hafi verið um það á fundum nefndarinnar hvort hið nýja ákvæði sbr. 218. gr. b. nái til aðila 

sem hafa verið í parasambandi sem staðið hefur í nokkurn tíma og er vísað til dóms Hæstaréttar í 

máli nr. 312/2015 í því sambandi.154 Nefndin áréttar annars vegar að við beitingu ákvæðisins sé 

                                                           
154 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 987 - 401. mál, nefndarálit Allsherjar og menntamálanefndar með breytingartillögu 

um frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum nr. 19/1940. Aðgengilegt á vef Alþingis, 2016. 
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rétt að líta til tengsla þolanda og geranda og þess rofs á trúnaðarsambandi og trausti þeirra á milli 

sem í háttseminni felst. Hins vegar sé ljóst að ávallt muni koma upp takmarkatilvik og geti 

dómstólar í einhverjum tilvikum þurft að meta það hvort samband aðila sé svo náið að það teljist 

falla undir þau sjónarmið sem búa að baki ákvæðinu. Í athugasemdum með frumvarpi til laganna 

og nefndarálitinu segir jafnframt að sambúðarmaki í skilningi ákvæðisins verði ekki túlkað svo 

þröngt að nauðsynlegt sé að aðilar hafi formlega skráð sig í sambúð hjá yfirvöldum svo ákvæðið 

komi til skoðunar. Af þessu leiðir að reynt gæti á hið nýja ákvæði fyrir dómstólum, þ.e. hvort því 

verði beitt í tilvikum þar sem aðilar voru ekki í sambúð heldur parasambandi sem staðið hefur í 

nokkurn tíma. Það væri þá í höndum dómstóla að meta hvaða tímamörk teljist fullnægja því að 

samband teljist náið. Þá kemur til álita hvort 218. gr. b. gæti verði beitt um hefndarklám. Því er 

tæpast að tefla að ákvæðinu verði beitt einu og sér, það er a.m.k. óljóst á þessum tímapunkti. Aftur 

á móti gæti hefndarklám eða ítrekaðar hótanir eða kúganir með því verið skoðað sem liður í broti 

ef það hefur leitt til langvarandi andlegrar þjáningar skv. ákvæðinu, en líkt og rakið var er ákvæðið 

til þess fallið að virða brot geranda með heildstæðum hætti.  

Eins og bent hefur verið á eru gerendur og þolendur í hefndarklámsmálum ekki alltaf 

nákomnir og hafa jafnvel aldrei hist. Í slíkum tilfellum væri því ekki hægt að heimfæra brot 

geranda undir 233. gr. b. eða 218. gr. b. hgl., þar sem gert er ráð fyrir nánum félagslegum tengslum 

milli geranda og þolanda. Í þessu sambandi má einnig benda á að þegar gerendur dreifa 

hefndarklámi er oft um að ræða einstök tilvik en ekki endurtekinn verknað. Að síðustu má nefna 

að brot gegn 233. gr. b. hgl. sæta opinberri ákæru samkvæmt 1. tl. 242. gr. hgl., sbr. 142. gr. laga 

um meðferð sakamála nr. 88/2008. Þetta er undantekning frá þeirri meginreglu að aðilar skuli 

höfða einkamál þegar brot beinist gegn æru þeirra. Í þessu sambandi hefur verið bent á mikilvægi 

þess að setja sérstakt lagaákvæði til að taka á hefndarklámsmálum í tilfellum þar sem gerandi er 

ekki tengdur þolanda nánum félagslegum tengslum.155 Eru rökin m.a. þau að höfðun einkamáls sé 

erfitt og kostnaðarsamt ferli fyrir brotaþola, sérstaklega þar sem refsingar við hefndarklámi hafa 

verið óljósar a.m.k. síðastliðinn ár. Í dómi Hæstiréttar í máli nr. 242/2007 var tekin afstaða til þess 

þegar gerandi og þolandi eru ekki tengdir nánum félagslegum böndum og brot geranda heimfært 

undir 209. gr. hgl., eins og fram kom í kafla 4.1.1.  

                                                           
155 Þessa umfjöllun er að finna í kafla 5.3.  
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5.2. Heimfærsla til refsiákvæða  

Af dómaframkvæmd má ráða að fyrst og síðast er litið á hefndarklám sem kynferðisbrot, þ.e. brot 

gegn blygðunarsemi einstaklings. Í þremur dómum var háttsemi ákærða heimfærð undir 209. gr. 

hgl. Hæstaréttur hefur með dómi í máli nr. 242/2007 tekið af allan vafa um að sú háttsemi að dreifa 

myndum af einstaklingi honum í óþökk, sem sýna hann í lostugu ljósi, eins og t.d. nakinn, fellur 

undir 209. gr. hgl. Ekki skiptir máli hvort háttsemi geranda hafi verið til þess fallin að veita honum 

kynferðislega ánægju eða ekki. Færa má rök fyrir því að gildissvið 209. gr. hgl. sé öllu takmarkaðra 

en birtingarmyndir verknaðarins og afleiðingar hans á þolendur, enda ljóst að verknaðurinn veldur 

þolendum alvarlegum og umfangsmiklum skaða. 

Stutt er frá lögfestingu 233. gr. b. hgl. Ákvæðið gerir ráð fyrir nánum félagslegum tengslum 

milli geranda og þolanda og átti að taka sérstaklega á þeim málum þar sem náin tengsl geranda og 

þolanda þættu auka á grófleika verknaðar. Dómaframkvæmd ber með sér að beiting ákvæðisins 

hafi verið nokkuð óljós. Í máli Héraðsdóms Vestfjarða  nr. S-49/2015 var ákvæðinu beitt án þess 

að fram hafi komið hversu ,,náið” samband eða sambúð geranda og þolanda stóð yfir og virðist 

dómurinn ekki taka sérstaka afstöðu til þess við beitingu ákvæðisins. Hæstiréttur hefur sagt að stutt 

parasamband án sambúðar falli ekki að skilningi ákvæðisins með dómi í máli nr. 312/2015. Það 

þarf að leggja línur um beitingu ákvæðisins og með nýlegum dómi hefur Hæstiréttur dregið 

mörkin. Árs parasamband telst ekki náið í skilningi ákvæðisins og virðist sambúð forsenda þess 

að ákvæðinu verði beitt. Þrátt fyrir það er ljóst að þetta er sérstakt álitaefni, þ.e. hversu náið 

samband þurfi að vera svo ákvæðið komi til álita.        

 Þegar litið er til niðurstöðu dómanna eru atriði sem vert er að benda á. Athyglisvert er að 

ákærði í máli nr. 242/2007 var sýknaður í héraðsdómi. Í dóminum kom fram að ein myndin sem 

maðurinn tók af stúlkunni var afar gróf. Á henni mátt sjá hvernig vasaljós hafði verið sett í kynfæri 

stúlkunnar meðan hún var sofandi og fram kom að hún hafi upplifað mikla vanlíðan vegna málsins. 

Þrátt fyrir þessa verknaðaraðferð hlaut ákærði sýknudóm í héraði.156 Þá er ekki síður áhugavert að 

í máli nr. S-199/2012 var gerandi ákærður fyrir 233. gr. b., en ekki 209. gr. hgl. Háttsemi ákærða 

hlaut að vera til þess fallin að eiga undir 209. gr. ef horft er til þess að Hæstiréttur hefur sagt slíkan 

verknað eiga undir ákvæðið með dómi í máli nr. 242/2007.   

                                                           
156 Dómur Héraðsdóms Norðurlands vestra 28. mars 2007.  Málsnúmer héraðsdóms kemur ekki fram í dómi 

Hæstaréttar. 
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   Áhugavert verður að sjá hvort dómarar muni beita nýja ákvæðinu 218. gr. b., þegar 

hefndarklám eða hótanir og kúganir með því eru hluti af heildstæðu broti.    

 Í öllum dómunum var refsing bundin skilorði. Refsing dómfellda var minnst 60 daga og 

mest 6 mánaða fangelsi.  

 

5.3. Frumvarp um bann við hefndarklámi 

Eins og fram hefur komið var lagt fram lagafrumvarp hérlendis um að gera hefndarklám að 

sérstöku refsiákvæði. Var það gert á 144. löggjafarþingi 2014-2015 og fólst frumvarpið í breytingu 

á almennum hegningarlögum. Í greinargerð með frumvarpinu segir um rökstuðning fyrir nauðsyn 

þess að bæta nýjum ákvæðum í lögin, að einungis þannig verði hægt að tryggja að sökin verði 

heimfærð á dreifendur hefndarkláms og mál þolenda tekin alvarlega.157  Í frumvarpinu er jafnframt 

fjallað um hugtakið hefndarklám, þar segir:   

 

Hefndarklám dregur nafn sitt af því að myndefninu er stundum dreift í hefndarskyni að 

loknu ástarsambandi en jafnframt getur verið um að ræða dreifingu myndefnis sem 

einstaklingur hefur sent frá sér í góðri trú (til annars). 

 

Frumvarpið leggur til tvær breytingar á hegningarlögum. Dreifing og birting hefndarkláms yrði 

skilgreint sem kynferðisbrot. Einnig myndi bætast við sérstakt refsiákvæði fyrir ærumeiðingar og 

brot gegn friðhelgi einkalífs, þegar birting og dreifing myndefnis er lítilsvirðandi fyrir einstakling 

eða til þess fallin að valda honum tjóni og vanlíðan. Í greinargerð með frumvarpinu er fjallað um 

tilurð þess. Segir að Internetið sé orðið mikilvægt tæki í upplýsingasamfélagi nútímans og í senn 

liður í tjáningarfrelsi einstaklinga. Aðgengi að netinu sé auðvelt og almennt sem leiði til þess að 

einstaklingar, oftast konur, verði fyrir kerfisbundnu ofbeldi á þessum vettvangi, t.d. í formi 

hefndarkláms. Þegar hefndarklám sé sett á netið geti það verið í dreifingu svo árum skipti og  því 

síendurtekið ofbeldi gagnvart þolendum þess. Þá segir orðrétt:    

 

Brýnt er að skilaboð séu skýr til notenda netsins um að þegar þeir fá mynd í hendurnar þá 

eigi þeir hana ekki og hafa ekki heimild til að dreifa henni áfram. Á þetta ekki hvað síst við 

þegar um er að ræða mynd eða myndskeið sem augljóst er af efninu að ekki er ætlað til 

dreifingar, svo sem þar sem nekt kemur við sögu eða kynferðislegir tilburðir eða ástand 

                                                           
157  Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 668 - 436. mál. Aðgengilegt á vef Alþingis, 2015.  
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sem augljóst er að einstaklingurinn á myndinni mundi ekki vilja að alþjóð eða heimurinn 

sjái. Mikilvægt er að fólk taki ábyrgð og taki ekki þátt í að dreifa myndefni sem þessu. 

 

Þingmenn Bjartrar Framtíðar mæltu fyrir þessu breytingarfrumvarpi á 62. fundi Alþingis þann 3. 

febrúar 2015. Með frumvarpinu voru sem fyrr segir lagðar til tvær breytingar á almennum 

hegningarlögum. Nýju ákvæði, 210. gr. c., yrði bætt við kynferðisbrotakafla laganna sem myndi 

hljóða svo:  

 

Hver sem flytur inn, aflar sér eða öðrum, birtir eða dreifir myndefni, ljósmyndum, 

kvikmyndum eða sambærilegum hlutum þar sem einstaklingur er sýndur nakinn eða á 

kynferðislegan hátt án samþykkis þess sem á myndunum er, skal sæta fangelsi allt að 1 ári 

en allt að 2 árum ef brot er stórfellt. 

 

Við XXV. kafla laganna, um ærumeiðingar og brot gegn friðhelgi einkalífs, myndi bætast við ný 

229. gr. a. svohljóðandi:  

 

Hver sem birtir eða dreifir myndefni, ljósmyndum, kvikmyndum eða sambærilegum hlutum 

og birting eða dreifing er til þess fallin að valda þolanda tjóni eða vanlíðan eða er 

lítilsvirðandi fyrir þolandann skal sæta fangelsi allt að 1 ári en allt að 2 árum ef brot er 

stórfellt. 

 

Nefna frumvarpshöfundar þær takmarkanir laganna að 233. gr. b. nái aðeins til aðila sem teljist 

nákomnir og því skorti löggjöf sem taki á málum þar sem gerandi sé ekki tengdur fórnarlambi sínu 

nánum félagslegum tengslum, sbr. t.d. tengsl ákærða og brotaþola í dómi Hæstaréttar nr. 242/2007 

sem voru með þeim hætti að gerandi og þolandi voru kunningjar. Í framsögu við fyrstu umræðu 

sagði flutningsmaður frumvarpsins, Björt Ólafsdóttir, m.a. að mikil umræða hafi verið um 

hefndarklám að undanförnu og niðurstaðan geti ekki verið á annan veg en að hefndarklám væri 

bæði gróft brot gegn friðhelgi einkalífs og kynferðisbrot. Brotið hafi alvarlegar afleiðingar fyrir þá 

sem verði fyrir því. Yrði dreifing og birting hefndarkláms refsivert með sérstöku lagaákvæði í 

hegningarlögum væri samfélagið að skapa mikilvæg varnaðaráhrif. Tók Björt dæmi um að konum 

í áberandi stöðum í samfélaginu virtist kerfisbundið ógnað með dreifingu á kynferðislegu 

myndefni af þeim, í þeim tilgangi að kúga þær og niðurlægja.  

Þá kom fram að þessi brot hefðu gjarnan tengsl við ofbeldi í nánum samböndum. Það væri 

því nauðsynlegt að færa sökina á gerendur í þessum málum, en ekki fórnarlömbin, eins og oft vildi 

verða í kynferðisbrotamálum. Að síðustu kom fram að þrátt fyrir að almenn hegningarlög geymi 
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ákvæði sem geri t.d. dreifingu á klámi refsiverða, sbr. 210. gr. hgl. og önnur ákvæði, eins og 233. 

gr. b. sé skortur á skýru lagaákvæði, sbr. meginregluna um lögmæti og skýrleika refsiheimilda, 

sem geri hefndarklám að sérstökum refsiverðum verknaði. Sagði Björt að allir þingflokkar áttuðu 

sig á alvarleika málsins, sem væri brýnt að taka fyrir.   

Alls bárust tólf umsagnir um frumvarpið til allsherjar –og menntamálanefndar Alþingis 

Umsagnaraðilar virtust flestir fagna frumvarpinu. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu sagði til 

að mynda í umsögn sinni að það væri mjög til bóta að lögfesta sérstakt ákvæði um bann við 

hefndarklámi sem væri vaxandi vandamál í netvæðingu heimsins. Ísland væri þar engin 

undantekning með aukinni notkun samskiptamiðla. Lögreglustjórinn taldi einnig að það þyrfti að 

endurorða ákvæði 1. gr. frumvarpsins þar sem bætt yrði við þeim verknaði þegar aðilar útbúa 

og/eða breyta mynd með notkun tölvuforrita þannig að fórnarlambið væri sýnt nakið eða á 

kynferðislegan hátt. Nokkuð væri um að tölvuforrit væru notuð með þessum hætti. Nánar vísast til 

umfjöllunar í öðrum kafla um birtingarmyndir og framleiðslu hefndarkláms. Þá var einnig talið að 

2. gr. frumvarpsins fæli í sér of matskennt orðalag þar sem of mikið vægi væri lagt á tilfinningar 

brotaþola, ,,sem dragi úr sönnunargildi ákvæðisins og möguleikum á að mál nái fram að gangi á 

grundvelli þess”.158 

Refsiréttarnefnd taldi í umsögn sinni að áður en lögunum yrði breytt þyrfti að fara fram 

ítarlegri greining á því hvort þörf væri á sérstökum lagaákvæðum fyrir hefndarklám, ásamt frekari 

greiningu á viðfangsefninu með tilliti til refsiréttarlegra sjónarmiða.159 Í umsögn ríkissaksóknara 

er tekið undir það sjónarmið að hefndarklám teljist bæði friðhelgisbrot og kynferðisbrot. Ef náin 

tengsl séu milli geranda og þolanda taki 233. gr. b. hgl. á þessum brotum. Sé ekki um slík tengsl 

að ræða geti háttsemin varðað við 234. gr. hgl. um ærumeiðingar, en þá þurfi þolendur að höfða 

einkarefsimál.160 

Umsögn Kvenréttindafélags Íslands var rakin í stuttu máli í fyrsta kafla, sbr. hugmynd 

þeirra um að háttsemin ætti að nefnast hrelliklám. Hér mætti bæta við að í umsögninni er vísað til 

skrifa helsta fræðimanns á þessu sviði, Mary Anne Franks, þar sem mælt er með svonefndri 

,,fyrirmyndarlöggjöf” gegn hrelliklámi sem felst meðal annars í að hefndarklám eigi að skilgreina 

                                                           
158 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 668 - 436. mál, umsögn Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu við frumvarpið, 

erindi nr. Þ/1369 aðgengilegt á vef Alþingis, 2015.   
159 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 668 - 436. mál, umsögn Refsiréttarnefndar við frumvarpið, erindi nr. Þ/1713 

aðgengilegt á vef Alþingis, 2015.   
160 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 668 - 436. mál, umsögn Ríkissaksóknara við frumvarpið, erindi nr. Þ/1340 

aðgengilegt á vef Alþingis, 2015.   
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sem kynferðisbrot. Nánar er fjallað um hugmyndir Franks um fyrirmyndarlöggjöf um hefndarklám 

í sjötta kafla. Í umsögn Kvenréttindafélagsins segir að skilgreina eigi verknaðinn sem tegund af 

kynferðislegri áreitni og færa greinina undir 199. gr. hgl., þar sem hrelliklám sé kynferðisleg áreitni 

sem sé beitt til að meiða, kúga og valda ótta. Þá sé mikilvægt að brot þessi sæti opinberri ákæru, 

sbr. 242. gr. hgl., þar sem óásættanlegt sé að leggja það á þolanda að höfða einkamál til að ná fram 

rétti sínum.161 

Að síðustu má nefna umsögn Barnaverndarstofu þar sem segir m.a. að á árinu 2014 hafi 

komið til þeirra átta börn á aldrinum 12-15 ára, þar sem barnið hafði sent kynferðislegar myndir 

af sjálfum sér og fjögur börn á aldrinum 8-15 ára sem höfðu verið þvinguð til að senda frá sér 

slíkar myndir og alls 24 börn á aldrinum 5-17 ára sem höfðu verið í þeirri stöðu að taka á móti 

kynferðislegum myndum eða myndböndum. Því sé mikilvægt að um refsiverða háttsemi sé að 

ræða, þegar kemur að hefndarklámi. Þá vanti ákvæði í frumvarpið um það þegar hefndarklám er 

nýtt til kúgunar sem hefur það að markmiði að fá eða þvinga þolanda til tiltekinna athafna sem ætti 

heima undir 229. gr. laganna. Þá taldi Barnaverndarstofa mikilvægt að refsingar væru þyngri ef 

brotaþoli er undir 18 ára aldri, enda væri það almennt svo ef kynferðisbrot beinist gegn aðila á 

barnsaldri.162            

 Frumvarpið varð ekki að lögum en það var endurflutt óbreytt á 145. löggjafarþingi 2015-

2016. Úbýtingardagur frumvarpsins var 10.09.2015. Fyrsta umræða í þingsal fór fram 26.01.2016 

og fór málið til allsherjar –og menntamálanefndar sama dag, þar sem frekari umsagna var óskað. 

Þegar ritgerðin er skrifuð hefur frumvapið ekki orðið að lögum og staða þess óbreytt  

 

 

                                                           
161 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 668 - 436. mál, umsögn Kvenréttindafélags Íslands við frumvarpið, erindi nr. 

Þ/1385 aðgengilegt á vef Alþingis, 2015.   
162 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 668 - 436. mál, umsögn Barnaverndarstofu við frumvarpið, erindi nr. Þ/1347 

aðgengilegt á vef Alþingis, 2015.   
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6.  Samanburður við erlenda löggjöf 

 

6.1. Bandaríkin  

Árið 2014 höfðu níu fylki í Bandaríkjunum sett sérstaka löggjöf um hefndarklám og 27 fylki unnu 

að slíkri löggjöf.163 New Jersey var fyrst bandarískra fylkja til að setja sérstakt refsiákvæði um 

hefndarklám.164 Lögin í New Jersey voru sett árið 2003. Þar er miðlun á kynferðislegu myndefni 

af einstaklingi án hans samþykkis refsiverður verknaður (e. third-degree felony) sem fellur undir 

friðhelgisbrot (e. invasion of privacy law). Lágmarksrefsing er þrjú ár og hámarksrefsing 

samkvæmt ákvæðinu fimm ár.165 Upphaflega var lögunum ætlað að ná til háttsemi svonefndra 

,,video voyeurs”, þ.e. aðila sem taka nektarmyndir eða kynlífsmyndbönd af einstaklingum án 

samþykkis og miðla efninu. Árið 2010 var lagaákvæðinu beitt um verknað Dharun Ravi, 

skólafélaga Tyler Clementi, sem fjallað er um í kafla 3.1.2. og hann sakfelldur.166 Í lögunum er 

ekki talað um ,,hefndarklám” enda  umræðan ekki til staðar á þeim tíma þegar lögin voru sett eða 

a.m.k. af öðru meiði en í dag. Í lögunum segir að opinberun á viðkvæmu myndefni af einstaklingi 

án hans samþykkis sé refsivert athæfi.167 Bent hefur verið á að löggjöf fylkisins sé dæmi um 

fyrirmyndarlöggjöf (e. prime example) fyrir hefndarklám og hafa lögin orðið fordæmi fyrir önnur 

fylki við samningu refsiákvæða fyrir verknaðinn.168  Á það hefur verið bent að þrátt fyrir löggjöf 

um hefndarklám geti verið erfitt að lögsækja hefndarklámsíður í Bandaríkjunum. Lögin ná ekki að 

halda í við tæknina og netsíður njóta ákveðinnar friðhelgi, enda ekkert refsiákvæði fyrir þá 

háttsemi að halda úti vefsíðum af þessu tagi (e. user-submitted online pornography).169 Hunter 

Moore, stofnandi síðunnar IsAnyoneUp.com, var t.d. aðeins sakfelldur fyrir að greiða 

tölvuhökkurum fyrir að stela nektarmyndum, en ekki fyrir birtingu þeirra. Löggjafinn áttar sig því 

                                                           
163 Adrienne N. Kitchen (n. 2). 
164 N.J. STAT. ANN. § 2C: 14-9 (West 2014).   
165 Lagaákvæðið er eftirfarandi: ,,An actor commits  a crime of the third degree if knowing that he is not licensed or 

privileged to do so, he discloses any photograph, film, videotape, recording or any other reproduction of the image of 

another person whose intimate parts are exposed or who is engaged in an act of sexual penetration or sexual contact 

,unless that person has consented to such disclosure. For purposes of this subsection, “disclose” means sell, 

manufacture, give, provide, lend, trade, mail, deliver, transfer, publish, distribute, circulate, disseminate, present, 

exhibit, advertise or offer”.  
166 Taylor Linkous (n. 8). 
167 sama heimild. 
168 Adrienne N. Kitchen (n. 2). 
169 sama heimild. 
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ekki á umfangi vandans.170 Fyrir árið 2013 voru þrjú bandarísk fylki með refsiákvæði um miðlun 

hefndarkláms; New Jersey, Alaska og Texas.171 Árið 2014 höfðu 13 fylki til viðbótar sett lög um 

verknaðinn.172 Samtökin Cyber Civil Rights Initiative, sem fjallað er um í kafla 2.2.5, veittu 

löggjafanum aðstoð í 11 fylkjum við samningu frumvarps. Hefndarklám er skilgreint sem alvarlegt 

afbrot (e. felony) í sex fylkjum, en smávægilegt afbrot (e. misdemeanor) í hinum tíu. Í janúar 2015 

aðstoðuð samtökin níu önnur fylki við samningu frumvarpa um refsinæmi hefndarkláms. Þrátt 

fyrir löggjöf einstakra fylkja hefur sú umræða átt sér stað í Bandaríkjunum að nauðsynlegt sé að 

hafa alríkislöggjöf um hefndarklám. Einungis þannig verði hægt að tryggja réttindi þolanda, þ.e. í 

fylkjum þar sem réttarvernd brotaþola hefndarklám er óljós vegna ófullnægjandi löggjafar að þessu 

leyti. Alríkislöggjöf skapar einnig viðhorfsbreytingu hjá yfirvöldum fylkja um alvarleika 

verknaðarins, sem auðveldar þolendum að leita aðstoðar hjá t.d. lögreglu. Þar sem hefndarklám er 

oftast sett á Internetið getur einnig komið upp vandkvæði með lögsögumörk (e. jurisdiction 

boundaries) þegar litið er til þess hvaða fylkjalöggjöf gildir um verknaðinn, þar sem brotið er 

framið samtímis í mörgum fylkjum, ef svo má að orði komast (e. the offense crosses interstate 

boundaries). Af þessu leiðir að alríkisslöggjöf getur verið nauðsynleg og skapar hún ákveðið 

forvarnargildi.173         

 Samkvæmt heimasíðu samtakanna Cyber Civil Rights Initiative eru 27 fylki Bandaríkjanna 

með refsiákvæði um hefndarklám.174 Það er þó talsvert ósamræmi í löggjöfinni milli fylkja. Þar má 

helst nefna hvar lagaákvæði um hefndarklám eru staðsett. Verknaðurinn er sums staðar 

skilgreindur sem friðhelgisbrot, annars staðar sem kynferðisbrot, netáreiti, ólögleg dreifing 

einkamynda eða heimfærður undir lög um óstýriláta hegðun. Þróunin er í þá átt að skilgreina 

hefndarklám sem kynferðisbrot. Refsirammi ákvæðanna er mismunandi milli fylkja, en algengast 

er fangelsisvist í eitt til tvö ár. Sektir eru einnig misháar.175 Fræðimenn hafa bent á ýmis vandkvæði 

við löggjöf tiltekinna fylkja um hefndarklám. Þar mætti t.d. nefna löggjöf Kaliforníu. Í upphafi 

náðu lögin einungis til einstaklinga sem taka myndir eða myndbönd af annarri manneskju og miðla 

efninu án samþykkis. Sjálfsmyndir (e. selfies) féllu þ.a.l. ekki undir lögin, en því var breytt árið 

                                                           
170 Danielle Keats Citron (n. 11). 
171 Mary Anne Franks, „Drafting An Effective ‘Revenge Porn’ Law: A Guide for Legislators“ (n. 29). 
172 Þessi fylki eru: Arizona, California, Colorado, Delaware, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Maryland, Pennsylvania, 

Utah, Virgina og Wisconsin.  
173 Taylor Linkous (n. 8). 
174 „27 States have Revenge Porn Laws“ (Cyber Civil Rights Initiative) <http://www.cybercivilrights.org/revenge-

porn-laws/> skoðað 9. apríl 2016. 
175 Vigdís Fríða Þorvaldsdóttir (n. 37). 
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2014. Þá er ásetningur geranda skilyrði fyrir refsinæmi, þ.e. ákæruvaldið þarf að sýna fram á að 

gerandi hafi ætlað að valda þolanda mikilli vanlíðan (e. serious emotional distress) og sú hafi orðið 

raunin.176 Þá gilda lögin ekki um háttsemi þriðja aðila, t.d. ef einstaklingur stelur viðkvæmu 

myndefni úr farsíma eða tölvu og miðlar því.177 Ásetningur geranda í hefndarklámi skiptir einnig 

máli í löggjöf fylkjanna Colorado, Florida, Utah og North-Dakota.178     

 Í Utah og Georgia er litið til þess við ákvörðun refsingar hvort gerandi hafi áður miðlað 

hefndarklámi og er það metið honum til refsihækkunar.179 Hér mætti nefna að Pennsylvanía er eina 

bandaríska fylkið með sérstök lagaákvæði sem taka mið af aldri þolanda og geranda í 

hefndarklámsmálum. Það skiptir máli við ákvörðun refsingar hvort þolandi er yngri en 18 ára. Ef 

gerandi er undir 18 ára aldri eru einnig sérstök lagaákvæði um það.180 Hér mætti vísa til umfjöllunar 

í kafla 5.3. þar sem kemur fram að þessi umræða hefur átt sér stað hér á landi. Barnaverndarstofa 

telur mikilvægt að hafa þyngri refsingar við hefndarklámi ef þolandi er undir 18 ára aldri eins og 

almennt á við þegar brot beinist gegn barni. Þrátt fyrir að íslensk refsilöggjöf kveði ekki sérstaklega 

á um aldur geranda og þolanda í hefndarklámsmálum er samt litið til þess við ákvörðun refsingar 

sbr. dóm Hæstaréttar í máli nr. 312/2015. Þar var horft  til ungs aldurs brotaþola og geranda við 

ákvörðun refsingar. Brotaþoli var 17 ára og gerandi 18 ára þegar hefndarklámi var dreift á 

Facebook. Er tekið sérstaklega fram í niðurstöðu dómsins að ákærði var ungur að aldri þegar brotið 

var framið.           

 Bent hefur verið á að erfitt sé að semja skýr og skilvirk lagaákvæði um hefndarklám. Lögin 

verða að skilgreina hefndarklám á þann veg að ekki sé farið inn fyrir mörk tjáningarfrelsis 

einstaklinga, þ.e. að ekki sé gengið lengra en nauðsyn krefur við samningu þeirra. Í Arizona voru 

fyrstu lögin um hefndarklám svo víðtæk að hægt var að ákæra einstakling fyrir dreifingu á 

kynferðislegum myndum án vitneskju hans um ólögmæti myndanna. Þar mætti t.d. nefna 

ljósmyndara, bóksala eða bókasafnsverði.181 Aftur á móti verða lögin að vera nægilega víðtæk 

                                                           
176  Í ákvæðinu segir: ,,Except as provided in subdivision (l), every person who commits any of the following acts is 

guilty of disorderly conduct, a misdemeanor: . . .Any person who photographs or records by any means the image of 

the intimate body parts of another identifiable person under circumstances where the parties agree or understand the 

image shall remain private, and the person subsequently distributes the image taken, with the intent to cause serious 

emotional distress, and the depicted person suffers serious emotional distress”. 
177 Taylor Linkous (n. 8); Ritstjórn DV, „Vilja gera hefndarklám ólöglegt“ (28. ágúst 2013) 

<http://www.dv.is/frettir/2013/8/28/vilja-gera-hefndarklam-ologlegt/> skoðað 10. apríl 2016. 
178 Vigdís Fríða Þorvaldsdóttir (n. 37). 
179 sama heimild. 
180 sama heimild. 
181 sama heimild. 
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þannig að hinar ýmsu birtingarmyndir hefndarkláms falli undir þau.182 Ljóst er af framangreindri 

umræðu að birtingarmyndir verknaðarins eru margar og erfitt að miða skilgreiningu verknaðarins 

við eina þeirra. Í þessu sambandi má nefna að sum fylki Bandaríkjanna hafa verið gagnrýnd fyrir 

of víðtækar skilgreiningar á hefndarklámi. Þar er hefndarklám skilgreint á svo víðtækan hátt að 

gengið er á rétt einstaklinga til tjáningarfrelsis. Í tilfellum í Bandaríkjunum, þar sem hefndarklámi 

var miðlað, hafa gerendur reynt að bera fyrir sig tjáningarfrelsisákvæði stjórnarskrárinnar. 

Bandarískir dómstólar hafa þó slegið á varnagla við túlkun ákvæðisins, þ.e. birting viðkvæms og 

persónulegs myndefnis sem varðar ekki almannahagsmuni (e. public interest), eins og t.d. 

hefndarklám, er lögbundin takmörkun á tjáningarfrelsi gerenda.183 Það er mikilvægara að vernda 

þolendur fyrir afleiðingum verknaðarins, en rétt geranda að tjá sig með þessum hætti, þ.e. með 

dreifingu hefndarkláms.184 Í þeim dómum sem fallið hafa hérlendis er ekki að sjá að gerendur hafi 

borið fyrir sig tjáningarfrelsisákvæði stjórnarskrárinnar. Í athugasemdum með frumvarpi til laga 

um bann við hefndarklámi er fjallað um þetta:  

 

Mikilvægt er að standa vörð um tjáningarfrelsið sem er ein af grunnstoðum lýðræðis og 

skv. 2. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar verður tjáningarfrelsinu aðeins settar „skorður með 

lögum í þágu allsherjarreglu eða öryggis ríkisins, til verndar heilsu eða siðgæði manna 

eða vegna réttinda eða mannorðs annarra, enda teljist þær nauðsynlegar og samrýmist 

lýðræðishefðum.“ Með frumvarpi þessu er lagt til að tjáningarfrelsinu verði settar 

ákveðnar skorður með lögum til þess að vernda bæði réttindi annarra og mannorð þeirra. 

Þegar slíkar skorður eru settar á neytingu ákveðinna stjórnarskrárbundinna réttinda til að 

verja réttindi annarra er mikilvægt að ekki sé gengið of langt en nauðsynlegt er og að fram 

fari ákveðið hagsmunamat. Þegar horft er til hagsmuna aðila mála sem þessara er ljóst að 

hvorki sá sem dreifir hefndarklámi né almenningur hefur af því sérstaka hagsmuni en 

verulega er brotið á friðhelgi einkalífs þess sem verður fyrir slíkum verknaði og rétti hans 

til verndar persónuupplýsinga. Lagasetning sem þessi setur því augljóslega réttlætanlegar 

og nauðsynlegar hömlur á tjáningarfrelsi til að tryggja mun ríkari hagsmuni. 

 

Í þessu samhengi má benda á skrif lögfræðingsins og aðgerðarsinnans Mary Anne Franks, sem 

fjallað er um í kafla 2.2. Hún gaf út leiðbeiningar ætlaðar löggjafanum í byrjun árs 2015. Þar fjallar 

hún um skilvirk lagaákvæði um hefndarklám, þ.e. hvað þau eiga að fela í sér og hvað ekki. 

Eftirfarandi er umfjöllun um þessi atriði.        

                                                           
182 Taylor Linkous (n. 8). 
183 John A. Humbach (n. 66). 
184 Taylor Linkous (n. 8). 
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 Hún segir lögin eiga að ná til þess verknaðar þegar aðili miðlar vísvitandi kynferðislegu 

myndefni af einstaklingi og veit eða hefði mátt vita að hann myndi ekki samþykkja það.185 Það á 

ekki að vera refsivert samkvæmt lögunum að miðla kynferðislegu myndefni sem tekið er af 

einstaklingi á almannafæri; úr auglýsingum eða þegar efni varðar hagsmuni almennings.186 

Ásetningur geranda skiptir að einhverju leyti máli m.t.t. verknaðarins, en ekki hvatir. Ákvæði í 

refsilögum um hefndarklám á ekki að setja skilyrði um hvatir fyrir verknaði, eins og t.d. ,,ætlaði 

að valda þolanda tilfinningatjóni” eða ,,ætlaði að áreita þolanda”, o.s.frv. Gerendur í 

hefndarklámsmálum miðla oft efni af annarri hvöt en persónulegri hefnd, t.d. þeirri að hagnast 

fjárhagslega, skemmta öðrum eða verða frægir. Franks segir að ef löggjafinn telur nauðsynlegt að 

tilgreina skaða eða tilfinningatjón fyrir refsinæmi verknaðar ætti að orða það t.d. á eftirfarandi 

vegu: ,,þegar aðila mátti vera ljóst að háttsemi myndi valda þolanda skaða eða tilfinningatjóni”.187 

Lögin mega ekki vera of víðtæk og taka til t.d. listrænna teikninga og nekt verður að vera skilgreind 

samkvæmt málvenju, þannig að það telst t.d. ekki miðlun hefndarkláms, ef mynd sýnir útlínur á 

geirvörtu konu vegna þess að hún er í blautu eða gegnsæu fataefni. Á hinn bóginn mega lögin 

heldur ekki vera of ítarleg, þ.e. aðeins ná yfir myndefni sem sýnir nekt. Myndefni getur verið 

kynferðislegt án nektar.188  Franks segir algengast að hefndarklám sé sett á Internetið, en dreifing 

hefndarkláms með t.d. DVD diskum og útprentuðum myndum, sé einnig algengt og verður að falla 

undir lögin.189 Þá takmarkast lögin ekki við háttsemi núverandi eða fyrrverandi maka þolanda. Þrátt 

fyrir að slík löggjöf undirstrikar þá staðreynd að hefndarklám er oft hluti af ofbeldi í nánu 

sambandi, leiðir það af sér að vinir þolanda, samstarfsmenn eða ókunnugir aðilar geti framið slíkan 

                                                           
185 The law SHOULD clearly set out the elements of the offense: the knowing disclosure of sexually explicit 

photographs and videos of an identifiable person when the discloser knows or should have known that the depicted 

person has not consented to such disclosure.   
186 The law SHOULD contain exceptions for sexually explicit images voluntary exposed in public or commercial 

settings and narrow exceptions for disclosures made in the public interest.  
187 The law SHOULD NOT confuse intent with motive. While the requisite mens rea for each element of a criminal 

law should be clearly stated, criminal laws are not required to include – and indeed the majority do not include – 

motive requirements. “Intent to cause emotional distress” or “intent to harass” requirements arbitrarily distinguish 

between perpetrators motivated by personal desire to harm and those motivated by other reasons. Motive requirements 

ignore the reality that many perpetrators are not motivated by an intent to distress but by a desire to entertain, make 

money or achieve notoriety.    
188 The law SHOULD NOT be so broadly drafted as to include drawings or unusally expansive definitions of nudity 

(e.g. buttocks or female nipples visible through gauzy or wet fabric) in its scope. On the other hand, the law SHOULD 

NOT be so narrowly drafted as to apply only to images featuring nudity, as an image can be sexually explicit without 

containing nudity.   
189 The law SHOULD NOT be so narrowly drafted as to only apply to disclosures made online or through social 

media, as non-consensual pornograpy can also take “low tech” forms such as printed photographs and DVDs. 
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verknað án afleiðinga.190 Að síðustu er nauðsynlegt að slík löggjöf takmarkar ekki ábyrgð þriðja 

aðila. Til eru sér lagaákvæði sem fjalla um takmarkaða ábyrgð hýsingaraðila vefsíðna, þ.e. þegar 

þeir eru aðeins milligönguaðilar og setja ekki sjálfir efni á vefsíðuna. Ef hýsingaraðili vefsíðu 

dreifir hefndarklámi að eigin frumkvæði, á löggjöfin einnig að ná til háttsemi hans.191  

 

6.2. Löggjöf annarra landa  

Árið 2009 settu Filippseyjar sérstök lög sem gerðu hefndarklám refsivert. Verknaðurinn getur 

varðað allt að sjö ára fangelsisrefsingu. Viktoríufylki í Ástralíu setti sérstaka löggjöf um 

hefndarklám árið 2013 og einnig lagaákvæði um þann verknað að hóta einstaklingi að birta 

kynferðislegt myndefni af honum, þ.e. kúgun með hefndarklámi. Hótun getur varðað eins árs 

fangelsisvist og miðlun hefndarkláms allt að tveggja ára fangelsisvist.192 Ísrael var fyrsta landið 

sem skilgreindi hefndarklám sem kynferðisbrot og getur það varðað fangelsisvist allt að fimm 

árum að dreifa hefndarklámi. Kanada gerði hefndarklám refsivert árið 2014 og hefndarklám 

skilgreint sem kynferðisbrot.Verknaðurinn varðar allt að fimm ára fangelsisrefsingu.193   

 Í Englandi og Wales er hefndarklám fellt undir dreifingu einkamynda og myndbanda og 

þar skiptir ásetningur geranda máli, þ.e. að hann ætli að valda þolanda vanlíðan. Verknaðurinn 

getur varðað allt að tveggja ára fangelsisrefsingu.194 Samkvæmt lögunum tekur hefndarklám til 

dreifingu viðkvæmra mynda eða myndskeiða af fyrri maka eða öðrum einstaklingum án leyfis. Í 

frumvarpi með lögunum er tekið fram að lögunum sé ætlað að ná til efnis sem deilt er á 

samfélagsmiðlum, símleiðis, með tölvupósti, á netinu eða á prentuðu formi. Tilkynni þolendur 

slíkt brot til lögreglu ber henni að fara með rannsókn málsins. Ef gerandi hefur einnig gerst sekur 

um önnur kynferðisbrot samkvæmt breskum lögum, t.d. ef þolandi er yngri en 18 ára eða 

hefndarklám nýtt til að kúga einstaklinga eða neyða þá til kynferðislegra athafna, getur ákvæðið 

um hefndarklám verið nýtt til refsiþyngingar.195      

                                                           
190 The law SHOULD NOT be limited to conduct perpetrated by a current or former intimate partner. While such laws 

usually highlight the fact that noncensual pornography is often a form of intimate partner violence they allow friends, 

co-workers, and strangers to engage in this destructive conduct with no consequence.  
191 The law SHOULD NOT broaden immunity for online entities beyond what is provided by the Section 230 of the 

Communications Decency Act. Section 230 protects online entities from liability only to the extent that online entities 

act as co-developers or co-creators of content, they can and should be prosecuted under state criminal law.  
192 Vigdís Fríða Þorvaldsdóttir (n. 37). 
193 Mary Anne Franks, „Drafting An Effective ‘Revenge Porn’ Law: A Guide for Legislators“ (n. 29). 
194 Vigdís Fríða Þorvaldsdóttir (n. 37). 
195Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 668 - 436. mál. Aðgengilegt á vef Alþingis, 2015.   
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 Í athugasemdum með frumvarpi um bann við hefndarklámi, sem fjallað er um í kafla 5.3., 

er umfjöllun um löggjöf annarra Norðurlanda varðandi miðlun hefndarkláms. Þar segir að 

umræðan um hefndarklám sé svipuð og á Íslandi, þ.e. háværar kröfur séu um aðgerðir og breytingar 

á löggjöf til að taka á þessum brotum. Eftirfarandi er umfjöllun um löggjöf þessara landa eins og 

henni er lýst í frumvarpinu.196 Í dönsku hegningarlögunum getur það varðað sekt eða allt að sex 

mánaða fangelsisvist að dreifa með óréttmætum hætti myndum af einkalífi annars einstaklings við 

aðstæður sem eiga augljóslega ekki að koma fyrir almenningssjónir. Finnland er með ákvæði í 

hegningarlögum sem kveður á um refsinæmi þess að dreifa upplýsingum sem brjóta gegn friðhelgi 

einkalífs. Það varðar sekt eða allt að tveggja ára fangelsisrefsingu að birta opinberlega gróft 

myndefni sem varðar einkalíf einstaklings, ef það er honum til tjóns, veldur honum vanlíðan eða 

er lítilsvirðandi. Svipar þetta til ákvæða Kaliforníuríkis, þ.e. sýna verður fram á að verknaðurinn 

hafi valdið þolanda vanlíðan. Þolandi þarf einnig að kæra verknaðinn sjálfur þar sem slíkt brot 

sætir ekki opinberri ákæru samkvæmt finnskri löggjöf. Samkvæmt norskum hegningarlögum getur 

það varðað sekt eða fangelsisrefsingu allt að þremur mánuðum ef einstaklingur brýtur gegn 

friðhelgi einkalífs með því að upplýsa um einkahagi. Standi hann skipulega að dreifingu slíkra 

upplýsinga er hámarksrefsing samkvæmt ákvæðinu sex mánuðir. Svíþjóð er ekki með sérstaka 

löggjöf um hefndarklám. Dreifing kynferðislegs myndefnis sem brýtur gegn friðhelgi einkalífs 

getur við vissar aðstæður fallið undir ákvæði sænskra hegningarlaga um róg eða ærumeiðingar. 

Ákvæðið um róg þykir þó ekki nægilega skýrt og ekki ljóst hvers konar háttsemi falli þar undir. 

Sænsku lögin virðast frekar ná til uppljóstrun persónulegra upplýsinga frekar en miðlun á 

kynferðislegu efni.           

 

6.3. Samantekt  

Bandaríkin eru komin nokkuð langt í lögfestingu sérstakra refsiákvæða um hefndarklám. Sérstök 

refsiákvæði er að finna í 27 fylkjum, en aftur á móti skortir sérstök ákvæði um hefndarklám í 23 

fylkjum. Löggjöfin er langt því frá fullkomin eins og bent er á. Ósamræmi er í skilgreiningu 

verknaðarins, þ.e. hvort um kynferðisbrot, friðhelgisbrot eða annars konar brot er að ræða. Þróunin 

er í þá átt að heimfæra hefndarklám undir kynferðisbrot. Ekki er fullt samræmi í því hvaða háttsemi 

                                                           
196sama heimild.  
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fellur undir lögin, sem eru annars vegar of ítarleg og hins vegar of víðtæk, að þessu leyti. 

Vandasamt er að sníða sérstakt lagaákvæði fyrir hefndarklám m.a. vegna ólíkra verknaðaraðferða 

geranda við framningu brotsins. Annars vegar er sú hætta fyrir hendi að sérstakt lagaákvæði um 

hefndarklám fari inn fyrir mörk tjáningarfrelsis og hins vegar að það nái ekki yfir ólíkar 

birtingarmyndir verknaðarins.         

 Löggjöfin er útfærð með nokkuð mismunandi hætti í öðrum löndum og er hámarksrefsing 

samkvæmt lagaákvæðum misjöfn milli landa. Það er áhugavert að Viktoríufylki, England og 

Wales séu einu löndin með sérstök viðurlög þegar hefndarklám er notað til að kúga einstakling. Á 

Norðurlöndum virðist mikil áhersla vera á vernd friðhelgi einkalífs. Samkvæmt framangreindu 

yrði hefndarklám talið brot gegn friðhelgi einkalífs, frekar en skilgreint sem kynferðisbrot, líkt og 

hérlendis. Hámarksrefsing samkvæmt norrænni löggjöf er frekar lág ef litið er til þess að 

hámarksrefsing skv. 209. gr. hgl., er fjögur ár.       

 Sýnt þykir að alþjóðasamfélagið sé að bregðast við vandanum. Síðastliðin ár hefur orðið 

alþjóðleg vitundarvakning um nauðsyn þess að taka á þessum brotum þar sem lögfesting 

refsiákvæða um hefndarklám, er mest áberandi frá árinu 2009. Internetið er alþjóðlegt og dreifing 

hefndarkláms án landamæra. Mætti færa rök fyrir því að þörf sé á alþjóðlegu samstarfi til að 

bregðast við þessu sívaxandi vandamáli.  
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7. Opinber umræða 

 

7.1. Umræða um hefndarklám síðustu ár 

Undanfarin ár hefur umræða um hefndarklám verið áberandi hérlendis sem og erlendis. Þar er 

þáttur fjölmiðla eðlilega veigaþungur. Þeir sýna þessu mikinn áhuga og umfjöllun um hefndarklám 

verið áberandi meðal helstu fréttamiðla. Áhugi fjölmiðla á hefndarklámi er vaxandi og í allgóðu 

samræmi við aukið umfang vandans. Nokkuð mismunandi er með hvaða hætti fjölmiðlar með 

reglulega daglega útgáfu, prent-, net- og ljósvakamiðlar, fjalla um viðfangið. Sumir hafa reynt að 

greina vandann, eðli hans og umfang og einnig reynt að fá viðbrögð sérfræðinga og fagfólks við 

því hvernig við eigi að bregðast, hvaða áhrif verknaðurinn hefur á meintan brotaþola og hvort unnt 

sé að stemma stigu við þessari þróun. Aðrir fjölmiðlar hafa fyrst og síðast nálgast málið með 

spennuþrungnum hætti, lýst verknaðinum í smáatriðum og jafnvel leikið á kynferðislega undirtóna. 

Þá eru flestar fréttafyrirsagnir fjölmiðla, þar sem fjallað er um hefndarklám, ,,krassandi” og 

gildishlaðnar og ljóst að reynt er að vekja athygli á fréttinni með þessum hætti. Fjölmiðlar virðast 

flestir fjalla um verknaðinn með sambærilegum hætti, þ.e. sem alvarlegt brot gegn einstaklingum. 

Færð voru rök fyrir því í kafla 2.3. að hugtakið hefndarklám hafi fest sig sem málvenja og því til 

stuðnings má vísa í umfjöllun fjölmiðla um verknaðinn. Sem dæmi má nefna að almennt er fjallað 

um verknaðinn, þ.e. dreifingu kynferðislegs myndefnis í óþökk einstaklings, sem hefndarklám og 

sjaldan vikið að öðrum hugtökum, þó hugtakið ,,hrelliklám” komi einstaka sinnum fyrir. Það má 

einnig sjá að áhugi fjölmiðla á málefninu fékk byr undir báða vængi eftir að frumvarp af hálfu 

Bjartrar Framtíðar var lagt fram um bann við hefndarklámi árið 2014. Fréttaflutningur um 

hefndarklám er áberandi í kjölfarið, þ.e. eftir að frumvarpið var lagt fram á Alþingi og er reglulega 

fjallað um hefndarklám til þessa dags. Fram til ársloka 2014 virðist umræðan tæpast hafa verið til 

staðar á vettvangi fjölmiðla. Í ljósi þess má draga þá álykun að frumvarpið hafi a.m.k. skilað hluta 

af tilætluðum árangri, þ.e. að vekja athygli á málefninu, því þrátt fyrir að frumvarpið hafi ekki 

orðið að lögum, hefur opinber umræða um hefndarklám sannarlega aukist. Þáttur fjölmiðla er þar 

mikilvægur.            
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7.1.2.  Umfjöllun fjölmiðla 

Höfundur safnaði umfjöllunum helstu fjölmiðla um verknaðinn síðustu tvö ár, þ.e. 2014-2016. 

Áhersla var á umfjallanir rafrænna fjölmiðla, en ljóst er að þeir njóta meiri vinsælda nú til dags en 

prentmiðlar.197 Það sem helst einkennir umræðu fjölmiðla á þessum vettvangi eru frásagnir 

þolenda brotanna. Ásamt því hafa reglulega verið umfjallanir um frumvarpið og umsagnir 

sérfræðinga um málefnið. Þar mætti nefna viðtal við Hrafnhildi Ragnarsdóttur, stjórnarkonu í 

Kvenréttindafélagi Íslands, Öldu Hrönn Jóhannsdóttur aðstoðarlögreglustjóra, Kolbrúnu 

Benediktsdóttur varahéraðssaksónara og mörg viðtöl við Björt Ólafsdóttur þingmann. Björt kom 

reglulega fram í helstu fréttamiðlum landsins á árinu 2015 og er fjallað um afstöðu hennar til 

löggjafarinnar að þessu leyti. Almennt séð hefur ekki verið mikil ádeila á dómskerfið, öllu heldur 

er áherslan á löggjafann. Er umræðan á þá vegu að löggjafinn sé ekki meðvitaður um alvarleika 

málsins ef horft sé til gildandi refsilöggjafar. Í febrúar s.l. var fjallað um þetta í Fréttablaðinu undir 

fyrirsögninni ,,Dómar falla þótt lög skorti um hrelliklám”. Er sagt að Alþingi sé langt á eftir 

vandamálum líðandi stundar. Þróun í upplýsingatækni er sögð hraðari en lögfesting nýrra 

refsiákvæða. Þá segir að hugtakið hefndarklám eða hrelliklám hafi ekki enn verið skilgreint í 

lögum eða verknaðinum settur refsirammi og refsilöggjöfin því veikburða að þessu leyti. Eftir að 

Hæstiréttur dæmdi í máli nr. 312/2015198, þar sem ungur maður var sakfelldur fyrir brot gegn 209. 

gr. hgl. og 99. gr. bvl., birti DV frétt undir fyrirsögninni ,,Skilorð fyrir hefndarklám”.199 Segja má 

að fréttaflutningurinn sé misvísandi. Í fréttinni er aðeins tekið fram að ákærði hafi verið sýknaður 

af broti gegn 233. gr. b. hgl. og eru málsatvik rakin stuttlega. Hvergi kemur fram að maðurinn hafi 

verið sakfelldur og hlotið dóm fyrir brot gegn ákvæðum 209. gr. hgl. og 99. gr. barnaverndarlaga. 

Í janúar 2015 fjallaði mbl.is um dómaframkvæmd hérlendis í tengslum við hefndarklám. Í fréttinni 

er tekið fram að Hæstiréttur hafi nú þegar notast við gildandi refsiákvæði, þ.e. 209. gr. hgl., þegar 

hefndarklámi er dreift og að ákvæðið hafi fjögurra ára refsihámark. Aftur á móti er bent á að í 

frumvarpi Bjartrar Framtíðar sé lagt upp með refsiákvæði sem feli í sér tveggja ára refsihámark. 

Umrædd frétt vekur sérstaka athygli á þessu. Dómur Hæstaréttar í máli nr. 242/2007 er skoðaður 

með nokkuð ítarlegum hætti og fjallað um það hvort hefndarklám ætti að teljast 

blygðunarsemisbrot. Bent er á að Hæstiréttur hafi í málinu notast við 209. gr. hgl. og ákærði 

                                                           
197  Höfundur skoðaði Vísir.is, mbl.is og DV.is og tók saman umfjallanir þeirra um hefndarklám frá árunum 2014-

2016.   
198 Fjallað er um dóminn í kafla 4.1.2.  
199 Þessi frétt birtist í helgarblaði DV 11.-14. desember 2015.  
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sakfelldur fyrir dreifingu hefndarkláms. Héraðsdómur er gagnrýndur sökum þess að ákærði var 

upphaflega sýknaður þar.200    

 

7.1.3. Opinber umræða í athugasemdakerfum fjölmiðla  

Á vefsíðum íslenskra fjölmiðla er sá möguleiki gjarnan fyrir hendi að hægt er að setja athugasemd 

við fréttir sem þar birtast. Þegar athugasemdir við fréttir fjölmiðla eru skoðaðar er ljóst að þær eru 

oftar en ekki settar á þessar vefsíður að illa ígrunduðu máli. Þegar innihald slíkra athugasemda er 

lesið má sjá að einstaklingar virðast ekki hika við að lýsa skoðunum sínum með afar óvægnum 

hætti og dæma þannig mann og annan, án þess að rökstyðja afstöðu sína eða byggja á gögnum 

málsins. Þrátt fyrir það eru margir einstaklingar sem koma fram undir raunverulegu nafni þegar 

þeir tjá sig með þessum hætti.          

 Áhugavert er að skoða athugasemdir sem skrifaðar voru þegar fjölmiðlar fjölluðu t.d. um 

dóm héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-36/2014. Fréttin var m.a. birt undir fyrirsögninni ,,dreifði 

nektarmyndum af fyrrverandi kærustu” og er málsatvikum lýst í stuttu máli. Í umfjöllun fjölmiðla 

er vísað til þess hvernig verknaðurinn fór fram, þ.e. að ungi maðurinn setti nektarmyndir af fyrrum 

unnustu sinni á Facebook-síðu hennar með orðunum ,,takk fyrir að halda framhjá mér sæta”. 

Athugasemdir við þær fréttir af þessum dómi eru að mörgu leyti lýsandi fyrir dómshörku í málum 

af þessum toga. Hér fara á eftir nokkur dæmi:  

 

,,Gellan er samt drasl fyrir að hafa haldið framhjá.” 

,,Vorkenni þessari rusl gellu núll hún átti nottla aldrei að halda fram hjá til að birja með.”  

,,Æji blah blah, sleppið því að taka klám myndir af ykkur eða leifa og málið leysist.” 

 

Ekki eru öll ummælin af þessu meiði heldur er sjónum einnig beint að verknaði gerandans:  

 

,,Svona heigular eiga ekki að fá nafnleynd”  

                                                           
200 Fjallað er um dóminn  í kafla 4.1.1. 
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,,Heigull eða ekki, þá verður nafngreining ef til vill til þess að strákurinn verði barinn fram 

og aftur. Þó svo hann eigi það nú pínu skilið… hann er bleyða og hefur greinilega ekki 

mikið undir honum fyrst hann gat ekki tekið þessu með smá yfirvægð.”  

 

7.2. Samantekt 

Ekki þarf að fjölyrða um mikilvægi fjölmiðla í nútímasamfélagi. Fjölmiðlar hafa mikil áhrif á 

skoðanir fólks og móta viðhorf og samfélagsleg gildi. Almenningur fær upplýsingar í gegnum 

fjölmiðla um samfélagsleg málefni eins og t.d. hefndarklám. Fjölmiðlar hafa aðhaldshlutverk og 

ákveðið eftirlit með t.d. störfum Alþingis. Mikilvægt er að fjölmiðlar fjalli um t.d. tillögur að 

lagabreytingum eins og títtnefnt frumvarp um bann við hefndarklámi.    

 Eins og rakið er að framan áttu fjölmiðlar, hérlendis og erlendis, stóran þátt í aukinni 

vitneskju almennings um alvarleika brotanna. Óskandi er að hefndarklám verði áfram málefni sem 

fjallað er um á vettvangi fjölmiðla með reglulegum hætti og er mikilvægt að fjölmiðlar fjalli um 

dóma sem falla í hefndarklámsmálum. Framangreind ummæli sem sett voru í athugasemdakerfi 

fjölmiðla við fréttir af dómsmálum um hefndarklám bera annars vegar með sér dómshörku 

gagnvart þolendum, en hins vegar gagnvart gerendum. Fáir vilja vera þekktir fyrir þann verknað 

að dreifa hefndarklámi og hljóta dóm fyrir. Fjölmiðlar eru mikilvægir að þessu leyti og hafa 

umtalsverð áhrif á samfélagsleg viðhorf til brotanna. Ekki hefur verið birt viðtal við gerendur í 

íslenskum hefndarklámsmálum. Áhersla hefur verið á þolendur brotanna. Svo virðist vera að 

fjölmiðlar taki ákveðna afstöðu að þessu leyti. Aftur á móti er líklegt að gerendur í þessum málum 

stígi ekki fram og opinberi sína hlið málsins af ótta við fordæmingu almennings. Fram kemur í 

kafla 3.2.4. að þolandi B bað geranda sinn að koma fram í ónafngreindu viðtali og segja sögu sína. 

Taldi hún ákveðið forvarnargildi felast í því. Taka má undir þetta sjónarmið, þ.e. að ekki sé síður 

mikilvægt að auka opinbera umræðu um samfélagsstöðu og líðan þeirra einstaklinga sem miðla 

hefndarklámi. Ef gerendur kæmu fram í viðtölum í fjölmiðlum og lýstu t.d. afleiðingum þess að 

vera dæmdir fyrir hefndarklám væri það mögulega til þess fallið að draga úr tíðni brotanna.   
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8. Er þörf á sérstöku refsiákvæði í íslenskri refsilöggjöf  

 

Hefndarklám er vaxandi vandamál í nútíma samfélagi. Tækniþróun er hröð og mun eflaust skapa 

ný vandamál á komandi árum. Vandamál tengd kynferðisbrotum, eins og t.d. hefndarklámi, munu 

eflaust þróast og verða umfangsmeiri í náinni framtíð. Í ritgerð þessari hefur verknaðinum verið 

lýst eins og hann þekkist í dag, farið hefur verið yfir helstu álitamál í þessum efnum og þá helst 

varðandi gildandi refsilöggjöf. Tilraunir íslenska löggjafans að bæta nýjum refsiákvæðum við 

refsilöggjöfina hefur ekki skilað niðurstöðu. Frumvarp um bann við hefndarklámi var mikilvægt 

skref í umræðunni um verknaðinn og hefur m.a. aukið áhuga og skilning almennings og fjölmiðla 

á umfangi og eðli brotsins. Frumvarpið er ekki gallalaust að mati þeirra sem um hafa fjallað. Sumir 

hafa bent á að það geri í raun ráð fyrir vægari refsingum en nú þegar er notast við. Ekki eru allir 

sammála um orðalag og efni frumvarpsins og virðist því langt í land með að sérfræðingar verði á 

einu máli um hvernig og hvort semja eigi sérstakt refsilagaákvæði um verknaðinn. Vísast hér til 

umfjöllunar Refsiréttarnefndar, sem bent hefur á að ítarlegri greining þurfi að fara fram á 

málefninu áður en hegningarlögum verði beytt m.t.t. refsiréttarlegra sjónarmiða. Birtingarmyndir 

verknaðarins eru margar og ljóst að erfitt er að sníða stakk eftir vexti með t.d. einu lagaákvæði í 

almennum hegningarlögum. Umræðan hefur verið á þann veg að hefndarklám eigi að skilgreina 

sem kynferðisbrot. Í þremur af fjórum dómum sem fallið hafa hérlendis um hefndarklám hefur 

verið notast við 209. gr. hgl. Hæstiréttur hefur nú tvívegis fellt háttsemina undir ákvæðið sem er í 

kynferðisbrotakafla hegningarlaga. Allir dómarnir voru bundnir skilorði, en færa má rök fyrir því 

að alvarleiki brotanna sé þess eðlis að fullnusta refsingar með fangelsisvist væri e.t.v. ekki það 

sem mestu máli skiptir, þ.e. þegar litið er til annarra afleiðinga fyrir gerendur í þessum málum. 

Löggjafar annarra ríkja hafa sett sérstök refsiákvæði um verknaðinn og hefur hann verið 

skilgreindur með nokkuð ítarlegum hætti í t.d. löggjöf ýmissa fylkja í Bandaríkjunum. Eins og 

rakið er að framan er slík löggjöf ýmsum takmörkunum háð.  Hvað sem því líður er ljóst að lögin 

þurfa að standast tímans tönn og þeim verður ekki breytt í hvert sinn sem tæknin þróast.

 Afleiðingar hefndarkláms geta verið alvarlegar og haft langvarandi afleiðingar fyrir 

brotaþola. Af framangreindum viðtölum má sjá að verknaðurinn hefur áhrif á þolendur hans í 

fjöldamörg ár og hafa hefndarklámstilfelli stundum endað með harmleik. Þá má færa má rök fyrir 

því að skilgreining hefndarkláms sem blygðunarsemisbrots sé ekki endilega í takt við verknaðinn. 
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Sýnt þykir að hvatir geranda snúast að öllu jöfnu ekki að því að brjóta gegn blygðunarsemi 

einstaklings heldur valda honum mun umfangsmeiri skaða. Eins og bent hefur verið á gæti það 

haft umtalsvert forvarnargildi að veita meiri fræðslu um verknaðinn og alvarlegar afleiðinga hans, 

svo gerendum í þessum málum fækki, frekar en fjölgi.     

 Síðustu ár hefur löggjafinn og löggæslan reynt að bregðast við ofbeldi í nánum 

samböndum. Ein birtingarmynd þess konar ofbeldis er hefndarklám. Aukinn áhugi opinberra aðila 

og tilsvarandi aukin umfjöllun fjölmiðla, hefur m.a. leitt til þess að dómstólar taka þessi mál fastari 

tökum en fyrr. Jafnvel má leiða rök að því að þessi þróun hafi leitt til refsiþyngingar í málum af 

þessum toga, þar sem gerendur beita hefndarklámi gegn einstaklingum sem teljast þeim nánir. Það 

er áberandi að í öllum dómum sem fallið hafa hérlendis, nema einum, að um var að ræða 

persónulega hefnd af hálfu fyrrverandi maka þolandans.      

 Þá er ekki síður mikilvægt að breyta samfélagslegum viðhorfum til brotaþola í þessum 

málum og færa umræðuna að ábyrgð þeirra sem dreifa hefndarklámi og þeirra sem neyta efnisins. 

Í þessu sambandi má benda á lögmálið um framboð og eftirspurn. Hefndarklám er vinsælt efni og 

er því mikilvægt að beina sjónum að neytendum þess, sem eiga stóran þátt í vandamálinu, með að 

ýta undir að slíkt efni fari í dreifingu.  Ekki verður fullyrt um það hvort eina leiðin til að taka á 

þessu sívaxandi vandamáli sé að breyta hegningarlögum, þótt vissulega komi það til greina, ásamt 

fleiri úrræðum sem hafa verið viðruð í þessari ritgerð.  
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