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Útdráttur 
Brot gegn kynferðislegri friðhelgi - Tilefni, nauðsyn og áhrif laga nr. 8/2021, um breytingu á 

almennum hegningarlögum nr. 19/1940 

Ritgerð þessi fjallar um viðbót við almenn hegningarlög nr. 19/1940 sem samþykkt var þann 
17. febrúar 2021 með lögum nr. 8/2021 um kynferðislega friðhelgi. Lagabreytingu þessari er 
ætlað að tryggja heildstæða og fullnægjandi réttarvernd kynferðislegrar friðhelgi einstaklinga 
í íslenskum rétti. Í þessari ritgerð verður litið til aðdraganda þessara lagabreytinga, bæði 
samfélagslega og í dómaframkvæmd. Þá verður farið yfir þær takmarkanir sem voru á 
heimfærslu brota á kynferðislegri friðhelgi í dómaframkvæmd og að lokum verða 
lagabreytingarnar kynntar og áhrif þeirra skoðuð. Markmið ritgerðarinnar er að skoða hvaða 
áhrif lagabreytingin hefur á málaflokkinn og hvort að hún sé í raun réttarbót fyrir þolendur 
brota gegn kynferðislegri friðhelgi. 
 Á síðustu árum hefur samfélagsleg umræða og meðvitund um brot gegn kynferðslegri 
friðhelgi aukist. Þetta hefur leitt til þess að aukinn þrýstingur hefur verið á löggjafann að setja 
í lög skýr lagaákvæði sem kveða á um bann gegn brotum á kynferðislegri friðhelgi. Nokkur 
frumvörp hafa verið lögð fram vegna þessa, það fyrsta árið 2014 og því ljóst að slík breyting á 
lögum hefur verið til umræðu um langa hríð.  
 Háttsemi sú sem hér er kölluð brot gegn kynferðislegri friðhelgi hefur vissulega ekki 
verið refsilaus fram að samþykkt laga nr. 8/2021 en hefur verið heimfærð undir eldri ákvæði 
almennra hegningarlaga. Ákvæði þessi voru ekki sett í lögin með þessa háttsemi í huga og því 
ekki alltaf skýrt í dómaframkvæmd hver skilyrði þess að hægt sé að heimfæra slíka háttsemi 
undir ákvæðin eru. Með nýjum lagaákvæðum hefur nú verið lögfest ákvæði sem leggur skýrt 
bann við að útbúa, afla sér eða öðrum, dreifa eða birta myndefni, texta eða sambærilegt efni, 
þ.m.t. falsað efni, af nekt eða kynferðislegri háttsemi annars manns án hans samþykkis. Þá er 
einnig lagt bann við því að hóta ofangreindri háttsemi. Auk þessa voru gerðar breytingar á 
ákvæðum í XXV. kafla almennra hegningarlaga sem eru til þess fallnar að styrkja stöðu 
þolenda brota á kynferðislegri friðhelgi. Telja má að þessi skýra lagasetning sé til þess fallin 
að styrkja stöðu þolenda í slíkum málum sem og að senda skýr skilaboð til almennings um 
alvarleika slíkra brota.  
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Summary 
Violation of sexual privacy - Grounds, necessity and effects of Act No. 8/2021, amending the 

General Penal Code No. 19/1940 
 

This thesis provides commentary on the addition to the General Penal Code No. 19/1940, 
adopted on 17 February 2021 by Act No. 8/2021 on Sexual Privacy. This amendment is 
intended to ensure comprehensive and adequate legal protection under Icelandic law of the 
sexual privacy of individuals. This thesis traces the background of these legislative changes, 
both societally and in case law; looks at the restrictions on transferring sexual privacy cases to 
an area of the penal code that is subject to judicial review; and, last but not least, introduces 
the new legislative changes and examines their practical effects. The thesis aims to specifically 
examine the effect of the legislative change on the issue in question, and whether it in fact 
represents a legal remedy for victims of violations of sexual privacy. 

In recent years, public debate and awareness of violations of sexual privacy has 
increased. As a result, there has been growing pressure on the legislature to enact clear legal 
provisions prohibiting violations of sexual privacy. Several bills have been submitted for this 
purpose, the first in 2014, and it is therefore clear that the felt need for a change in the law has 
been under discussion for a long time. 

The conduct in question,  which is referred to as a violation of sexual privacy, was 
certainly not unpunishable until the adoption of Act No. 8/2021, but the provision penalizing 
it has now been transferred to older provisions of the General Penal Code. Those older 
provisions were not included in the law with this conduct in mind, and therefore it is not always 
clear in case law what the conditions are for such conduct to be included in the provisions. The 
new legal provisions have now introduced a provision that clearly prohibits the preparation, 
acquisition or publication of images, text or similar material, including forged material, by 
nudity or sexual conduct of another person without his/her consent. It is also unlawful to 
threaten the above conduct. In addition, changes were made to the provisions of ch. XXV of 
the General Penal Code for the intention of strengthening the position of victims of sexual 
privacy violations. It can be stated that this clear legislation is conducive to strengthening the 
position of victims in cases of violation of sexual privacy, and that it sends a clear message to 
the public about the seriousness with which the legislator views such offenses. 
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Formáli 
 
Ritgerð þessi er lokaverkefni til fullnaðarprófs við Lagadeild Háskólans í Reykjavík.  
Þegar kom að því að velja umfjöllunarefni hugsaði ég fljótlega um ástæðuna fyrir því að 
lögfræðin varð fyrir valinu á sínum tíma. Á árunum 2014 til 2017 var ég hluti af góðum hópi 
sem stóð að skipulagningu Druslugöngunnar í Reykjavík. Það var mér því mikið hjartans mál 
að berjast fyrir betri stöðu þolenda kynferðisofbeldis í réttarkerfinu á Íslandi.  

Ein af áherslum Druslugöngunnar árið 2017 var að vekja athygli á stafrænu 
kynferðisofbeldi sem við tölum nú um sem brot á kynferðislegri friðhelgi. Þrátt fyrir að önnur 
svið lögfræðinnar hafi vakið áhuga minn í gegnum námið þótti mér við hæfi að loka hringnum 
með þessum hætti en þegar að vinna við ritgerðina hófst var frumvarp sem varð að lögum um 
kynferðislega friðhelgi til umræðu á Alþingi.  

Mig langar að þakka leiðbeinanda mínum, Halldóru Þorsteinsdóttur fyrir veitta aðstoð 
við ritgerðina. Einnig vil ég þakka Maríu Rún Bjarnadóttur fyrir hennar vinnu við umrædda 
lagasetningu og veittan stuðning við skrif þessarar ritgerðar.  

Loks vil ég þakka kærastanum mínum Atla Fannari Bjarkasyni og syni okkar Tindi 
Atlasyni fyrir ómældan stuðning og þolinmæði við ritgerðarskrifin. Án þeirra hefði þetta ekki 
gengið upp og ég er þeim afar þakklát. 
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1. Inngangur 

Í þessari ritgerð verður sjónum beint að nýrri viðbót við almenn hegningarlög nr. 19/19401 sem 

samþykkt var þann 17. febrúar 2021 með lögum nr. 8/2021. Frumvarpið sneri að lagabreytingu 

sem ætlað er að tryggja heildstæða og fullnægjandi réttarvernd kynferðislegrar friðhelgi 

einstaklinga í íslenskum rétti.2 Lagabreytingin felur í sér nýja lagagrein sem viðbót við lögin, 

sem og breytingar á núverandi ákvæðum laganna og öðrum lögum. Frumvarp til laganna var 

byggt á greinargerð Maríu Rúnar Bjarnadóttur, lögfræðings, sem unnin var fyrir 

forsætisráðuneytið og gefin út í janúar árið 2020.3 

Tilefni þessara breytinga á lögunum er aukning þeirra brota sem teljast brot gegn 

kynferðislegri friðhelgi. Í gegnum tíðina hafa önnur hugtök verið notuð um slíka háttsemi, má 

þá helst nefna stafrænt kynferðisofbeldi og hefndarklám. Hugtakið brot á kynferðislegri 

friðhelgi á við þegar brotið er gegn friðhelgi einstaklings á kynferðislegan hátt. Þegar sem dæmi  

birtar eru kynferðislegar myndir af manneskju sem teknar voru í friðhelgi einkalífs þess aðila 

eða þegar myndir eru teknar af manneskju sem hefur ekki samþykkt slíka myndatöku og 

myndirnar sýna nekt viðkomandi eða sýna hann á kynferðislegan hátt. Háttsemin þarf þó ekki 

að vera á stafrænu eða myndrænu formi til þess að teljast brot gegn kynferðislegri friðhelgi en 

einnig telst til brota gegn kynferðislegri friðhelgi að deila ummælum eða texta sem inniheldur 

kynferðislegar upplýsingar eða staðhæfingar um brotaþola. Þessi upptalning er ekki tæmandi 

talning en gefur mynd af þeim brotum sem falla undir brot gegn kynferðislegri friðhelgi.  

Markmið þessara lagabreytinga er að styrkja stöðu þolenda sem orðið hafa fyrir broti 

gegn kynferðislegri friðhelgi sinni með skýrari ákvæðum laga. Með nýju lagaákvæði er 

skilgreint hvers konar háttsemi telst sem brot gegn kynferðislegri friðhelgi en fram að 

lagabreytingunni hefur slík háttsemi ýmist verið felld undir ákvæði alm. hgl. um brot gegn 

blygðunarsemi eða um kynferðislega áreitni. Lagabreytingin er því ekki gerð með því markmiði 

að gera háttsemi sem áður hefur verið refsilaus refsiverða, heldur felur hún í sér réttarbót sem 

gerir stöðu brotaþola betri og auðveldar rannsókn og saksókn slíkra brota. Með lagasetningunni 

má einnig segja að löggjafinn sendi almenningi skýr skilaboð um það um það hversu 

raunveruleg og alvarleg kynferðisbrot felast í brotum gegn kynferðislegri friðhelgi einstaklinga. 

                                                
1 hér eftir alm. hgl. 
2 María Rún Bjarnadótir, Kynferðisleg friðhelgi: Umfjöllun um réttarvernd og ábendingar til úrbóta 
(Forsætisráðuneytið 2020) 1 <https://www.stjornarradid.is/library/04-
Raduneytin/ForsAetisraduneytid/Kynfer%C3%B0islegFri%C3%B0helgi_MRB.pdf>. 
3 María Rún Bjarnadótir (n. 2). 
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Í þessari ritgerð verður heimfærsla og dómaframkvæmd brota gegn kynferðislegri 

friðhelgi skoðuð eins og hún var fyrir lagabreytingar. Þá verður einnig skoðað hvert tilefni 

lagabreytinganna var, nauðsyn þess að breyta lögunum, sem og áhrif breytinganna. Taka skal 

fram að umfjöllun þessarar ritgerðar tekur ekki til þess þegar þolendur brota gegn kynferðislegri 

friðhelgi eru börn. En þó kann að vera að brotaþolar einhverra þeirra dóma sem vísað verður til 

í umfjölluninni séu undir lögaldri. Ritgerðinni er ætlað að varpa ljósi á það hvort að þessi 

lagabreyting stuðli að réttarbótum fyrir þolendur brota gegn kynferðislegri friðhelgi. Einnig 

verður leitast eftir svari við spurningu sem lögð var fram í umræðum um frumvarpið sem varð 

að lögum þessum á Alþingi: „Hefur þessi lagabreyting raunverulega þýðingu?“4  

2. Skilgreiningar hugtaka 

Í gegnum tíðina hefur hugtakanotkun um brot sem nú falla undir brot gegn kynferðislegri 

friðhelgi verið ýmiss konar. Til þess að unnt sé að sakfella fyrir brot er mikilvægt að 

hugtakanotkun sé skýr og ótvírætt að hugtakið nái yfir brotið sem því er ætlað.  

Áður en fjallað er um hugtakið kynferðisleg friðhelgi er nauðsynlegt að fjalla um þá 

hugtakanotkun sem stuðst hefur verið við hingað til og ástæður þess að hugtökin þóttu ekki ná 

yfir þá verknaðarþætti sem þeim var ætlað. Mikil þróun og breytingar hafa orðið á 

hugtakanotkuninni og á það sér helst þá skýringu að reynt hafi verið að bregðast við tilteknum 

birtingarmyndum brotanna í gegnum tíðina en ört breytileg tækni5 og aukin samfélagsmiðla 

notkun hefur haft mikil áhrif á þessa háttsemi sem við hér köllum brot á kynferðislegri friðhelgi. 

Þá verður einnig farið yfir skilgreiningar á hugtökum sem telja verður að skipti máli í umfjöllun 

ritgerðarinnar.  

2.1 Kynferðislegt ofbeldi  

Kynferðislegt ofbeldi er regnhlífarhugtak yfir ofbeldi eða áreitni gegn kynfrelsi fólks. Hugtakið 

hefur ekki verið skilgreint í lögum og á ekki við sérstakt ákvæði hegningarlaganna heldur er 

frekar um að ræða hugtak sem sambærilegt er hugtakinu um kynferðisbrot, sem nær yfir alla þá 

háttsemi sem kveðið er á um í XXII. kafla almennra hegningarlaga. Hugtakið kynferðislegt 

ofbeldi er notað í flokkunarkerfi barnaverndar á Íslandi til þess að lýsa háttsemi sem kveðið er 

á um í almennum hegningarlögum og barnaverndarlögum.6 Samkvæmt skilgreiningu WHO 

(World Health Organization) er kynferðislegt ofbeldi hvers konar kynferðisleg háttsemi, tilraun 

                                                
4 Alþt. 2020-2021, B-deild, 52. fundur (Sigríður Á. Anderssen) skoðað 2. maí 2021. 
5 Alþt. 2020, B-deild, 267. mál, 21. fundur (Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir) skoðað 27. apríl 2021. 
6 Freydís Jóna Freysteinsdóttir, „Skilgreiningar- og flokkunarkerfi í barnavernd (SOF)“ 2. útgáfa 
<http://www.bvs.is/media/verklagsreglur/SOF-2015.pdf>. 
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til kynferðislegrar háttsemi og óumbeðnar kynferðislegar athugasemdir sem snúa að kynferði 

einstaklings af öðrum einstaklingi og felur í sér þvingun. Þvingunin getur falist í líkamlegri 

valdbeitingu, ógnunum og hótunum.7  

2.2 Kynferðisleg áreitni 

Um kynferðislega áreitni er fjallað í 199. gr. hgl. En það er ekki langt síðan farið var að líta á 

slíka áreitni sem ámælisverða hegðun, sem ekki væri  álitin einkamál eða eðlilegur 

samskiptamáti milli kynja heldur alvarleg árás á friðhelgi þolanda og að um refsiverða háttsemi 

væri að ræða. Ákvæðið kom inn í hegningarlögin árið 2007 með lögum númer 61/2007.8  

Hugtakið er ekki skilgreint í almennum hegningarlögum en í lögum um jafna stöðu 

kvenna og karla nr. 10/2008 er kynferðisleg áreitni skilgreind sem „hvers kyns kynferðisleg 

hegðun sem hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu þess sem fyrir henni verður, 

einkum þegar hegðunin leiðir til ógnandi, fjandsamlegra, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða 

móðgandi aðstæðna. Hegðunin getur verið orðbundin, táknræn og/eða líkamleg.“ 

2.3 Hefndarklám 

Hefndarklám (e. Revenge porn) er hugtak sem hefur náð talsverðri fótfestu í umræðu um slík 

brot bæði hérlendis og ekki síst í enskumælandi löndum. Hefndarklám hefur verið skilgreint 

sem svo að um sé að ræða opinbera birtingu á kynferðislegu myndefni án samþykkis þess sem 

er sýndur eða kemur fram í myndefninu.9 Orðræða hugtaksins vísar til þess að slík brot séu oft 

framin með hefnd í huga og þá gjarnan af fyrrverandi maka, það er að segja að hann birti eða 

dreifi kynferðislegu myndefni til hefndar undir lok sambandsslita eða síðar. Í samtölum við 

þolendur brota gegn kynferðislegri friðhelgi, þar sem leitast var svara við því hver hvatinn væri 

á bak við brot gerenda þeirra komu í ljós margar ástæður svo sem: afbrýðisemi, stjórnsemi, 

kvenhatur, niðurlægingu, kynferðislega ánægju, leit að athygli og „gauramenning“ (e. lad 

culture). Þessir ástæður gerenda undirstrika hve óheppilegt það væri fyrir löggjafann að nota 

hugtak sem er svo samofið þeim hvata sem liggur að baki brotsins.10 

Þónokkrir vankantar eru á þessu hugtaki, sem ásamt því að ná ekki fyllilega yfir slíkan 

verknað, ýtir undir orðræðu sem er til þess fallin að koma sök á þolandann, og þar með ýtir 

                                                
7 World Health Organization, „World report on violence and health“ (World Health Organization) 149 
<https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/chapters/en/> skoðað 3. apríl 2021. 
8 Ragnheiður Bragadóttir, Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks (Bókaútgáfan Codex 2018) 354. 
9 Kolbrún Benediktsdóttir og Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir, „Afbrotið hefndarklám: Vandamál við saksókn brots 
sem ekki hefur verið skilgreint í lögum“ (2015) 68 (1) Úlfljótur 425. 
10 Clare McGlynn o.fl., „Shattering lives and myths : a report on image-based sexual abuse.“ [2019] Project 
Report. Durham University; University of Kent. <https://claremcglynn.files.wordpress.com/2019/10/shattering-
lives-and-myths-revised-aug-2019.pdf> skoðað 13. mars 2021. 
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undir skömm hans. Vísun orðsins til hefndar gefur bæði til kynna að þolandi hafi sjálfur gert 

eitthvað sem ástæða er til þess að hefna fyrir en einnig hefur verið talið að með því sé hugtakið 

þrengt, svo að til þess að verknaður teljist falla undir hugtakið þurfi að líta til þess hvaða hvatir 

liggi að baki verknaðinum og að einungis brot þar sem sannað er að hefnd hafi legið að baki 

flokkist undir hugtakið.  

2.4 Hrelliklám 

Í kjölfar notkunar á hugtakinu hefndarklám varð sterk umræða í samfélaginu um vankanta þessa 

hugtaks, var þá lagt til að hugtakið hrelliklám ætti betur við. Með því væri vissulega komið í 

veg fyrir marga ókosti orðsins hefnd í tengslum við brotin en þó var það ekki talið með öllu 

ásættanlegt. Að nota orðið klám í þessu samhengi skýtur skökku við. Að skilgreina myndefni 

sem tekið er upp í óþökk þess sem á því er, eða myndefni sem tekið er upp í nánum samböndum 

og ekki ætlað þriðja aðila, sem klám er villandi og sendir röng skilaboð til þolenda slíkra brota 

og samfélagsins um eðli þeirra.11 

2.5 Stafrænt kynferðisofbeldi 

Hugtakið stafrænt kynferðisofbeldi hefur hvorki verið skilgreint í íslenskri löggjöf né orðabók 

en hefur síðastliðin ár náð ákveðinni fótfestu í orðanotkun þegar lýsa á því ofbeldi sem ritgerð 

þessi fjallar um, og var hugtakið meðal annars notað í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarflokkanna 

árið 2017.12 Hugtakið lýsir þeirri háttsemi að dreifa stafrænt og án heimildar myndefni af 

einstaklingi sem er nakinn eða í kynferðislegum stellingum.13 Þrátt fyrir ágæti hugtaksins 

vantaði enn að það næði yfir þann verknað að slíku kynferðislegu ofbeldi gæti verið beitt án 

aðkomu stafrænna miðla. Það er að segja þegar myndefni af einstaklingi sem er nakinn eða í 

kynferðislegum stellingum er prentað út og því dreift án þess að um stafræna dreifingu sé að 

ræða.  

2.6 Myndrænt kynferðisofbeldi 

Á málþingi sem haldið var í Háskólanum í Reykjavík þann 18. febrúar 2019 vakti María Rún 

Bjarnadóttir, lögfræðingur og doktorsnemi við Sussex-háskólann í Bretlandi, athygli á 

mikilvægi þess að hugtak sem fjallaði um brot gegn kynferðislegri friðhelgi væri hlutlaust hvað 

tækni varðar. Sér í lagi í ljósi þess að reynt hefur á í dómaframkvæmd, mál þar sem dreifing 

                                                
11 Kolbrún Benediktsdóttir og Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir (n. 9) 428. 
12 „Sáttmáli Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs um 
ríkisstjórarsamstarf og eflingu Alþingis“ (nóvember 2017) 
<https://www.stjornarradid.is/rikisstjorn/stefnuyfirlysing/> skoðað 28. mars 2021. 
13 María Rún Bjarnadótir (n. 2) 20. 
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kynferðislegra einkamynda átti sér stað með hlutrænum en ekki stafrænum hætti.14 Lagði hún 

því til að hugtakið myndrænt kynferðisofbeldi næði betur utan um alla mögulega 

verknaðarþætti slíkra brota15 en samhliða yrðu ákvæði almennra hegningarlaga um friðhelgi 

einkalífs uppfærð til þess að veita annars konar kynferðislegri tjáningu en myndrænni 

fullnægjandi vernd. Hugtakið myndrænt kynferðisofbeldi tekur mið af enska hugtakinu ,,image-

based sexual abuse“, sem hefur náð festu í fræðiumfjöllun í Bretlandi, Ástralíu og á Nýja-

Sjálandi. Hugtakið er þar bæði notað sem ákveðið regnhlífarhugtak yfir mismunandi 

birtingarmyndir brota á kynferðislegri friðhelgi en einnig sem hugtak yfir það þegar 

kynferðislegt myndefni af öðrum er búið til, þess aflað, því stolið eða dreift án samþykkis eða 

þegar einhver hótar að gera það.16 Hugtakið getur átt við þrátt fyrir að efni hafi verið falsað eða 

því breytt á einhvern hátt.  

Notkun á hugtakinu er þó talin geta verið takmarkandi í íslensku samhengi þar sem 

dæmi eru um íslensk dómsmál þar sem brotið var gegn kynferðislegri friðhelgi á annan hátt en 

með myndrænum hætti. Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 19. febrúar 2019 í máli nr. S – 

670/2018 var ákærði dæmdur fyrir brot gegn 209. hgl. um blygðunarsemi og 233. gr. b. hgl. um 

stórfelldar ærumeiðingar í nánu sambandi með því að skrifa ummæli undir mynd af þolanda í 

Facebook-hópi sem og að hafa látið sömu ummæli fylgja með myndum af þolanda sem hann 

sendi í tölvupósti. Af þessu er því ljóst að hugtakið myndrænt kynferðisofbeldi nær einungis 

yfir hluta þeirra verknaða sem geta fallið undir brot gegn kynferðislegri friðhelgi.  

2.7 Kynferðislegur sjálfsákvörðunarréttur 

Sjálfsákvörðunarréttur er hugtak sem hægt er að nota í mjög víðtækum skilningi, sem fer alfarið 

eftir samhenginu hverju sinni. Samkvæmt orðabókaskýringu orðsins er skilgreining þess 

„Réttur einstaklinga til þess að ákvarða sjálfir eigin örlög eða aðgerðir gagnvart sjálfum sér án 

þvingunar“. Telja má að sjálfsákvörðunarréttur byggi á grunnstoðum mannréttinda en í 

Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna er í 12. gr. yfirlýsingarinnar að finna ákvæði sem 

hefur mikla þýðingu fyrir sjálfsákvörðunarrétt sérhvers manns. Ákvæðið hljóðar svo: „Eigi má 

af geðþótta raska einkalífi, fjölskyldulífi, heimili eða bréfaskriftum nokkurs einstaklings, né 

heldur ráðast á æru hans eða mannorð. Ber öllum lagavernd gagnvart slíkum afskiptum eða 

árásum.“17 

                                                
14 Kolbrún Benediktsdóttir og Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir (n. 9). 
15 María Rún Bjarnadótir, „Vernd gegn stafrænu kynferðisofbeldi“ (Háskólinn í Reykjavík, 18. febrúar 2019). 
16 María Rún Bjarnadótir (n. 2) 23. 
17 Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna. 
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Í íslenskri dómaframkvæmd hefur verið skírskotað til hugtaksins. Má þar nefna að í 

dómsniðurstöðu Hérd. Rvk. 22. júní 2009 í máli nr. S-299/2009 var komist svo að orði að 

ákærði hefði brotið gegn sjálfsákvörðunarrétti brotaþola með því að hafa við hann 

kynferðismök án samþykkis. Þá er í dómsniðurstöðu Hæstaréttar 18. febrúar 2021 í máli nr. 

30/2020 vísað til athugasemda í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 61/2007 

þar sem sagði að aðalatriði kynferðisbrots væri að brotið væri gegn sjálfsákvörðunarrétti fólks 

varðandi kynlíf, frelsi þess og friðhelgi og væri það alvarlegast fyrir þolendur brotanna. Í 

kynferðisbrotamálum hafa íslenskir dómstólar þó einnig vísað til þess að brotið hafi verið gegn 

kynfrelsi þolenda. Í kynfrelsinu felst í raun sá réttur einstaklinga til að velja og hafna 

kynferðislegu samneyti.18 Af þessu mætti því skilgreina kynfrelsi manna sem kynferðislegan 

sjálfsákvörðunarrétt einstaklinga.19 

2.8 Friðhelgi 

Kveðið er á um friðhelgi einkalífs í Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands20 en í 71. gr. hennar segir 

að allir skulu njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. Þá eru þessi réttindi einnig tryggð 

í 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu.21 Hugtakið friðhelgi er ekki skilgreint í 

lögskýringargögnum með 71. gr. stskr. en orðið kemur frá upphaflegu ákvæði stjórnarskrárinnar 

frá 1874 um friðhelgi heimilisins. Hugtakið friðhelgi felur í sér mikilvæg réttindi og skulu allar 

takmarkanir á þeim réttindum túlka þröngt, einkum þegar stjórnvöldum eru veittar heimildir til 

að skerða þessi réttindi.22 Kveðið er á um hvernig brot á friðhelgi einkalífsins eru refsiverð í 

XXV. kafla almennra hegningarlaga. Með hugtakinu er átt við þá þætti einkalífs manna sem 

skulu verndaðir fyrir átroðningi stjórnvalda eða annarra manna.23 

Viðkvæmar persónulegar upplýsingar hafa fengið sérstaka vernd í íslenskri löggjöf. Þar 

má helst nefna lög nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga en 11. gr. 

laganna setur sérstök skilyrði fyrir vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga. Samkvæmt 

orðskýringum laganna í 3. tl. 3. gr. eru viðkvæmar persónuupplýsingar meðal annars 

upplýsingar um kynlíf manna og kynhneigð. Má því segja að upplýsingar um slíkt teljist til 

mikilvægra hagsmuna sem krefjast ríkrar verndar. Þá hefur því verið slegið föstu í 

                                                
18 Atli Gíslason höfundur og Jóhanna Katrín Magnúsdóttir, „Réttarvernd kynfrelsis“, Guðrúnarbók (2006 2006) 
23. 
19 Stephen J Schulhofer, Unwanted Sex: The Culture of Intimidation and the Failure of Law (Revised ed. 
edition, Harvard University Press 2000) 99. 
20 Hér eftir stjskr. 
21 Hér eftir MSE 
22 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: mannréttindi (Codex 2008) 285. 
23 Kjartan Gunnarsson, „Friðhelgi einkalífs“ [1978] (31. árgangur) Úlfljótur <https://fj.is/?site=timarit&nr=325> 
skoðað 23. mars 2021. 
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dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu að tilfinningasambönd og kynferðissambönd 

skulu njóta verndar sem og auðkenni einstaklinga og sjálfsmynd, sem meðal annars felur í sér 

kynímynd og kynhegðun.24  

Kynferðislegur sjálfsákvörðunarréttur er samofinn friðhelgi einkalífsins og hefur oft 

verið vísað til þessara hugtaka samhliða í dómaframkvæmd, sbr. dóm Hrd. 22. september 2005 

í máli nr. 49/2005 þar sem brotaþoli krafðist miskabóta á grundvelli 26. gr. skaðabótalaga nr. 

50/1993 fyrir að hafa brotið gegn kynfrelsi sínu með því að hafa haft við brotaþola samfarir 

gegn vilja hennar. Til stuðnings miskabótakröfu brotaþola var vísað til 70. og 71. gr. stjskr. og 

8. gr. MSE. Fallist var á að með þessari háttsemi hefði verið brotið gegn frelsi brotaþola og 

persónu, og voru henni dæmdar miskbætur á grundvelli 26. gr. skaðabótalaga. Má af þessum 

dómi telja að íslenskir dómstólar viðurkenni kynferðislegan sjálfsákvörðunarrétt manna sem 

þátt í einkalífi þeirra, skv. skilgreiningu 71. gr. stjskr. og 8. gr. MSE.  

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur vísað til þess að nauðgun brjóti gegn 

sjálfsákvörðunarrétti manna sem njóti verndar 8. gr. MSE, sbr. ummæli í dómi MDE, M.C. 

gegn Búlgaríu, 4. desember 2003 í máli nr. 39272/98. Kynferðisofbeldi á sér þó margar 

birtingarmyndir en allar eiga þær það sameiginlegt að kynferðislegum athöfnum er beitt gegn 

vilja þess sem fyrir ofbeldinu verður og veldur skaða.25 Því má telja að það sé ekki einungis 

nauðgun sem brýtur gegn kynfrelsi manna heldur einnig aðrar birtingarmyndir 

kynferðisofbeldis.  

2.9 Kynferðisleg friðhelgi 

Hugtakið kynferðisleg friðhelgi er nýtt og kom fram fyrst í skýrslu Maríu Rúnar Bjarnadóttur 

sem gefin var út í janúar 2020, og unnin var fyrir dómsmálaráðuneytið sem undirbúningur fyrir 

frumvarp til breytinga á ákvæðum almennra hegningarlaga er snúa að brotum á kynferðislegri 

friðhelgi. Hugtakinu er ætlað að taka við af hugtökum sem áður hafa verið notuð yfir slík brot 

svo sem hefndarklám, hrelliklám, stafrænt og myndrænt kynferðisofbeldi. Í skýrslunni er 

vandlega farið yfir þær mögulegu hvatir sem geta legið að baki verknaði gerenda. Sama hver 

hvatinn eða ásetningurinn er eru hagsmunir brotaþola alltaf þeir sömu. Það er að brotið er gegn 

kynferðislegri friðhelgi þolenda.  

Fjallað hefur verið sérstaklega um málið í erlendum fræðigreinum, að í stað þess að 

lögð sé áhersla á verknaðaraðferðir eða ásetning brotamanna í hugtakanotkun brota sé frekar 

                                                
24 Björg Thorarensen (n. 22) 290–292. 
25 Guðrún Jónsdóttir, Nauðgun (Stígamót 1993). 
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tekið mið af þeim verndarhagsmunum sem liggja að baki.26 Hugtakið kynferðisleg friðhelgi er 

víðfeðmt hugtak og getur brot gegn því átt við um öll brot gegn kynfrelsi fólks; t.d. nauðganir 

og kynferðislega áreitni. Hugtakið nær þó mjög vel yfir þá hagsmuni sem brotið er gegn með 

stafrænum og myndrænum kynferðisbrotum. Þar að auki er hugtakið hlutlaust hvað viðkemur 

tækni og laust við gildishlaðna merkingu.27 Með broti á kynferðislegri friðhelgi er átt við að 

ráðist er gegn friðhelgi einkalífs einstaklinga en á þann hátt sem snertir kynferði þess sem á í 

hlut á einhvern hátt. Hugtakið getur átt við um að persónulegum myndum af einstaklingi sé 

deilt til óviðkomandi aðila í leyfisleysi þess sem á myndinni er, að kynferðislegum upplýsingum 

um einstakling sé deilt til óviðkomandi aðila, að myndir séu teknar af einstaklingi sem sýnir 

hann á kynferðislegan hátt o.fl, en ekki er um tæmandi talning heldur aðeins hluta af þeirri 

háttsemi sem getur talist til brota á kynferðislegri friðhelgi. Af þessu má telja að rétt sé að nota 

hugtakið kynferðisleg friðhelgi sem er kjarninn í þeim verndarhagsmunum sem undir liggja í 

slíkum brotum hvort sem brotin eiga sér stað með stafrænum eða öðrum hætti og hvort sem 

birtingarmynd þeirra er myndræn eða með öðrum hætti.  

3. Tilefni og nauðsyn lagasetningar 

3.1 Byrjunin 

Brot gegn kynferðislegri friðhelgi eru ekki ný af nálinni á Íslandi eða annars staðar, en 

samfélagsleg umræða um slík brot hefur á síðustu árum orðið háværari en nokkru sinni fyrr. Í 

frumvarpi til laga um breytingu á almennum hegningarlögum árið 1992 kom fram að ákvæði 

um kynferðislega áreitni skyldi ná yfir „ýmis konar káf, þukl og annars konar líkamlega 

snertingu og ljósmyndun af kynferðislegum toga“. Markmiðið með ákvæðinu var að vernda 

persónulegt frelsi, mannhelgi og kynferði einstaklings sem og að veita slíkri háttsemi meiri 

athygli en áður með þessu sérákvæði og taka harðar á brotum.28 Lítið reyndi þó á ákvæði 

laganna sem sett var 1992 þar sem orðalag þess var bundið þröngum takmörkunum og 

réttarverndin sem það veitti nokkuð óljós. Þó má telja af þessu að brot gegn kynferðislegri 

friðhelgi hafi verið yfirvofandi vandamál á þeim tíma, þó að það hafi verið á ólíkan hátt en við 

sjáum í dag.  

Tækniþróun og nýjungar hafa rutt sér til rúms og um leið hafa myndast nýjar leiðir til 

þess að brjóta gegn kynferðislegri friðhelgi einstaklinga á stafrænan hátt eða með öðrum 

leiðum.  

                                                
26 Danielle Keats Citron, „Sexual Privacy“ (Social Science Research Network 17. ágúst 2018) SSRN Scholarly 
Paper ID 3233805 <https://papers.ssrn.com/abstract=3233805> skoðað 24. mars 2021. 
27 María Rún Bjarnadótir (n. 2) 26. 
28 Alþt. 1991- 1992, A-deild, þskj. 58. 
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3.2 Söguleg þróun verknaðar 
Brot gegn kynferðislegri friðhelgi eiga sér langa sögu en slík brot hafa verið við lýði líklega frá 

örófi alda. Þrátt fyrir það er ekki langt síðan almenningur varð meðvitaður um þessi brot og 

alvarleika þeirra. Með aukinni þróun tækninnar hafa þessi brot aukist og þróast út í þau brot 

sem við þekkjum í dag. Fyrir tíma netsins og tölvutækninnar voru möguleikar á því að koma 

myndrænu kynferðislegu efni í dreifingu minni og ekki mögulegt að koma því í eins mikla 

dreifingu og hægt er í dag. Netið er aðgengilegt almenningi, það er einfalt og án landamæra og 

hefur gert það að verkum að á örskotsstundu er hægt að dreifa hvers kyns efni til mörg þúsund 

aðila í öllum löndum heimsins. Erfitt getur reynst að stöðva slíka dreifingu að fullu þegar hún 

er komin af stað enda getur fólk hlaðið efninu niður sjálft,  geymt það og þess vegna komið því 

aftur í dreifingu.  

Þegar bylting Internetsins varð á tíunda áratug síðustu aldar, leið fólki eins og að það 

væri meiri leynd yfir notkun netsins varðandi myndefni þar sem klám kom við sögu. Ekki þurfti 

lengur að fara á myndbandaleiguna til þess að ná í slík myndbönd og því ekki sama áhætta 

fólgin í því að einhver sem þú þekktir vissi af því að þú værir að sækja þér klámmynd. Ekki 

ólíkt því sem gerðist þegar að Polaroid-myndavélarnar urðu vinsælar, en sagt er að vinsældir 

þeirra eigi mikið að rekja til þess að fólki fannst það þá geta tekið persónulegar myndir sem það 

hefði annars ekki gert ef um filmuvél væri að ræða þar sem að framkalla þyrfti slíkar myndir 

sem yrðu þá sjáanlegar ókunnugum einstaklingi.29  Þessi þróun og aukin leynd varð til þess að 

fólk sem áður hafði ekki keypt klámefni í búðum gerði það núna, í skjóli friðhelgi heimilis síns. 

Í kjölfar þess jókst eftirspurn eftir klámi gríðarlega. Hluti af þessari eftirspurn var eftir 

svokölluðu „hefndarklámi“ og myndefni af einstaklingum sem ekki endilega voru meðvitaðir 

um að verið væri að taka slíkt myndefni af sér, þar á meðal efni þar sem myndir eru teknar undir 

pils eða ofan í blússu þegar einstaklingur varð þess ekki var (e. upskirting og downblouseing).30 

Af þessu má telja að ef Internetsins hefði ekki notið við væri eftirspurn eftir hefndarklámi og 

öðru álíka efni ekki eins mikil og raun ber vitni.  

Í nýrri grein þar sem rannsókn var gerð á hlutverki kynferðisofbeldis sem hluti 

söguþráðar eða handrits í klámi á netinu var meðal annars skoðað hversu algengt væri að brot 

sem falla undir brot á kynferðislegri friðhelgi væru notuð sem söguþráður handrita í klámi. Við 

leit að slíkum myndbrotum var stuðst við leitarorð sem gáfu til kynna að myndefnið hefði verið 

tekið upp án vitundar eða samþykkis viðkomandi, svo sem „í leyni“ (e. hidden), „njósnir“ (e. 

                                                
29 Taylor Linkous, „It’s Time for Revenge Porn to Get a Taste of Its Own Medicine: An Argument for the 
Federal Criminalization of Revenge Porn“ [2014] Richmond Journal of Law & Technology 1, 3. 
30 sama heimild 4. 
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spy) og „lekið“ (e. leaked). Rannsóknin sýndi að 2,2% (2966 titlar) af öllum titlum, sem leitað 

var á vinsælum klámsíðum, innihéldu klámefni þar sem líkt var eftir efni sem teljast myndi vera 

brot á kynferðislegri friðhelgi.31 Tekið skal fram að ekki er endilega um að ræða eiginleg brot 

þar sem telja má að oft séu um leikin atriði að ræða. En ljóst er að eftirspurnin eftir slíku efni 

er mikil og því framleiðsla eftir því, hvort sem myndefnið er í raun gert án vitundar og 

samþykkis þess sem á því er eða ekki.   

Eitt af fyrstu þekktu dæmunum um myndrænt kynferðisofbeldi, sem telja má að hafi 

komist í mikla dreifingu, var fyrir tíma netsins, þegar bandaríska tímaritið Hustler hóf 

samkeppni á blaðinu, sem fólst í því að birta innsendar nektarmyndir af konum. Myndunum 

fylgdu oft upplýsingar um konurnar, svo sem hver áhugamál þeirra væru, einstaka sinnum nöfn 

þeirra og jafnvel fullyrðingar um það hverjir kynferðislegir draumórar (e. sexual fantasy) þeirra 

væru. Ljóst var að ekki voru það í öllum tilvikum konurnar sjálfar sem sendu myndirnar inn en 

þónokkur dómsmál voru höfðuð gegn Hustler-tímaritinu vegna þessa.32 Í gegnum tíðina hafa 

auk þess margar Hollywood-stjörnur lent í því sem þá var kallað hneyksli eða kynlífshneyksli 

en hefði í raun mátt vera skilgreint sem stafrænt kynferðisofbeldi eða brot gegn kynferðislegri 

friðhelgi. Fegurðardrottningin Vanessa Williams þurfti sem dæmi að afsala sér titli sínum sem 

Ungfrú Ameríka árið 1984 eftir að slíkt opinbert hneyksli kom upp. Nektarmyndir af henni 

höfðu birst í tímaritinu Penthouse, vinsælu klámblaði á þeim tíma, en myndirnar höfðu verið 

birtar án hennar vitundar og samþykkis. Myndirnar höfðu verið teknar af vini hennar sem hafði 

lofað því að þær yrðu aldrei gerðar opinberar. Hann stóð ekki við loforð sitt heldur seldi 

myndirnar blaðinu og fékk fyrir það stórfé. Blaðið varð mest selda tölublað í sögu Penthouse-

tímaritsins. Vanessa hefur síðar í viðtölum sagt að þegar  hún komst að því að myndirnar af 

henni væru að fara í birtingu „hafi henni liðið eins og henni hefði verið nauðgað“.33 Það sýnir 

eðli stafræns kynferðisofbeldis að það þarf ekki annað en að leita að nafni Vanessu Williams í 

leitarvélinni Google þá birtast umræddar myndir um leið. Jafnvel þótt upphafleg birting þeirra 

hafi upprunalega ekki verið á netinu hefur myndunum nú verið dreift þar líka.  

  Án þess að fara út í smáatriðin hvað varðar öll þau atvik þar sem myndefni hefur verið 

stolið og gert að klámmynd þá er áhugavert að skoða það í sögulegu samhengi að margar af 

                                                
31 Fiona Vera-Gray o.fl., „Sexual violence as a sexual script in mainstream online pornography“ [2021] 
(azab035) The British Journal of Criminology 10 <https://doi.org/10.1093/bjc/azab035> skoðað 14. apríl 2021. 
32 Amanda Levendowski, „Our Best Weapon Against Revenge Porn: Copyright Law?“ (The Atlantic, 4. febrúar 
2014) <https://www.theatlantic.com/technology/archive/2014/02/our-best-weapon-against-revenge-porn-
copyright-law/283564/> skoðað 11. apríl 2021. 
33 Lili Anolik, „„A Felony Just to Own“: The Sleazy Story Behind Penthouse’s Most Controversial Issue“ 
[2020] Esquire <https://www.esquire.com/entertainment/a33955539/penthouse-scandal-vanessa-williams-traci-
lords/> skoðað 1. apríl 2021. 
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þekktustu klámmyndum samtímans hafa verið efni sem var ekki ætlað í slíka birtingu en varð 

að klámmynd og á allra vitorði. Á tíunda áratug síðustu aldar var Pamela Anderson ein 

vinsælasta leikkona og fyrirsæta heims. Hún átti þó eftir að fá enn meiri athygli þegar 

kynlífsmyndbandi af henni og eiginmanni hennar, Tommy Lee, var lekið til almennings. 

Myndbandið var tekið upp af þeim sjálfum í brúðkaupsferð þeirra og var VHS-vídeóspólu með 

myndbandinu stolið af heimili þeirra og komið í birtingu. Úr varð eitt stærsta kynlífshneyksli 

þess tíma. Litið var á myndbandið sem eina vinsælustu klámmynd þess tíma. En auðvitað er 

ljóst að um gróft brot gegn kynferðislegri friðhelgi þeirra var að ræða. Viðhorf þess tíma 

endurspeglaði alvarleika málsins á engan hátt.34  

Mörgum árum síðar eða árið 2007 varð annað og eitt frægasta kynlífshneyksli 

samtímans þegar myndbandi af hinni nýfrægu Kim Kardashian var lekið á netið. Myndbandið 

sýndi hana og fyrrverandi kærasta hennar á kynferðislegan hátt og var tekið upp af þeim 

sjálfum. Myndbandið var tekið upp fimm árum áður og var það ekki ætlað öðrum en þeim 

sjálfum að sjá. Ljóst er að enn árið 2007 hafði viðhorf samfélagsins til slíkrar dreifingar lítið 

breyst en fljótlega í kjölfarið fór umræða um slíkt að breytast.  

  Árið 2014 var brotist inn á nokkur hundruð aðganga í Icloud-gagnaskýinu35 og 

persónulegum myndum notenda stolið. Meðal þeirra sem lentu í slíkum stuldi var leikkonan 

Jennifer Lawrence, en nektarmyndum af henni var stolið og voru þær seldar og settar í dreifingu. 

Þegar málið kom upp var nokkuð skýrt að viðhorf almennings hafði tekið breytingum frá árinu 

2007. Jennifer sagði í viðtali: „Þetta var ekki hneyksli, þetta er kynferðislegt ofbeldi.“36 Má 

segja að þarna loksins hafi orðið viðhorfsbreyting og var almenningur farinn að átta sig á því 

að þessi brot væru ekki síður alvarleg kynferðisofbeldisbrot en önnur. Jennifer benti einnig á 

það í viðtali að það væri ekki aðeins þeir sem upphaflega stálu og deildu myndinni sem væru 

að brjóta á sér heldur líka  þeir sem skoðuðu myndefnið. „Hver sem skoðar þessar myndir, þið 

eruð að fremja kynferðisbrot. Þið ættuð að skammast ykkar. Jafnvel fólk sem ég þekki og elska 

sögðu „ah, já ég skoðaði myndirnar““. 37 Hún hélt áfram: „Ég vil ekki vera reið en á sama tíma 

hugsa ég með mér: „Ég gaf þér ekki leyfi til þess að horfa á nakinn líkama minn.“38“  

                                                
34 Amanda Chicago Lewis, „Pam & Tommy: The Story of the World’s Most Infamous Sex Tape“ [2014] 
Rolling Stone <https://www.rollingstone.com/feature/pam-and-tommy-the-untold-story-of-the-worlds-most-
infamous-sex-tape-194776/> skoðað 2. apríl 2021. 
35 Icloud er geymslu hugbúnaður þar sem að Apple notendur geyma gögn af tölvum og símum.  
36 E. “It is not a scandal. It is a sex crime,” 
37 Vanity Fair, „Jennifer Lawrence Calls Photo Hacking a “Sex Crime”“ Vanity Fair 
<https://www.vanityfair.com/hollywood/2014/10/jennifer-lawrence-cover> skoðað 2. apríl 2021. 
38 “Anybody who looked at those pictures, you’re perpetuating a sexual offense. You should cower with shame. 
Even people who I know and love say, ‘Oh, yeah, I looked at the pictures.’ I don’t want to get mad, but at the 
same time I’m thinking, I didn’t tell you that you could look at my naked body.” 
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3.2.1 Chansluts  

Vefsíðan Chansluts hefur lengi verið einn helsti vettvangur fyrir dreifingu stafræns 

kynferðisofbeldis. Vitað er til þess að síðan hafi verið notuð af íslenskum notendum í þessum 

tilgangi frá því í maí 2014.39 Síðan hefur á þeim tíma verið tekin niður en alltaf komið upp aftur 

og þá stundum undir öðrum lénum en áður. Af þeirri ástæðu hefur reynst erfitt fyrir lögreglu að 

loka á síðuna.40 Chansluts er spjallborðssíða þar sem kynferðislegum myndum af fólki er deilt. 

Oftar en ekki er óskað eftir kynferðislegum myndum af ungum stúlkum og jafnvel er óskað eftir 

ákveðnum einstaklingum. Hildur Friðriksdóttir gerði rannsókn á síðunni í tengslum við 

meistaraverkefni sitt í Háskólanum á Akureyri. Í rannsókninni kom í ljós að árið 2017 var að 

finna 56 síður af efni á síðunni. Rannsókn Hildar tók til fyrstu tíu síðnanna en á þeim var að 

finna 2062 myndir og þar af voru nektarmyndir 730, eða um 35% af þeim myndum sem voru 

inni á síðunni. Í 96% tilvika sýndu myndirnar nektarmyndir eða kynferðislegar myndir af 

stúlkum, 2,5% af strákum og 1,5% af báðum kynjum. Í rúmum helmingi tilvika voru myndirnar 

af einstaklingum á aldrinum 15-18 ára.41 Þá var algengt að myndunum fylgdu 

persónugreinanlegar upplýsingar um einstaklinginn á myndinni, svo sem nafn, í hvaða 

bæjarfélagi hann byggi og jafnvel upplýsingar um viðkomandi skóla sem hann gengi í. Síðan 

rannsókn Hildar fór fram hefur efni sem má finna á síðunni margfaldast en í ágúst 2019 voru 

síðurnar, sem voru 56 árið 2017, orðnar 157 talsins.  

Myndirnar á síðunni bera það margar með sér að vera sannanlega teknar af þeim sem á 

myndinni eru, þær eru ófalsaðar og að öllum líkum teknar með samþykki þess sem á þeim eru. 

Það er þó í besta falli óljóst hvort heimild fyrir frekari dreifingu liggur fyrir, og má draga það í 

efa. Mál þessu tengt hafa verið gerð að umfjöllunarefni fjölmiðla auk þess sem þau hafa orðið 

að dómsmálum. Til að mynda sagði Erna Mist Pétursdóttir frá reynslu sinni af því að 

nektarmynd af henni hafði verið dreift meðal annars á Chansluts-síðunni þegar hún var aðeins 

12 ára gömul. Við það tilefni sagði hún um þau ungmenni sem hafa lent í slíku stafrænu 

kynferðisofbeldi „Stelpur og strákar verða að söluvarningi og það er býttað með nektarmyndir 

eins og safnspil“.42 Þá eru dæmi um að óskað hafi verið eftir tilteknum myndum eða 

                                                
39 Hildur Friðriksdóttir, „Kynferðisofbeldi í Formi Myndbirtinga“ (16. janúar 2018) 
<https://prezi.com/ye03rgki6rce/hefndarklam/> skoðað 30. apríl 2021. 
40 Freyr Rögnvaldsson, „Vefsíða sem var gróðrarstía stafræns kynferðisofbeldis tekin niður – Ný opnuð 
jafnharðan“ Stundin <https://stundin.is/grein/11737/> skoðað 30. apríl 2021. 
41 María Rún Bjarnadótir (n. 2) 32. 
42 Kristjana Guðbrandsdóttir, „Var tólf ára þegar nektarmynd var lekið á netið“ visir.is 
<https://www.visir.is/g/20181288569d> skoðað 30. apríl 2021. 
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myndböndum eftir umfjöllun fjölmiðla þar sem þolendur segja frá reynslu sinni af stafrænu 

kynferðisofbeldi og jafnvel eftir að kærur eru gefnar út í dómsmálum.  

Þrátt fyrir að Chansluts-síðan hafa verið tekin niður í júlí 2020 er hún enn þá virk en þó 

undir nafninu Slutschan. Síðan er öllum aðgengileg og virðist ekkert eftirlit vera haft með því 

sem þar kemur fram. Allar færslur eru nafnlausar og síðan er hýst erlendis, sem gerir lögreglu 

erfitt fyrir við eftirlit og hafa heimildir þeirra fram til þessa verið takmarkaðar vegna brota gegn 

kynferðislegri friðhelgi.43 

3.3 Mál sem komu af stað umræðu almennings á Íslandi 

Árið 2014 birti Tinna Ingólfsdóttir pistil á bloggsíðunni Freyjur.is44 þar sem hún sagði frá 

reynslu sinni af stafrænu kynferðisofbeldi, en segja má að það hafi verið upphafið af opinberri 

umræðu um stafrænt kynferðisofbeldi hér á landi, sem enn stendur yfir. Þegar Tinna var 13 ára 

gömul sendi hún aðila sem hún taldi til vina sinna mynd af sjálfri sér naktri. Í leit að 

viðurkenningu og vináttu átti hún eftir að senda fleiri slíkar myndir til aðila í gegnum netið. 

Fljótlega fór henni að berast til eyrna að þessar myndir væru komnar í umferð, þá einna helst á 

heimasíðum eins og Chansluts og fleiri sambærilegum síðum. Þessa vitneskju faldi hún fyrir 

sínum nánustu en það var ljóst að skólafélagar hennar höfðu séð og voru meðvitaðir um þessar 

myndir. Nokkrum árum síðar voru þessar myndir settar inn um lúguna hjá foreldrum Tinnu í 

umslagi merktu móður hennar. Tinna Ingólfsdóttir varð bráðkvödd stuttu eftir að hún kom fram 

opinberlega með sögu sína og er óhætt að segja að frásögn hennar hafi haft mikil áhrif á 

samfélagsumræðu þess tíma. Í viðtali eftir fráfall Tinnu sagði vinkona hennar Hulda 

Hólmkelsdóttir: „Stafrænt ofbeldi er stöðug ógn. Það er hvergi skjól frá því og einhver getur 

fyrirvaralaust rekist á þetta hvar og hvenær sem er og sent á þig.“ Þá sagði hún einnig frá því 

að jafnvel eftir að Tinna hafði verið lögð til hinstu hvílu hefði hún fengið fregnir af því að enn 

væri óskað eftir nektarmyndum af Tinnu á netinu. Það sýndi hversu langvarandi og yfirvofandi 

slíkt ofbeldi sé. Ekki einu sinni fráfall þolanda bindur enda á ofbeldið.45 

Árið 2015 kom Júlía Birgisdóttir fram í Kastljósi þar sem hún sagði frá reynslu sinni af 

stafrænu kynferðisofbeldi, en hún hafði nokkru áður komist að því að myndband af henni og 

fyrrverandi kærasta hefði verið deilt af hans hálfu á klámsíður á netinu. Myndbandið, sem 

kærasti hennar hafði tekið upp án hennar samþykkis, sýndi hana í kynferðislegum athöfnum. 

                                                
43 Freyr Rögnvaldsson (n. 40). 
44 Bloggsíðan www.freyjur.is er ekki aðgengileg í dag og þar með pistillinn ekki heldur en tilvísun í pistilinn er 
hér https://knuz.wordpress.com/2014/06/08/hun-var-thessi-stelpa/  
45 Kristlín Dís Ingilínardóttir, „Endar aldrei: Vildu nektar-myndir eftir að búið var að jarða hana“ 
<https://www.frettabladid.is/frettir/endar-aldrei-vildu-nektarmyndir-eftir-ad-buid-var-ad-jarda-hana/> skoðað 
27. mars 2021. 
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Þegar Júlía komst á snoðir um að myndband af henni væri í dreifingu hafði það þegar verið í 

dreifingu í tvö ár, og var komið inn á yfir þúsund klámsíður. Til að mynda hafði á aðeins einni 

af þessum síðum verið horft á myndbandið yfir 200 þúsund sinnum.46 Í viðtali við Stundina 

lagði Júlía áherslu á að hún liti ekki á ofbeldið sem hefndarklám, sem þá var hugtakið sem helst 

var stuðst við, heldur leit hún á þetta sem stafrænt kynferðisofbeldi, enda hafði gerandinn  engra 

harma að hefna gagnvart henni.47 Í kjölfar viðtalsins í Kastljósi fékk Júlía ábendingar um að 

óskað hefði verið eftir umræddu myndbandi strax í kjölfar þáttarins, jafnvel þó svo að umræða 

þáttarins hefði snúist um þá staðreynd að myndbandið væri kynferðislegt ofbeldi, og með áhorfi  

á því tæki viðkomandi þátt í ofbeldinu. Færslan, sem var inni á spjallborðssíðunni Chansluts, 

var sett inn aðeins klukkustund eftir að viðtalið við hana var birt.48  

Júlía kærði málið til lögreglu en jafnframt höfðaði hún einkamál gagnvart gerandanum. 

Á meðal málsgagna voru samskipti á milli Júlíu og gerandans þar sem hann sagði m.a. „Hvað 

er að mér að taka fokkings vídeóið“49. Málinu var vísað frá í héraðsdómi og var úrskurðurinn 

kærður til Hæstaréttar. Í dómi Hæstaréttar 9. febrúar 2016 nr. 24/2016 var ekki tekið undir þá 

ástæðu héraðsdóms fyrir frávísun málsins að rekstur sama máls, sem bæði refsimáls og 

einkaréttarlegs máls, bryti gegn ákvæðum 1. mgr. 4. gr. 7. eða viðauka við samning um verndun 

mannréttinda og mannfrelsis, sbr. lög nr. 62/1994 um Mannréttindasáttmála Evrópu, um bann 

við tvöfaldri málsmeðferð. Málinu var þó vísað frá á grundvelli þess að hvorki lá fyrir eintak af 

umræddri upptöku af kæranda og kærða í kynferðismökum né skjáskot eða gögn um það hvað 

kynni að koma fram á upptökunni. Ljóst er að slík sönnunarkrafa er ekki ósanngjörn í eðli sínu, 

en þó má telja að framlagning slíkra gagna sé mjög þungbært fyrir þolanda slíks 

kynferðisofbeldis. Styður þetta við þá fullyrðingu þolanda brota gegn kynferðislegri friðhelgi 

að slíkt brot er í eðli sínu kynferðisofbeldi sem ljúki ekki, sé yfirvofandi og er stöðug ógn fyrir 

þolendur. Af því má telja að slík brot séu ekki síður alvarleg en önnur kynferðisbrot svo sem 

nauðgun. 

3.1 Viðhorf 

Þrátt fyrir miklar breytingar á viðhorfi til stafræns kynferðisofbeldis og annarra brota á 

kynferðislegri friðhelgi ber enn á því viðhorfi fólks að grunnvandamálið sé að fólk eigi ekki að 

                                                
46 Hjálmar Friðriksson, „Helsta birtingarmynd hefndarkláms á Íslandi: „Á einhver myndbandið sem var talað 
um í Kastljósinu?““ Stundin <http://stundin.is/frett/helsta-birtingarmynd-hefndarklams-islandi-einhver-/> 
skoðað 27. mars 2021. 
47 sama heimild. 
48Freyr Rögnvaldsson (n. 40). 
49 Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir, „„Ekkert réttlæti í réttarkerfinu““ Stundin <http://stundin.is/frett/ekkert-
rettlaeti-i-rettarkerfinu/> skoðað 27. mars 2021. 
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taka af sér eða senda frá sér kynferðislegar myndir. Það er ekkert nýtt hvað viðkemur 

kynferðisofbeldi að þolendum sé kennt um að hafa átt sök á því að vera beittir ofbeldi. Til að 

mynda var Druslugangan50 svokallaða einmitt fyrst gengin með það fyrir augum að reyna að 

koma af stað vitundarvakningu um að þolandi kynferðisofbeldis ætti ekki sök á ofbeldinu. Hann 

eigi ekki að bera þá skömm að hafa á einhvern hátt verið valdur að því að hafa verið beittur 

kynferðisofbeldi. Hvort sem er með klæðnaði, að hafa verið klæddur á ákveðinn hátt eða verið 

á gangi seint um kvöld. Í viðtali í Síðdegisútvarpi Rásar 2 árið 2017 sagði geðlæknirinn Óttar 

Guðmundsson að trúgirni einkenndi konur í samskiptum við netið og að konur gætu sjálfum sér 

um kennt ef einhver birti nektarmyndir af þeim á netinu, sem sendar hefðu verið í trúnaði. Þá 

sagði hann einnig: 

„Að konurnar, þær eru að senda af sér nektarmyndir af brjóstum eða kynfærum til 
einhvers sem þær treysta — einhver elskhugi sem tekur myndina og svo þegar 
sambandið súrnar þá náttúrulega setur hann myndina á netið og þá er konan allt í 
einu orðin ægilegt fórnarlamb… [Hún] hefur verið svikin og þvíumlíkt. En hún 
getur engum um kennt nema sjálfri sér því það bera allir ábyrgð á því sem þeir setja 
á netið sjálfir.“51 

Forsvarsmenn Druslugöngunnar sendu í kjölfarið frá sér yfirlýsingu og í henni sagði: 

„Stafrænt kynferðisofbeldi er alvarlegur glæpur sem hefur sambærilegar 
afleiðingar fyrir þolendur þess og annað kynferðisofbeldi. Rétt eins og í tengslum 
við annað kynferðisofbeldi er þolendasmánun (e. victim-blaming) mjög algeng í 
umræðu um þessi brot. Ein birtingarmynd þolendasmánunar er að varpa ábyrgð 
yfir á þolendur með því að gefa til kynna að þeir hafi á einhvern hátt kallað ofbeldið 
yfir sig. Orðræða af þessu tagi er ekki einungis meiðandi í garð þolenda heldur líka 
til þess fallin að draga úr alvarleika þess að beita ofbeldi og viðhalda 
ranghugmyndum gerenda um að hægt sé að réttlæta brotið. Ef uppræta á stafrænt 
kynferðisofbeldi er mikilvægt að það sé ekki talað um það eins og sjálfsagðan hlut, 
eitthvað sem óhjákvæmilega gerist.“52 

Ljóst er að þetta viðhorf, sem kemur fram í orðræðu Óttars Guðmundssonar, gerir mjög lítið úr 

því broti sem framið er með því að deila slíku myndefni. En því miður virðist þetta viðhorf 

endurspeglast í viðhorfum ákveðinna hópa bæði innanlands og erlendis. Til að mynda sagði 

                                                
50 Druslugangan var fyrst gengin í Toronto, Kanada 24. janúar 2011. Gangan var haldin sem viðbrögð við 
ummælum lögreglumanns þar sem hann sagði að konur ættu ekki að klæða sig á ögrandi hátt til þess að sporna 
við því að vera beittar kynferðislegu ofbeldi. Gangan er því gengin til þess að vekja athygli á og uppræta 
nauðgunarmenningu (e. rape culture) og þolendasmánun (e. victim blaming). Druslugangan er gengin um allan 
heim og hefur verið gengin árlega á Íslandi frá árinu 2011. 
51 Atli Fannar Bjarkason, „Óttar segir konur geta sjálfum sér um kennt ef nektarmyndum af þeim er dreift á 
netinu“ Nutiminn.is (21. febrúar 2017) <https://www.nutiminn.is/frettir/ottar-segir-konur-geta-sjalfum-ser-um-
kennt-ef-nektarmyndum-af-theim-er-dreift/> skoðað 2. apríl 2021. 
52 Sunna Kristín Hilmarsdóttir, „Forsvarsmenn Druslugöngunnar um ummæli Óttars: „Með ólíkindum að 
fagaðili vogi sér að tala með þessum hætti í fjölmiðlum““ visir.is <https://www.visir.is/g/20171680613d> 
skoðað 2. apríl 2021. 
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Günther Oettinger, fyrrum yfirmaður stafrænna mála hjá framkvæmdastjórn Evrópusambands-

ins, að fólk sem lenti í því að nektarmyndum væri stolið af því og dreift væri heimskt.53  

Ef litið er til ofangreindra viðhorfa þessa manna gefur augaleið að til þess að uppræta 

þetta viðhorf og orðræðu fólks í garð þolenda brota á kynferðislegri friðhelgi þarf að setja skýr 

lagaákvæði sem gera það að verkum að fólk velkist ekki í vafa um að dreifing á kynferðislegu 

efni sem tekið er upp og/eða því dreift í óþökk þess sem á myndefninu er eða að honum 

óafvitandi sé lögbrot. Með því ætti að vera skýrt að sá sem brýtur lög er sá sem dreifir eða býr 

til efnið en ekki sá eða sú sem á myndefninu er, hvort sem sá aðili tók myndirnar sjálfur, leyfði 

öðrum að taka myndir sem ekki voru ætlaðar til þess að aðrir myndu sjá eða myndir teknar án 

þeirra vitundar. Sá sem brotið beinist að er ekki sá sem er brotlegur og skýr löggjöf er lykilatriði 

til þess að þetta sé öllum ljóst.  

4. Lagagrundvöllur og réttarframkvæmd á brotum gegn kynferðislegri friðhelgi fyrir 

breytingu laga 

XXII. kafli almennra hegningarlaga inniheldur ákvæði laganna sem kveða á um kynferðisbrot. 

Ákvæðin eiga það sameiginlegt að varða kynferði og kynlíf fólks og veita því vernd. 

Verndarhagsmunir ákvæðanna eru þó margs konar. Sum ákvæðanna eiga að vernda kynfrelsi 

fólks almennt og sjálfsákvörðunarrétt þess í kynlífi en önnur  beinast að því að vernda 

einstaklinga sem eru í viðkvæmri stöðu gegn kynferðislegum atlögum. Þar á meðal er um að 

ræða einstaklinga sem þarfnast sérstakrar verndar, t.d. vegna andlegs sjúkleika, æsku eða þess 

að þeir séu öðrum háðir. Í grunninn má þó segja að öll ákvæðin séu á einn eða annan hátt til 

verndar kynferðislegri friðhelgi einstaklinga, sjálfsákvörðunarrétt, kynfrelsi og athafnafrelsi 

einstaklinga. Þá er ekki óvarlegt að fullyrða að vernd þessara hagsmuna sé almennt mjög 

mikilvæg fyrir samfélagið.54  

Ákvæðum XXII. kafla hefur verið skipt upp í fjóra flokka eftir þeim hagsmunum sem 

þeim er ætlað að vernda. Í fyrsta lagi er um að ræða 194. -199. gr. sem varða nauðgun og önnur 

brot gegn kynfrelsi fólks, í öðru lagi 200. -202. gr. er varða kynferðisbrot gegn börnum, í þriðja 

lagi er ákvæði um bann við vændi í 206. gr. og í fjórða lagi brot gegn blygðunarsemi og bann 

við klámi í 209. – 210. gr. Þrátt fyrir þessa skiptingu er ekki alltaf skýr lína á milli þessara 

flokka enda getur eitt og sama brotið komið inn á fleiri en einn og jafnvel fleiri en tvo af þessum 

                                                
53 Mbl.is, „Heimskingjar láta taka af sér nektarmyndir“ 
<https://www.mbl.is/frettir/taekni/2014/10/02/heimskingjar_lata_taka_af_ser_nektarmyndir/> skoðað 2. apríl 
2021. 
54 Ragnheiður Bragadóttir (n. 8) 17. 



  17 

flokkum. Til að mynda hefur á síðustu árum komið æ betur í ljós að vændi og klám tengjast oft 

ýmiss konar misneytingu og kynferðisbrotum.55  

  Af dómaframkvæmd má sjá að mál sem varða brot gegn kynferðislegri friðhelgi, hvort 

sem um er að ræða brot sem framin eru á stafrænan, hliðrænan, myndrænan hátt eða á textaformi 

hafa flest verið heimfærð undir ákvæði 209. gr. alm. hgl. um blygðunarsemi og 199. gr. um 

kynferðislega áreitni. Þá kemur til viðbótar við þessi ákvæði að í þeim tilvikum sem brotaþoli 

og gerandi eru nákomnir í skilningi ákvæðisins, það er makar, fyrrverandi makar eða hafa önnur 

tengsl sem skilgreina má sem náin, hefur háttsemin einnig verið heimfærð undir 233. gr. b. alm. 

hgl. um stórfelldar ærumeiðingar í garð nákominna.56 Verður hér eftir fjallað um þessi ákvæði 

laganna. 

4.1 Kynferðisleg áreitni 199. gr. alm. hgl.  

Hugtakið kynferðisleg áreitni hefur verið skilgreint á einum stað í íslenskri löggjöf, það er í 5. 

tl. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna. Þar segir að 

kynferðisleg áreitni sé „Hvers kyns kynferðisleg hegðun sem hefur þann tilgang eða þau áhrif 

að misbjóða virðingu þess sem fyrir henni verður, einkum þegar hegðunin leiðir til ógnandi, 

fjandsamlegra, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi aðstæðna. Hegðunin getur verið 

orðbundin, táknræn og/eða líkamleg.“ Þessi skilgreining er í orðskýringarhluta laganna og hefur 

hún tekið þónokkrum breytingum við endurskoðun laganna í gegnum árin.57 Nú tekur 

skilgreiningin mið af samningum Evrópusambandsins um jafnrétti karla og kvenna.58 Þó verður 

að telja að þessi skilgreining sé víðtækari en sá skilningur sem hefur verið lagður í hugtakið 

fyrir dómstólum.  

Viðhorf almennings til kynferðislegrar áreitni hefur, eins og áður greinir, tekið miklum 

breytingum á síðustu áratugum. Hegðun sem áður þótti ekkert til þess að kippa sér upp við, 

vinsamleg eða jafnvel hluti af eðlilegum samskiptum kynjanna er nú réttilega skilgreind sem 

kynferðisleg áreitni. Í pistli sem birtist í Fréttablaðinu í febrúar 2016 undir yfirskriftinni 

Snerting er stórmál vakti höfundurinn Guðmundur Andri Thorsson athygli á þessum breyttu 

viðhorfum: 

Við getum sagt sem svo að óþarfi sé að gera svo mikið veður yfir því – og nánast 
gera glæpsamlegt – að karlar reyni við konur. Ekkert sé náttúrulegra; gott ef þetta 
sé ekki beinlínis lífsins gangur. Lífsins tilgangur: tildragelsi og misvel lukkaðir 

                                                
55 sama heimild. 
56 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 296-297. mál. 
57 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 14 - 14. mál. 
58 Council Directive 2002/73/EC of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 
76/207/EEC on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to 
employment, vocational training and promotion, and working conditions. 
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tilburðir til tildragelsis. Um þetta fjalla skáldsögurnar, ljóðin, já hvert einasta 
popplag. 

En kynferðisleg áreitni er samt menningarlegt vandamál, ekki bundið við 
einstaklinga og sérstaka skapgerðar bresti. Þetta er ekki einskær vandi þeirra sem 
verða fyrir barðinu á áreitninni og ekki bara í verkahring þeirra að ræða um það; 
þetta er ekki óviðráðanlegur sjúkdómur eða stundarbilun heldur hegðun sprottin af 
ranghugmyndum og virðingarleysi fyrir mannhelgi annarra. Ranghugmyndirnar og 
virðingarleysið eru ekki meðfæddir eiginleikar heldur lærð hegðun. 

Þessi hluti pistilsins kjarnar nokkuð vel það viðhorf sem hefur verið við lýði og það vandamál 

sem kynferðisleg áreitni er í nútímasamfélagi.  

Samhliða breytingum á almenningsviðhorfum var gerð breyting á lögum og ákvæði um 

kynferðislega áreitni lögfest með lögum nr. 40/1992 um breytingu á almennum hegningarlögum 

árið 1992.59 Í athugasemdum við frumvarpi til laganna var kynferðisleg áreitni skilgreind svo 

að hún teldist ekki slík misnotkun á líkama manns að hún kæmi í stað hefðbundins samræðis 

eða hefði gildi sem slíkt, þ.e. önnur kynferðismök. Þá var átt við ýmiss konar káf, þukl og annars 

konar líkamlega snertingu og ljósmyndun af kynferðislegum toga. Við lagabreytinguna árið 

1992 var bætt við þessa skilgreiningu í frumvarpinu: „Kynferðisleg áreitni er því háttsemi 

kynferðislegs eðlis, sem hvorki telst samræði né önnur kynferðismök. Hún felst í hvers konar 

snertingu á líkama annarrar manneskju sem er andstæð góðum siðum og samskiptaháttum.“60  

Ákvæði almennra hegningarlaga um kynferðislega áreitni eins og við þekkjum það í dag 

var sett inn í lögin við endurskoðun á ákveðnum ákvæðum kynferðisbrotakafla laganna árið 

2007. Þrátt fyrir að ekki hafi verið langt síðan hann var endurskoðaður hafði mikil breyting átt 

sér stað á umræðu í þjóðfélaginu varðandi kynferðisbrot. Umræðan var orðin opinskárri og 

engum blandaðist lengur hugur um það hve algeng slík brot væru og enn frekar hve alvarlegar 

afleiðingar þau hefðu í för með sér á þolendur og samfélagið í heild. Markmið þessara breytinga 

var þá að auka réttarvernd þolenda kynferðisbrota. Lögð var áhersla á að lagagreinarnar væru 

einfaldar og skýrar. Áhersla var lögð á að reyna að tryggja, svo sem framast væri unnt með 

löggjöf, að friðhelgi, sjálfsákvörðunarréttur, kynfrelsi og athafnafrelsi hvers einstaklings væru 

virt. Endurskoðun þessi var einnig gerð í takt við þær breytingar sem höfðu verið gerðar á 

árunum áður á kynferðisbrotaköflum hegningarlaga nágrannalanda okkar.61 Ákvæðið, eins og 

það er í dag, er að finna í 199. gr. almennra hegningarlaga en það orðast svo: 

Hver sem gerist sekur um kynferðislega áreitni skal sæta fangelsi allt að 2 árum. 
Kynferðisleg áreitni felst m.a. í því að strjúka, þukla eða káfa á kynfærum eða 
brjóstum annars manns innan klæða sem utan, enn fremur í táknrænni hegðun eða 
orðbragði sem er mjög meiðandi, ítrekað eða til þess fallið að valda ótta. 

                                                
59 Alþt. 2006-2007, A - deild, þskj. 20 - 20. mál. 
60 sama heimild. 
61 sama heimild. 
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Þar sem kynferðisleg áreitni telst til kynferðisbrota sem liggur á milli annarra kynferðismaka 

án samþykkis annars vegar og brota gegn blygðunarsemi hins vegar er mikilvægt að greina 

mörk hennar gagnvart þessum ákvæðum laganna. 

Kveðið er á um önnur kynferðismök án samþykkis í 194. – 198. gr. og 200. – 202. gr. 

Eru það brot sem lögð eru að jöfnu við samræði. Efri mörk ákvæðis 199. gr. alm. hgl. eru 

samkvæmt skilgreiningu kynferðislegrar áreitni að strjúka þukla eða káfa á kynfærum eða 

brjóstum þolanda innan klæða sem utan, sbr. eftirfarandi skilgreiningu í 7. gr. frumvarps til laga 

nr. 6/2007:62 „Slíkt þukl eða káf getur þó verið á því stigi, ákaft eða langvarandi, að um önnur 

kynferðismök sé að ræða. Ef fingri er stungið inn í leggöng er háttsemin komin á annað stig, 

þ.e. orðin önnur kynferðismök.“63 Á þetta reyndi í dómi Hæstaréttar Hrd. 2. maí 2013 í máli nr. 

531/2012 þar sem maður var ákærður fyrir brot gegn 1. mgr. 194. gr. almennra hegningarlaga, 

en til vara fyrir brot gegn 199. gr. almennra hegningarlaga og 3. mgr. 99. gr. barnaverndarlaga. 

Með því að hafa ítrekað strokið læri brotaþola innan og utan klæða, nuddað þau innan klæða og 

stungið fingri í leggöng viðkomandi í nokkur skipti. Fram kom að ákærði hefði haldið í eða 

undir hné þolanda og kitlað hann í hnésbót um leið og hann framdi brot sín en að þolandi hefði 

ýtt honum ítrekað frá sér og sagt honum að hætta. Dómstólar töldu sannað að með þessu hafi 

ákærði gerst brotlegur við 194. gr. almennra hegningarlaga og var hann því dæmdur á þeim 

grundvelli. 

Ekki er þó nauðsynlegt að þuklað sé á brjóstum eða kynfærum til þess að háttsemin 

teljist til kynferðislegrar áreitni en þukl og káf annars staðar á líkamanum innan eða utan klæða 

geta talist til kynferðislegrar áreitni.64 Samanber dóm Hæstaréttar 29. janúar 2009 í máli nr. 

558/2008 þar sem maður var ákærður fyrir brot gegn 199. gr. alm. hgl. en honum var gefið að 

sök að hafa klipið í og kreist rasskinn konu, sem var fyrir framan hann í rúllustiga í Smáralind. 

Ákærði hélt því þó fram að hann hefði „klappað henni tvisvar á mjóbakið“. Í mati Hæstaréttar 

var sagt að kynferðisleg áreitni væri snerting á kynfærum eða brjóstum annars manns innan 

klæða sem utan. Ekki þótti þó sannað í þessu máli að ákærði hefði snert rass konunnar en byggt 

var á því að hann hefði einungis klappað á mjóbak hennar, og þótti sú háttsemi því ekki falla 

undir ákvæði um kynferðislega áreitni. Sérákvæði var þó skilað þar sem kom fram að snerting 

ofarlega á rass einstaklings væri brot gegn 199. gr. alm. hgl. að mati dómara.  

Refsirammi ákvæðis 199. gr. kveður á um fangelsi allt að tveimur árum.  

                                                
62 Ragnheiður Bragadóttir (n. 8) 375. 
63 Alþt. 2006-2007, A - deild, þskj. 20 - 20. mál. 
64 Ragnheiður Bragadóttir (n. 8) 375. 
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4.1.1 Heimfærsla brota gegn kynferðislegri friðhelgi á 199. gr. alm. hgl.  

Brot gegn kynferðislegri friðhelgi hafa verið heimfærð undir 199. gr. alm. hgl. en einnig undir 

sambærilegt ákvæði 2. mgr. 202. gr. alm. hgl. um kynferðislega áreitni gegn börnum. Ekki 

verður vikið sérstaklega að slíkum brotum sem beinast gegn börnum en mikilvægt er þó að hafa 

þá dóma til hliðsjónar við skoðun á heimfærslu brota gegn kynferðislegri friðhelgi í alm. hgl. Í 

Hrd. 24. janúar 2013 í máli nr. 335/2012 var maður ákærður fyrir að hafa áreitt kynferðislega 

tvær unglingsstúlkur með því að hafa án þeirra vitneskju tekið ljósmyndir af þeim nöktum í 

ljósabekk á sólbaðsstofu. Á sumum þessara mynda sáust kynfæri stúlknanna greinilega. Brotin 

í ákærunni voru talin varða við aðallega 2. mgr. 202. gr. alm. hgl. um kynferðislega áreitni gegn 

börnum en til vara við 209. gr. alm. hgl. um brot gegn blygðunarsemi og 3. mgr. 99. gr. 

barnaverndarlaga nr. 80/2002. Í dómnum kom fram að ákærði hefði tekið ljósmyndirnar án 

vitneskju brotaþola en þeir höfðu ekki vitneskju um málið fyrr en í skýrslutöku hjá lögreglu í 

kjölfar þess að lögregla lagði hald á tölvubúnað í eigu ákærða. Í dómnum sagði um þetta: 

Hvorki verður af orðalagi 2. mgr. 202. gr., sbr. 199. gr. almennra hegningarlaga né 
lögskýringargögnum um þau ákvæði ráðið skýrlega að kynferðisleg áreitni geti 
verið fólgin í háttsemi, sem sá, sem hún beinist að, verður ekki var við. Vafa um 
inntak 2. mgr. 202. gr. laganna að þessu leyti verður að meta ákærða í hag og 
staðfesta þannig niðurstöðu héraðsdóms um heimfærslu brota hans samkvæmt 
liðum I.1 og I.2 í ákæru undir 209. gr. almennra hegningarlaga og 3. mgr. 99. gr. 
barnaverndarlaga. 

Af þessu má telja að vitund brotaþola hafi úrslitaáhrif á það hvort brot verði heimfært 

undir ákvæði um kynferðislega áreitni en ekki háttsemin sjálf, aðstæður eða afstaða gerenda til 

þeirra eingöngu.65 Þá virðist afstaða þolanda skipta máli þegar skorið er úr um hvort brot skuli 

vera heimfært undir kynferðislega áreitni eða blygðunarsemisbrot. En í dómi Héraðsdóms 

Reykjavíkur 15. febrúar 2017 í máli nr. S – 242/2016 var maður dæmdur fyrir brot gegn 199. 

gr. alm. hgl. með því að hafa tekið myndir af kynfærum brotaþola en fyrir lá að myndin hafði 

verið tekin í óþökk hans. Ekki var fallist á þau rök ákærða að ekki væri um brot gegn 199. gr. 

alm. hgl. að ræða þar sem myndirnar höfðu ekki verið teknar í kynferðislegum tilgangi, en í 

dómnum sagði að með myndatökunni hefði ákærði brotið gegn kynfrelsi brotaþola og væri 

háttsemin talin varða við 199. gr. alm. hgl. Í dómi Hrd. 15. maí 2014 í máli nr. 407/2013 virtist 

afstaða brotaþola einnig skipta lykilmáli. X var í málinu ákærður fyrir að hafa áreitt A, sem þá 

var 15 ára, kynferðislega með því að hafa ítrekað sent henni kynferðisleg og ósiðleg 

                                                
65 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 296-297. mál. 
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smáskilaboð þar sem hann lýsti með mjög grófu orðbragði kynferðismökum og kynferðislegum 

löngunum sínum. Ekki þótti sannað að X hefði vitað um réttan aldur A en með 

Hæstaréttardómnum var sýknudómur héraðsdóms staðfestur á þeim grundvelli að A hefði „ekki 

kippt sér upp við smáskilaboðin“. 

Ítrekaðar sendingar á óumbeðnum kynferðislegum skilaboðum og myndum hafa verið 

felldar undnir 199. gr. alm. hgl. sbr. dóm Landsréttar 18. janúar 2019 í máli nr. 204/2018. Þar 

var L sakfelldur fyrir brot gegn 199. gr. alm. hgl. fyrir að hafa á tæpum sólarhring sent brotaþola 

fjölda kynferðislegra texta og myndskilaboða, þar af þrjár myndir af getnaðarlim sínum. Þó 

hefur slík háttsemi einnig verið heimfærð undir bæði 199. gr. alm. hgl. og 209. gr. alm. hgl. sbr. 

dóm héraðsdóms Norðurlands eystra 24. maí 2011 í máli nr. S-98/2011. En  þar var aðili  

sakfelldur fyrir brot gegn þessum ákvæðum með þeirri háttsemi að senda til nánar tilgreindrar 

konu alls 22 skilaboð á tæplega sex mánaða tímabili, sem sum hver innihéldu kynferðislegt og 

ósiðlegt orðbragð. Skilaboðin þóttu til þess fallin að særa blygðunarkennd konunnar, samkvæmt 

209. gr. alm. hgl., og í ljósi þess hve ítrekuð þau voru var háttsemin einnig talin fela í sér 

kynferðislega áreitni, samkvæmt 199. gr. alm. hgl.  

4.2 Blygðunarsemisbrot 209. gr. alm. hgl.  

Lengi hefur verið kveðið á um brot gegn blygðunarsemi einstaklinga í íslenskum lögum, en 

slíkt ákvæði var fyrst að finna í almennum hegningarlögum, sem samþykkt voru og gefin út 

árið 1869.66 Ákvæðið var í 186. gr. sextánda kapítula og bar heitið „afbrot á móti skírlífi“. 

Ákvæðið hljóðaði svo: „Hver sem særir blygðunarsemi manna með saurlegu athæfi eða til 

almenns hneyxlis, skal sæta fangelsi við vatn og brauð eða betrunarhúsvinnu.“67 Í 

athugasemdum með frumvarpinu eða í frumvarpinu sjálfu er ekki að finna frekari 

hugtakaskýringu á ákvæðinu en í svokölluðu „álitaskjali til konungs um konunglegt frumvarp 

til almennra hegningarlaga handa Íslandi“ eru þó gerðar athugasemdir við skýrleika ákvæðisins 

en þar þótti vanta að hegningin næði „einnig til þeirra sem með saurlegum orðum verði til 

almenns hneyxlis.“68 Ekki er því skýrt hvað felst í saurlegu athæfi í skilningi ákvæðisins.  

Alm. hgl. voru endurskoðuð í heild sinni og voru ný lög samþykkt árið 1940. Ákvæði 

um brot á blygðunarsemi var þá að finna í 209. gr. laganna þar sem það stendur enn í dag. Þrátt 

fyrir að gerðar hafi verið ákveðnar breytingar á ákvæðinu síðan lögin voru fyrst sett hefur 

ákvæðið ekki breyst efnislega. Ákvæðið hljóðar svo: „Hver sem með lostugu athæfi særir 

                                                
66 Alþt. 1969, A-deild, Tíðindi frá Alþingi íslendinga. 
67 Tíðindi frá Alþingi Íslendinga 1867 96. 
68 sama heimild 596. 
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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.“ 

Í frumvarpi til laga um breytingu á almennum hegningarlögum nr. 40/1992 segir í 

umfjöllun um ákvæðið „að undir 209. gr. fellur nú fyrst og fremst ýmiss konar háttsemi önnur 

en káf og þukl á líkama, t.d. gægjur á glugga, berháttun og önnur strípihneigð, klúrt orðbragð í 

síma.“69 Í frumvarpinu segir þá enn frekar að „ef kynferðisathafnir falla ekki undir neina af 

ofangreindum verknaðarlýsingum, þ.e. samræði, önnur kynferðismök eða aðra kynferðislega 

áreitni kann 209. gr. að eiga við um þær (brot gegn blygðunarsemi)“. 

Af þessu má telja að 209. gr. sé ætlað að taka á þeim kynferðisbrotum sem aðrar greinar 

ná ekki yfir, sem nokkurs konar safnákvæði. Þessi eiginleiki ákvæðisins getur falið í sér 

ákveðna kosti þegar kemur að heimfærslu um háttsemi, sem passar ekki nákvæmlega inn í þann 

hluta kynferðisbrotakaflans er varðar hagsmuni einstaklinga en liggur þó fyrir að háttsemin feli 

í sér brot gegn kynfrelsi eða kynhelgi einstaklinga.70  

Ekki eru allir sammála um að hugtakið blygðunarsemi nái utan um þá ríku hagsmuni 

sem undir eru þeirri háttsemi, sem hefur verið felld undir ákvæðið. Þegar horft er til 

uppbyggingar kynferðisbrotakaflans í alm. hgl., umfjöllunar fræðimanna og þeirra athugasemda 

sem fylgt hafa lagafrumvörpum til breytingar á kynferðisbrotakaflanum er ljóst að 

verndarandlag ákvæðis 209. gr. er ekki aðallega kynfrelsi einstaklinga heldur siðferðiskennd og 

tilfinningalíf þeirra sem verða vitni að kynferðislegu eða „lostugu“ athæfi annarra án þess að 

hafa veitt samþykki sitt fyrir því.71 

Mikilvægt er þó að greina mörk kynferðislegrar áreitni, samkvæmt 199. gr., og brota á 

blygðunarsemi. Eins og fram hefur komið hefur líkamleg snerting verið flokkuð sem 

kynferðisleg  áreitni en ákvæði 199. gr. var rýmkað árið 2007 og voru neðri mörk þess þá ekki 

afmörkuð við líkamlega snertingu heldur einnig orðbragð og hegðun sem er mjög meiðandi, 

ítrekuð eða til þess fallin að vekja ótta. Í slíkum tilvikum reynir mjög á mörk 199. gr. og 209. 

gr. Stöðugt og ítrekað áreiti á kynferðislegan hátt myndi líklega falla undir 199. gr., en ekki er 

gerð krafa um að hegðun valdi ótta í raun heldur einungis að hún sé til þess fallin enda brotið 

samhverft. Klúrt orðbragð og einhliða athafnir sem eru án líkamlegrar snertingar mætti telja að 

féllu frekar undir brot á 209. gr. um brot gegn blygðunarsemi, en þó ekki ef brotið er ítrekað 

gagnvart sama einstaklingi. Það getur þó verið erfitt að skera úr um slíkt, þ.e. hvort kynferðislegt 

orðbragð falli undir kynferðislega áreitni eða brot gegn blygðunarsemi.  

                                                
69 Alþt. 1991, A-deild, þskj.59 - 58. mál. 
70 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 296-297. mál. 
71 sama heimild. 
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Reynt hefur á mörk þessara ákvæða í dómaframkvæmd.72 Í dómi Hrd. 4. júní 2015 í 

máli nr. 124/2015 var X annars vegar ákærður fyrir brot gegn bæði 209. gr. almennra 

hegningarlaga og 199. gr. sömu laga með því að hafa annars vegar fróað sér fyrir framan andlit 

N þar sem hún lá í rúmi og fengið sáðfall yfir öxl hennar, hár og á kodda, sem hún lá á. Var 

þessi háttsemi talin vera brot gegn blygðunarsemi brotaþola. Hins vegar var X ákærður fyrir 

brot gegn 199. gr. með því að hafa losað um brjóstahaldara N, þuklað á brjóstum hennar og 

strokið kynfæri innan klæða þar sem hún lá á fjórum fótum á gólfi svefnherbergisins og kastaði 

upp. X var sakfelldur fyrir brot gegn blygðunarsemi en ekki þótti næg sönnun liggja fyrir 

varðandi kynferðislega áreitni og var hann því sýknaður af ákæru fyrir brot gegn 199. gr. 

laganna.  

Í hinu óljósa gildissviði ákvæðisins felst ákveðinn galli en hann birtist að miklu leyti í 

ófyrirsjáanlegri réttarframkvæmd, sem er að nokkru leyti háð túlkun þeirra sem koma að 

meðferð málanna. Þetta getur stuðlað að réttaróvissu um inntak ákvæðisins og þá réttarvernd 

sem því er ætlað að veita, ekki síst hjá hinum almenna borgara sem ekki hefur lagalegan skilning 

á samspili ákvæðanna. Hið óljósa gildissvið hefur þó ákveðna kosti líka en óskýrleiki þess hefur 

gert það að verkum að túlkun ákvæðisins hefur verið að nokkru leyti í takt við samfélagsþróun.73  

Refsirammi 209. gr. alm. hgl. kveður á um fangelsi allt að fjórum árum en fangelsi allt 

að sex mánuðum eða sektum ef brot er smávægilegt. 

4.2.1 Heimfærsla brota gegn kynferðislegri friðhelgi á 209. gr. alm. hgl.  

Brot gegn 209. gr. alm. hgl. er samhverft brot, ekki þarf því að sanna að tjón hafi orðið vegna 

brotsins heldur er nóg að háttsemin, sem talið er að brjóti gegn ákvæðinu, sé til þess fallin að 

brjóta gegn réttindum brotaþola.  

  Í dómi Hrd. 10. desember 2015 í máli nr. 312/2015 var deilt um það hvort háttsemi 

ákærða gæti fallið undir ákvæði 209. gr. alm. hgl. Málsatvik voru þau að ákærði hafði birt fimm 

nektarmyndir af fyrrverandi kærustu sinni á Facebook-síðu sinni en undir myndunum lét hann 

fylgja fullt nafn stúlkunnar og textann „takk fyrir að halda framhja mer sæta“. Óumdeilt var að 

myndirnar höfðu verið teknar af brotaþola og hafði hún sent manninum myndirnar í trúnaði 

þeirra á milli meðan á kynferðislegu sambandi þeirra stóð. Í málatilbúnaði ákærða kom fram að 

ekki þætti tækt að fella háttsemi ákærða undir brot á 209. gr. alm. hgl. en ekki væri hægt að 

telja að með háttseminni hefði verið brotið gegn blygðunarsemi brotaþola sökum þess að hún 

hafði sjálf tekið myndirnar. Í greinargerð ákærða sagði að brotaþoli hefði „sjálf tekið umræddar 

                                                
72 Ragnheiður Bragadóttir (n. 8) 377. 
73 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 296-297. mál. 
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myndir að ákærða fjarstöddum og sent honum þær. Um hafi verið að ræða kynferðisleg 

samskipti í sambandi þeirra. Þurfi að velta upp þeirri spurningu hvort mynd sem aðili tekur 

sjálfur, skoðar og sendir áfram geti nokkru sinni sært blygðunarsemi hans sjálfs.“ Dómstólar 

féllust ekki á þennan málatilbúnað ákærða en í dómnum kom fram að hlutrænt séð hefði 

háttsemi ákærða, að birta á Facebook síðu sinni nektarmyndir af brotaþola, sem sýndu kynfæri 

hennar í nærmynd, verið til þess fallin að brjóta gegn blygðunarsemi hennar. Segir svo í 

dómnum: „Breytir engu þar um þótt leggja verði til grundvallar að brotaþoli hafi sjálf tekið 

myndirnar og sent þær unnusta sínum, ákærða, af fúsum og frjálsum vilja. Jafnframt braut 

háttsemin í reynd gegn blygðunarsemi brotaþola, eins og ráðið verður af framburði hennar hjá 

lögreglu.“ Af þessu má telja ljóst að ekki skiptir máli hvort aðili hafi sjálfur tekið myndir og 

sent þær í trúnaði enda hafi hann ekki ætlað þriðja aðila að sjá myndirnar eða að þær færu í 

dreifingu. Af þessu leiðir að dreifing mynda í óleyfi felur í sér sjálfstætt brot sem fellur undir 

brot gegn blygðunarsemi 209. gr. alm. hgl.  

Af dómaframkvæmd er ljóst að samþykki hefur haft nokkur áhrif við mat á refsinæmi 

við heimfærslu brota varðandi kynferðislega friðhelgi og heyrir undir 209. gr. alm. hgl. um brot 

á blygðunarsemi. Hvorki er fjallað sérstaklega um áhrif samþykkis í 209. gr. né í 

lögskýringargögnum um ákvæðið en telja má að í samþykki liggi grundvallarmunurinn á því 

hvort myndataka og/eða dreifing mynda sé talið kynferðisleg tjáning einstaklinga eða brot gegn 

blygðunarsemi. Í Hrd. 18. október 2007 í máli nr. 242/2007 reyndi á það hvers kyns háttsemi 

félli undir hugtakið „lostug háttsemi“ í skilningi 209. gr. alm. hgl. og samspil samþykkis við 

ákvæðið. Málavextir voru þeir að ákærða var gefið að sök að hafa tekið á síma sinn myndir af 

nafngreindri, nakinni stúlku án hennar vitneskju og að hafa sýnt sjö karlmönnum og einni konu 

myndirnar, ýmist eina eða fleiri. Reyndi á það hvort um lostuga háttsemi hefði verið að ræða. 

En í héraðsdóminum sagði að samkvæmt orðalagi í frumvarpi með breytingum á almennum 

hegningarlögum nr. 40/1992 væri ljóst að með lostugu athæfi væri átt við háttsemi af 

kynferðislegum toga sem væri til þess fallin að veita þeim sem háttsemina viðhefur einhverja 

kynferðislega fullnægju. Héraðsdómur taldi ekkert benda til þess að svo hefði verið í tilfelli 

ákærða og því ekki unnt að sakfella hann fyrir brot gegn 209. gr. alm. hgl. Ekki var fallist á 

þessi rök héraðsdóms í Hæstarétti en þar sagði: 

Með lostugu athæfi í skilningi 209. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 er átt 
við athöfn af kynferðislegum toga sem gengur skemmra en samræði og önnur 
kynferðismök. Hlutrænt séð og eins og aðstæðum var háttað í umrætt sinn verður 
að líta svo á að taka myndarinnar og eftirfarandi sýning hennar og annarrar myndar 
úr sama síma, er ákærði sagði vera af kynfærum stúlkunnar, hafi verið lostugt 
athæfi í skilningi ákvæðisins. 
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Af þessu má telja að skilyrði þess að fella háttsemi undir 209. gr. þurfi ekki að vera að veita 

þeim sem hefur uppi slíka háttsemi einhverja kynferðislega fullnægju. Athygli vekur þó hversu 

mikil áhersla var lögð á hugsanlegt samþykki þess sem myndin var tekin af í þessu samhengi. 

Í dómnum er því sérstaklega velt upp að ákærði héldi því fram að brotaþoli hafi samþykkt 

myndatökuna. Rakið var í dómnum að ljóst væri að ekki væri hægt að líta svo á að hann hefði 

fengið samþykki fyrir myndatökunni heldur einungis sagt brotaþola „að hann ætlaði að taka 

eina mynd og smellt af en stúlkan þá litið undan“. Af þessum áherslum dómstóla má skilja 

þetta sem merki um að myndataka verði síður talin sem lostugt athæfi í þeim skilningi ef 

samþykki fyrir henni liggur fyrir. Þessar forsendur dómsins, að skortur á samþykki leiði til þess 

að háttsemi teljist lostug, styðja við þá nálgun að samþykki breyti eðli háttseminnar. Að fólki 

sé frjálst að taka myndir og að það sé hluti af þeirra rétti til kynferðislegrar tjáningar.74 Um leið 

og samþykki er ekki fyrir hendi má telja að háttsemin brjóti gegn kynferðislegri friðhelgi 

einstaklingsins.  

  Nokkuð hefur borið á því að dómstólar velti fyrir sér þeim hvötum sem liggi að baki 

háttseminni, sem talin er varða við 209. gr. alm. hgl. Í dómi Héraðsdóms Reykjaness 3. janúar 

2019 í máli nr. S-158/2018 var maður ákærður fyrir brot gegn ákvæðinu, að hafa tekið ljósmynd 

á síma sinn af brotaþola hálfnakinni þar sem hún lá í rúmi með nöktum karlmanni og senda í 

kjölfarið myndina til þriggja aðila. Var þessi háttsemi talin til þess fallin að særa blygðunarsemi 

brotaþola en þó féllst héraðsdómur á varnir ákærða um að háttsemin gæti ekki talist lostugt 

athæfi í skilningi 209. gr. alm. hgl. og var þar stuðst við að með lostugu athæfi væri átt við 

„háttsemi af kynferðislegum toga, er stjórnast af kynhneigð, sem annar verður vitni að“. Var 

það rekið í málatilbúnaði ákærða að sú háttsemi hans að taka ljósmyndina og senda hana til 

þriggja vina sinna hefði ekki verið sprottin af kynferðislegum hvata. Í dómnum kom þá fram að 

aðspurður fyrir dómi hvað honum gekk til hafi ákærði sagt að honum hafi verið verulega 

brugðið að koma að brotaþola og manninum nöktum í rúminu og hefði viljað eiga myndina því 

til sönnunar ef brotaþoli skyldi síðar þræta fyrir það sem hann hefði orðið vitni að. Dómurinn 

féllst á þennan rökstuðning ákærða og taldi: „Að öllu því hlutrænt virtu sem að framan hefur 

verið rakið um aðstæður þykir því ekki verða slegið föstu að sá verknaður ákærða að taka 

myndina og senda hana til þriggja vina sinna teljist lostugt athæfi í skilningi 209. gr. almennra 

hegningarlaga.“ Var maðurinn því sýknaður af ákæru gegn 209. gr. alm. hgl. Málinu var þó 

vísað til Landsréttar þar sem niðurstöðu héraðsdóms, hvað varðar mat á því hvort í háttseminni 

hefði falist lostugt athæfi, var snúið við. Í Landsréttardómnum 29. janúar 2021 í máli nr. 

                                                
74 María Rún Bjarnadótir (n. 2) 83. 
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131/2019 sagði að ekki væri skilyrði refsingar, skv. ákvæði 209. gr. alm. hgl., að kynferðislegar 

hvatir hefðu legið að baki verknaði. Var ákærði á þeim grundvelli sakfelldur fyrir brot gegn 

blygðunarsemi, skv. 209. gr., enda væru skilyrði ákvæðisins að öðru leyti uppfyllt.  

Í fyrrnefndum dómi Hrd. 10. desember 2015 í máli nr. 312/2015 kom fram í 

málatilbúnaði ákærða að tilgangurinn með birtingu myndanna hefði ekki verið kynferðislegur 

heldur hefði viðkomandi verið reiður og viljað hefna sín á fyrrverandi kærustu sinni. Ekki var 

fallist á að þessi rök ákærða breyttu því hvort háttsemin teldist varða við 209. gr. heldur var 

talið að birting myndanna hefði út frá hlutrænu sjónarhorni verið til þess fallin að brjóta gegn 

blygðunarsemi brotaþola, og var hann því dæmdur fyrir brot gegn 209. gr. alm. hgl. fyrir þessa 

háttsemi sína.  

Af þessu er ljóst að í dómaframkvæmd hefur ekki verið með einhlítum hætti litið til þess 

hvort nægjanlegt sé að sú háttsemi sem talin er brjóta gegn ákvæðinu sé kynferðisleg eða hvort 

hvatir gerenda þurfi einnig að vera kynferðislegar.75 En þó verður að telja að þróun 

dómaframkvæmdar sé sú að það þurfi ekki að sýna fram á að kynferðislegar hvatir hafi legið 

að baki háttseminni til þess að refsiheimild ákvæðisins sé uppfyllt.   

4.3 Stórfelld ærumeiðing í garð nákominna 233. gr. b. alm. hgl.  

Árið 2006 var samþykkt á þingi frumvarp til breytinga á almennum hegningarlögum. 

Breytingunum var ætlað að endurspegla með skýrum hætti það mat löggjafans að brot, sem 

framin eru í samskiptum nákominna, hafi sérstöðu.76 Með frumvarpinu var felld út 191. gr. 

almennra hegningarlaga og var ákvæði 233. gr. b. tekið upp í staðinn. Að einhverju leyti var 

um sambærileg ákvæði að ræða. Markmiðið á bak við 191. gr. var einkum að vernda friðhelgi 

og æru einstaklinga í samskiptum við aðra fjölskyldumeðlimi, en ljóst var af dómaframkvæmd 

að refsivernd ákvæðisins hafði ekki verið virk frá gildistöku laganna.77 Af því leiddi að 

nauðsynlegt væri að veita einstaklingum betri vernd gegn afbrotum nákominna í skjóli 

hjónabands og fjölskyldu. Því var ákveðið að útfæra ákvæðið með skýrari hætti og var það 

lögfest í 233. gr. b. og er það svohljóðandi: „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.“ 

Ákvæðið er að finna í XXV. kafla laganna sem fjallar um ærumeiðingar og brot gegn 

friðhelgi einkalífs. Í ákvæðinu er þeim verknaðaraðferðum lýst að móðga eða smána einstakling 

                                                
75 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 296-297. mál. 13. 
76 Alþt. 2005-2006, A-deild, þskj. 419 - 356. mál. 
77 sama heimild. 
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sem er manni nákominn. Í greinargerð breytingarlaganna nr. 27/2006 er fjallað um hugtakið 

móðgun og merkingu þess í ákvæðinu en þar segir að það að móðga einhvern eigi sér stað með 

orðum eða athöfnum.78 Vísað er svo til þess að miðað sé við þá merkingu sem lögð hefur verið 

í hugtakið í réttarframkvæmd við beitingu ákvæðis 234. gr. almennra hegningarlaga um 

ærumeiðingar og skrif fræðimanna þess efnis. Refsinæmi ákvæðisins er bundin við að um 

stórfelldar ærumeiðingar sé að ræða. En í umfjöllun um það segir í greinargerð með 

frumvarpinu:   

 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 leiðir að almennt séð þarf talsvert mikið til að koma að 
einstakar athugasemdir eða athafnir á milli nákominna eða önnur einangruð 
tilvik fullnægi þessu skilyrði en leggja þarf sem fyrr heildstætt mat á hvert 
tilvik fyrir sig. 

Þetta sjónarmið greinargerðarinnar hefur þó ekki alltaf endurspeglast í 

dómaframkvæmd. Það virðist sem sá háttur hafi verið á að ekki sé alltaf litið til sömu atriða 

þegar  háttsemi er heimfærð upp á ákvæðið, til dæmis hvað varðar ítrekun og tengsl, sbr. dóma 

sem reifaðir eru í næsta kafla.  

Refsirammi 233. gr. b. kveður á um fangelsi allt að tveimur árum.  

4.3.1 Heimfærsla brota gegn kynferðislegri friðhelgi á 233. gr. b. alm. hgl.  

Í dómi Landsréttar 22. júní 2018 í máli nr. 79/2018 var ákærði sakfelldur fyrir háttsemi sem 

braut gegn kynferðislegri friðhelgi brotaþola með margs konar hætti. Var þessi háttsemi talin 

brjóta gegn ákvæðum 209. gr. og 2. mgr. 210. gr. alm. hgl.  Ljóst var að ákærði og brotaþoli 

höfðu átt í kynferðislegu sambandi um nokkurt skeið. Með þeirri háttsemi sem ákærði var 

sakfelldur fyrir var hann talinn hafa ítrekað móðgað og smánað brotaþola svo að í því hafi falist 

stórfelldar ærumeiðingar í skilningi 233. gr. b alm. hgl. 

Af dómaframkvæmd er ljóst að það er ekki ófrávíkjanlegt skilyrði þess að háttsemi sé 

felld undir 233. gr. b að hún þurfi að vera ítrekuð. Þrátt fyrir þau ummæli sem finnast um ítrekun 

í greinargerð með frumvarpinu er ljóst að þrátt fyrir að líklegra sé að háttsemi falli þar undir ef 

hún er ítrekuð þá getur einangruð háttsemi, sem felur í sér móðgun og smánun gagnvart 

nákomnum aðila, verið talin brjóta gegn ákvæði 233. gr. b. samanber dóm Landsréttar 29. janúar 

2021 í máli nr. 131/2019. En þar var um að ræða eitt atvik þar sem háttsemin fólst í því að taka 

ljósmynd af maka, sofandi þar sem hann lá, hálfnakinn í rúmi með öðrum manni. 

                                                
78 Alþt. 2006-2007, A-deild, þskj. 1089 - 365. mál. 
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Ekki virðist fullt samræmi í dómaframkvæmd hvort sérstaklega sé lagt mat á hver 

tengslin eru á milli gerenda og þolanda og hvort að þau séu náin í skilningi ákvæðisins. Raunar 

má sjá að í sumum dómum þar sem ákvæðinu er beitt er engin umfjöllun um það hvort rétt sé 

að meta tengslin sem náin í skilning ákvæðisins. Gera má þó ráð fyrir að ekki sé talin sérstök 

þörf á slíkum rökstuðningi ef tengsl fólks séu á þann hátt að augljóst sé að þau séu eða hafi 

verið náin, svo sem núverandi eða fyrrverandi sambýlisfólk, fólk sem er eða hefur verið í 

hjónabandi eða fólk sem á saman börn. Má þar nefna dóm héraðsdóms Vestfjarða 16. september 

í máli nr. S-49/2015 þar sem maður var meðal annars ákærður fyrir stórfelldar ærumeiðingar 

gagnvart brotaþola með því að hafa brotist inn á aðgang hans að samfélagsmiðlinum Facebook 

og birt þar myndefni, sem sýndi viðkomandi fáklæddan eða naktan. Var ekki vikið frekar að 

tengslum þeirra öðrum orðum en að brotaþoli hafi verið fyrrverandi sambýliskona geranda, og 

var ljóst að slíkt þótti falla undir skilgreiningu ákvæðisins um náin tengsl.79  

  Í dómi héraðsdóms Reykjavíkur 19. febrúar 2019 í máli nr. S-670/2018 var maður 

ákærður fyrir að hafa brotið gegn 209. og 233. gr. b. alm. hgl. fyrir að hafa birt myndir af 

brotaþola fáklæddum í ótilgreindum Facebook-hóp og á ótilgreindri vefsíðu. Gerandi, sem þá 

var 28 ára, og brotaþoli sem var 17 ára, höfðu verið í sambandi í um það bil ár og höfðu hist 

allar helgar þegar hún var í fríi í skólanum. Ekki var frekari umfjöllun um tengsl þeirra í 

málavöxtum eða dómsniðurstöðu en ljóst er að tengslin töldust nægjanleg til þess að unnt væri 

að fella þau undir ákvæði 233. gr. b. alm. hgl. Í fyrrgreindum dómi Hæstaréttar 10. desember 

2015 í máli nr. 312/2015 var gerandi hins vegar sýknaður af broti gegn 233. gr. b. alm. hgl. 

Vísað er til málavaxta dómsins sem raktir voru í kafla 4.3.1. hér að framan en ákærði var auk 

þess að vera ákærður fyrir brot gegn 209. gr. alm. hgl. og 3. mgr. 99. gr. barnalaga, ákærður 

fyrir stórfelldar ærumeiðingar gagnvart maka skv. 233. gr. b. alm. hgl. Farið var í nokkuð 

ýtarlega umfjöllun um ákvæði 233. gr. b. alm. hgl. í héraðsdómnum, sem staðfestur var af 

Hæstarétti. Vísað var til athugasemda við 1. gr. frumvarps laganna sem innleiddu ákvæðið inn 

í alm. hgl.80 en þar sagði að ekki væri ástæða til þess að tilgreina með nákvæmum eða tæmandi 

hætti hvernig tengsl geranda og brotaþola þyrftu að vera til þess að þau heyrðu undir ákvæðið. 

Hugtakið „nákomin“ í skilningi ákvæðisins áskilji að náin félagsleg tengsl á milli aðila væri að 

ræða. Ekki var þó gert að skilyrði að gerandi og brotaþoli væru í sambúð á verknaðarstundu eða 

að þau hefðu átt í daglegum samskiptum á þeim tíma sem háttsemin átti sér stað.81 Þá sagði í 

                                                
79 Sbr. einnig dóm Héraðsdóms Reykjavíkur 17. nóvember 2016 í máli nr. S-340/2016 þar sem að tengsl 
gerenda og brotaþola voru þau að brotaþoli var fyrrum eiginkona og barnsmóðir geranda. 
80 Alþt. 2005-2006, A-deild, þskj. 419 - 356. mál. 
81 sama heimild. 
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dómnum að „Ákvæðið taki því til samskipta fyrrverandi maka, þ.e. hjóna sem eru skilin og 

sambúðarfólks, svo lengi sem tengsl þeirra verða talin þess eðlis samkvæmt almennum 

mælikvarða að þau séu nákomin“. Við heimfærslu þeirra tengsla sem voru á milli geranda og 

brotaþola í þessu máli kom fram í dómnum að ljóst væri að þau hefðu verið kærustupar, í að 

minnsta kosti eitt ár, áður en að sá atburður sem ákært er fyrir átti sér stað, en að þau hafi búið 

á sitthvoru heimilinu „enda ung að árum“. Þá segir í rökstuðningi dómsins: 

Að virtum mótmælum ákærða, framangreindri dómaframkvæmd og 
lögskýringargögnum, ungum aldri ákærða og brotaþola, sem og 
rannsóknargögnum málsins, þykir ákærði verða að njóta vafans um það hvort 
slík festa hafi verið komin á félagsleg tengsl hans og brotaþola, þrátt fyrir 
rúmlega eins árs samband, að þau teljist hafa verið „nákomin“ í skilningi 233. 
gr. b. Þegar af þeirri ástæðu eru ekki skilyrði til að sakfella ákærða fyrir 
stórfelldar ærumeiðingar, sbr. 233. gr. b. almennra hegningarlaga. 

Ljóst er af samanburði niðurstaðna þessara tveggja dóma, S-670/2018 og Hrd. 312/2015, að 

ekki er alls kostar ljóst hvers vegna tengsl í fyrra málinu voru á þann veg að þau teldust náin í 

skilningi ákvæðis en ekki í því síðara. Sérstaklega var kveðið á um ungan aldur aðila í síðara 

málinu. En þrátt fyrir að ekki liði langur tími á milli þessara tveggja dóma má álykta sem svo 

að í fyrra málinu væri litið á að um ungt fullorðið fólk væri að ræða og í því síðara að um væri 

að ræða fólk sem mætti telja sem unglinga enda var gerandi 18 ára á verknaðarstundu og 

brotaþoli ekki orðinn 18 ára. Af þessu má leiða líkur á að ólíklegra sé að mjög ungt fólk eða 

unglingar teljist til nákominna í skilningi ákvæðisins heldur en fullorðnir einstaklingar. 

4.4 Heimfærsla brota gegn kynferðislegri friðhelgi á almenn hegningarlög í 

dómaframkvæmd 

Eins og greina má af fyrri umfjöllun er gengið út frá því að kynferðisbrot sem fjallað er um í 

kynferðisbrotakafla almennra hegningarlaga séu flokkuð eftir ákveðnum skala. Efst á skalanum 

eru þau sem teljast brot gegn 194. gr. almennra hegningarlaga, eða nauðgun, því næst koma 

önnur kynferðismök, síðan kynferðisleg áreitni og að lokum blygðunarsemisbrot sem eru neðst 

á skalanum. Hvað varðar brot gegn kynferðislegri friðhelgi eða heimildarlausa töku eða birtingu 

kynferðislegra mynda má sjá af dómaframkvæmd að mest reynir á neðri hluta þess skala, það 

er ákvæði um kynferðislega áreitni eða brot gegn blygðunarsemi. 

  Ef litið er til þess orðalags sem birtist í greinargerð sem fylgdi frumvarpi til breytingar 

á hegningarlögum árið 1992 má ráða að fyrir breytingarnar hefðu kynferðislegar myndir verið 

taldar brot gegn blygðunarsemi 209. gr. almennra hegningarlaga, en eftir breytingarnar brot 

gegn þágildandi 198. gr. laganna um kynferðislega áreitni. Ekki er ljóst af greinargerðinni hvort 

átt sé við töku eða dreifingu slíkra mynda eða hvoru tveggja. Ekki var fjallað sérstaklega um 
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háttsemina í frumvarpi, eða greinargerð með því, við breytingar sem urðu á ákvæði um 

kynferðislega áreitni með lögum árið 2007. Ákvæðinu var þó ætlað að taka til háttsemi sem á 

sér stað ítrekað á þann hátt að líkja mætti við einelti eða háttsemi sem væri til þess fallin að 

vekja ótta hjá brotaþola. Það er því umhugsunarvert hvort óheimil stafræn dreifing, sérstaklega 

á marga miðla, teljist sem ein athöfn eða margar og þá hvort frekar ætti að flokka slíkt brot 

undir kynferðislega áreitni eða brot gegn blygðunarsemi.82 

4.5 Heimfærsla brota á kynferðislegri friðhelgi í dómaframkvæmd  

Í skýrslu Maríu Rúnar Bjarnadóttur um brot á kynferðislegri friðhelgi var gerð skoðun á því 

hvernig heimfærsla brota á kynferðislegri friðhelgi hefur verið háttað í dómaframkvæmd á 

síðustu árum. Við greiningu á umfangi málanna var farið yfir alla dóma sem vörðuðu 209. gr., 

199. gr eða 233. gr. b. alm. hgl. og voru aðgengilegir í leitarvélum á heimasíðum íslenskra 

dómstóla. Auk þess var framkvæmd orðaleit í leitarvélunum þar sem leitað var eftir orðunum 

„stafræn“ og „nektarmynd“.  Líta skal til þess að dómaskoðunin fór fram í ágúst 2019 og þess 

að ekki eru allir dómar aðgengilegir á leitarsíðum dómstólanna, þá sérstaklega í ljósi þess að 

um mjög viðkvæm mál er að ræða sem í gegnum tíðina hefur ekki þótt við hæfi að birta á 

netinu.83  

4.6.1 Heimfærsla dóma á 209. gr. alm. hgl. í dómaframkvæmd 

Í leitarvél Hæstaréttar má finna 15 dóma þar sem atvik máls varða stafræna háttsemi og eru 

heimfærð undir brot á 209. gr. alm. hgl. Háttsemin fól meðal annars í sér að sími var notaður til 

að taka myndir eða dreifa efni sem átti sér stað í gegnum samfélagsmiðla. Þessir dómar féllu á 

á tímabilinu 1. janúar 1999 – 15. ágúst 2019. En eðli málsins samkvæmt eru þeir flestir á síðari 

hluta þessa tímabils þar sem sú tækni sem á reynir kom síðar. Ekki hafa fallið fleiri dómar í 

Hæstarétti eftir þennan tíma þar sem brot á kynferðislegri friðhelgi hafa verið heimfærð undir 

209. gr. alm. hgl.  

  Ef flett er upp í leitarvél Landsréttar frá setningu réttarins 1. janúar 2018 og þar til 15. 

ágúst 2019 eru sex mál sem varða á einn eða annan hátt stafræna háttsemi en í fjórum af þessum 

sex málum var um að ræða úrskurði sem fólu ekki í sér efnislega niðurstöðu.84 Málsatvik í 

hinum tveimur málunum, sem vörðuðu stafræna háttsemi, voru meðal annars heimfærð undir 

                                                
82 María Rún Bjarnadótir (n. 2) 72. 
83 sama heimild. 
84 sama heimild. 
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209. gr. alm. hgl.85 Á tímabilinu  16. ágúst 2019 til 30. apríl 2021 hafa fimm86 dómar fallið þar 

sem háttsemi sem brýtur gegn kynferðislegri friðhelgi er heimfærð undir 209. gr. alm. hgl. 

Háttsemi í tveimur þessara dóma varðaði myndbirtingu á Facebook, í hinum þremur málunum 

voru kynferðislegar myndir af brotaþola sendar til eða sýndar þriðja aðila og í einu tilvikinu 

einnig hótað að myndirnar yrðu sendar á þriðja aðila.  

  Í leitarvél héraðsdómstóla er að finna tólf mál er varða stafræna birtingarmynd með 

einum eða öðrum hætti og er háttsemin felld undir 209. gr. alm. hgl. Þessi mál eru á tímabilinu 

apríl 2014 – 15. ágúst 2019. Í sjö af þessum tólf málum kom farsími við sögu og á jafnmörgum 

samfélagsmiðlum, en í einu málinu voru gögnin geymd á USB-kubbi.87 Á tímabilinu 16. ágúst 

2019 til 30. apríl 2021 hafa tveir dómar til viðbótar fallið þar sem dæmt var fyrir brot gegn 

kynferðislegri friðhelgi, sem fellt var undir 209. gr. alm. hgl. Í öðru málinu braut ákærði gegn 

blygðunarsemi tveggja kvenna með því að taka mynd af þeim í búningsklefa sundlaugar en 

ákærði starfaði við þrif á sundlauginni. Í hinu málinu var talið að sú háttsemi að sýna þriðja 

aðila tvær myndir af brotaþola þar sem hún lá nakin í rúmi væri brot gegn blygðunarsemi 

brotaþola. 

4.5.2 Heimfærsla dóma á 199. gr. alm. hgl. í dómaframkvæmd 

Í leitarvél Hæstaréttar má finna fjóra dóma á tímabilinu janúar 1999 til 15. ágúst 2019, þar sem  

stafræn háttsemi var heimfærð undir 199. gr. alm. hgl. Í þessum málum koma samfélagsmiðlar, 

símar og tölvur við sögu. Ekki hafa fleiri mál komið fyrir Hæstarétt frá því í ágúst 2019 er varða 

brot á kynferðislegri friðhelgi, sem heimfærð eru undir 199. gr. alm. hgl. 

  Í leitarvél Landsréttar á tímabilinu janúar 2018 til ágúst 2019 er einungis eitt mál þar 

sem efnisleg niðurstaða varðar stafræna háttsemi sem er heimfærð undir 199. gr. en ákært var 

til vara fyrir brot gegn 209. gr. alm. hgl. í málinu. Fallist var á 199. gr. en það var aðalkrafa 

ákæruvaldsins í málinu. Þá er einn úrskurður í Landsrétti sem varðar rannsóknarheimildir 

lögreglu við rannsókn á síma í máli þar sem grunur lék á að um myndatöku af líkamsárás og að 

um kynferðislega áreitni væri að ræða. Ekki hafa fleiri mál komið fyrir Landsrétt frá því í ágúst 

2019 er varða brot á kynferðislegri friðhelgi, sem heimfærð var undir 199. gr. alm. hgl. 

  Í leitarvél héraðsdómstóla á tímabilinu apríl 2014 til ágúst 2019 voru einungis þrjú mál 

heimfærð undir 199. gr. og varða stafræna háttsemi. Í tveimur þessara mála reyndi á notkun 

samfélagsmiðla og notkun síma í jafnmörgum þeirra. Ekki hafa fleiri mál komið fyrir 

                                                
85 sama heimild 73. 
86 Lrd. 29. janúar 2021 í máli nr. 131/2019, Lrd. 18. Desember 2020 í máli nr 218/2019, Lrd. 26. júní 2020 í 
máli nr. 554/2019, Lrd. 18. júní 2020 í máli nr 535/2019, Lrd. 13. desember 2019 í máli nr. 342/2019 
87 María Rún Bjarnadótir (n. 2) 73. 
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héraðsdóm frá því í ágúst 2019 er varða brot á kynferðislegri friðhelgi, sem heimfærð var undir 

199. gr. alm. hgl. 

4.5.3 Þróun á dómaframkvæmd 

Af ofangreindri samantekt má sjá að talsvert algengara er að brot gegn kynferðislegri friðhelgi 

séu heimfærð undir 209. gr. alm. hgl., brot gegn blygðunarsemi en laganna um kynferðislega 

áreitni. Ljóst er af samantektinni að í engu þessara mála, sem hafa varðað brot á kynferðislegri 

friðhelgi, og hafa komið fyrir íslenska dómstóla frá því í ágúst 2019, hefur háttsemin verið 

heimfærð undir 199. gr.  Af þessu má telja nokkuð ljóst að þróun dómaframkvæmdar hefur á 

síðustu árum færst í þá átt að eðlilegra sé að færa háttsemina undir brot gegn blygðunarsemi.  

4.6 Takmarkanir á almennum hegningarlögum fyrir breytingu laganna  

Eins og kemur fram hér að framan hafa brot gegn kynferðislegri friðhelgi að mestu leyti verið 

flokkuð sem kynferðisleg áreitni eða brot gegn blygðunarsemi. Þrátt fyrir að þessi tvö ákvæði 

laganna nái að vissu leyti yfir þá háttsemi sem brot gegn kynferðislegri friðhelgi felur í sér er 

ljóst að lögin gefa alls ekki skýra mynd af því hvaða háttsemi það er sem er ólögleg og að 

mörkin við heimfærslu brota til þessara tveggja ákvæða í dómaframkvæmd séu nokkuð óskýr. 

Þá birtast veikleikar ákvæðanna til þess að taka á þeirri háttsemi sem um ræðir víðar. Aðrar 

takmarkanir sem birtust í lögunum voru óskýrleiki við heimfærslu á 209. gr. alm. hgl. hvað 

varðar gildi samþykkis annars vegar og inntak hugtaksins lostugt athæfi hins vegar. Þá jók það 

einnig á óskýrleika laganna að ólíkir hagsmunir voru heimfærðir undir ákvæði 209. gr. um brot 

á blygðunarsemi.88 Verður þetta rakið nánar hér eftir.  

4.6.1 Veikleikar á 209. gr.  

Eins og áður hefur komið fram hefur 209. gr. alm. hgl. um brot gegn blygðunarsemi verið í 

almennum hegningarlögum frá setningu þeirra árið 1940. Þrátt fyrir breytingar á orðalagi á þeim 

tíma sem hefur liðið frá setningu laganna er ákvæðið efnislega eins. Það er því öllum ljóst að 

ákvæðið var ekki sett með það í huga að ná yfir þá háttsemi sem við sjáum nú í stafrænu 

kynferðisofbeldi eða öðru ofbeldi sem fella má nú undir brot gegn kynferðislegri friðhelgi með 

notkun nútímatækni. Ákvæðið var í raun sett í þeim tilgangi að vernda almenning fyrir 

einstaklingum með sýniþörf (e. voyeursm), sem við sjáum oft fyrir okkur sem nakta menn í 

brúnum frakka, sem leysa frá honum þegar fólk á síst von á. Ákvæðið nær mjög vel utan um 

slíka háttsemi og aðra álíka. Því er nokkuð öruggt að segja að undir þetta ákvæði væri rétt að 

                                                
88 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 296-297. mál. 9. 
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heimfæra þau brot sem má segja að séu hin nútímalega útgáfa af manninum í frakkanum, það 

er sending óumbeðinna kynferðislegra mynda í gegnum samfélagsmiðla eða aðra stafræna 

miðla.89  

Sökum þess hve víðtækt orðalag greinarinnar er hefur það nýst til þess að ná yfir 

háttsemi sem ekki var hægt að sjá fyrir á þeim tíma sem lögin voru sett. Því er ákvæðið í dag 

nýtt til þess að heimfæra margs konar og ólíka háttsemi undir og er það eins konar safnákvæði 

sem tekur til margvíslegra kynferðislegra brota.90 Þetta hefur verið ákveðinn kostur en þó má 

einnig telja að það sé ákveðinn óskýrleiki falinn í því að fella margs konar, og á vissan hátt, 

ólíka háttsemi undir eitt og sama ákvæðið. Eins og áður sagði fellur einhliða háttsemi sem brýtur 

gegn blygðunarsemi einstaklinga undir ákvæði 209. gr. en þó bendir dómaframkvæmd til þess 

að um leið og um ítrekaðar myndsendingar er að ræða sé brotið fellt undir kynferðislega áreitni, 

sbr. 199. gr. alm. hgl., og dóm Landsréttar 18. janúar 2019 í máli nr. 204/2018. Þar sem ákærði 

hafði á tæpum sólarhring sent brotaþola, sem var honum ókunnugur, fjölda kynferðislegra 

skilaboða og sent þrjár myndir af getnaðarlim sínum. Var hann dæmdur fyrir brot gegn 199. gr. 

alm. hgl. Ekki var í dómnum umfjöllun um það hvers vegna háttsemin skuli heimfærð undir 

199. gr. en ekki 209. gr., en ákæruvaldið taldi háttsemina varða við 199. gr. en til vara 209. gr. 

alm. hgl. 

Þegar um er að ræða heimildarlausa töku eða dreifingu á kynferðislegum myndum er 

um að ræða tvíhliða samskipti sem fela í sér innrás í friðhelgi einkalífs brotaþola. Slík háttsemi 

brýtur gegn hagsmunum sem lúta ekki einungis að tilfinningum eða kynferðislegri 

siðferðistilfinningu, eins og má áætla að einhliða háttsemi geri, heldur er hún einnig brot gegn 

kynferðislegri friðhelgi þeirra sem fyrir henni verða. Þrátt fyrir að óumbeðin sending 

kynferðislegra mynda og heimildarlaus dreifing á kynferðislegum myndum af þriðja aðila sé í 

báðum tilfellum háttsemi sem að öllu jöfnu á sér stað án snertingar er ekki um eðlislíka háttsemi 

að ræða að öllu leyti. Þess vegna er óheppilegt að heimfæra bæði einhliða og tvíhliða háttsemi 

undir sama ákvæðið.91 Í umfjöllun um þetta efni í skýrslu Maríu Rúnar Bjarnadóttur segir m.a.: 

„Heimfærsla ólíkrar háttsemi undir sama ákvæðið er ekki til þess fallin að styrkja skilning 

almennings á inntaki brotanna sem til umfjöllunar eru. Þegar ráðist er inn í einkalíf brotaþola 

með stafrænu kynferðisofbeldi er það flóknara en svo að þolendur verði vitni að háttsemi sem 

þeir vilja ekki.“”92 Afleiðingar stafræns kynferðisofbeldis eru margs konar og geta verið 

                                                
89 María Rún Bjarnadótir (n. 2) 85. 
90 sama heimild 81. 
91 sama heimild 88. 
92 sama heimild. 
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alvarlegar. Á það bæði við um brot þar sem óumbeðnar kynferðislegar myndir eru sendar, atvik 

þar sem einstaklingar verða vitni að kynferðislegri hegðun annarra á almannasfæri eða þar sem 

brotið er á kynferðislegri friðhelgi brotaþola með heimildarlausri deilingu mynda. Þrátt fyrir 

þetta væri gagnlegt að greina betur á milli þeirrar háttsemi þegar að um einhliða háttsemi er að 

ræða og tvíhliða háttsemi þar sem ráðist er gegn kynferðislegri friðhelgi brotaþola.93  

  Í dómi Landsréttar 10. maí 2019 í máli nr. 670/2018 var gerandi sakfelldur fyrir brot 

gegn 199. gr. alm. hgl. Í dómnum var fjallað um skil 199. gr. við 209. gr. og sagt að í „ljósi þess 

að háttsemi ákærða beindist að brotaþola persónulega verður ekki talið að um einhliða athöfn 

af þeim toga sem vísað er til í greinargerð með frumvarpi til laga nr. 61/2007 hafi verið að 

ræða“ og var þar átt við brot gegn blygðunarsemi. Af þessu má telja að ástæða þess að brotið 

var heimfært undir kynferðislega áreitni en ekki brot gegn blygðunarsemi hafi verið sú að 

athöfnin hafði verið tvíhliða. Af þessum rökstuðningi má telja athyglisvert að samkvæmt 

skoðun á dómaframkvæmd frá því í ágúst 2019 hafa öll þau mál er varða brot á kynferðislegri 

friðhelgi verið heimfærð undir 209. gr. alm. hgl. Ljóst er að í mörgum þessara mála var 

háttseminni beint sérstaklega að brotaþola og ekki verður hægt að túlka þá háttsemi á annan veg 

en að um tvíhliða háttsemi sé að ræða.94 Má þar líta til dóms Landsréttar 18. desember 2020 í 

máli nr. 218/2019. Þar var gerandinn sakfelldur fyrir að hafa brotið gegn 209. gr. alm. hgl. í 

tvígang með því að hafa annars vegar skrifað ummæli um brotaþola í Facebook-hópi þar sem 

ákærði gaf í skyn að brotaþoli héldi fram hjá sér, stundaði vændi og beitti menn kúgun. Hins 

vegar var hann ákærður fyrir að hafa birt þrjár myndir á vefsíðu af brotaþola sem ákærði hafði 

tekið af brotaþola þegar  þau voru í sambandi. Myndirnar sýndu brotaþola fáklæddan en með 

myndunum fylgdi texti þar sem fullyrt var að hann væri að selja vændi ásamt því að tilgreint 

var hvers kyns kynlífsathafnir viðkomandi biði upp á. Var ákærði með þessu talinn særa 

blygðunarkennd brotaþola. Þá má einnig vísa til dóms Landsréttar 18. júní 2020 í máli nr. 

535/2019 þar sem ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 209. gr. alm. hgl. með þeirri háttsemi 

að hafa sent þrjár myndir til vinkonu brotaþola, sem sýndu brotaþola á kynferðislegan hátt. 

Myndirnar tók brotaþoli af sér sjálfur og sendi ákærða í trúnaði meðan á ástarsambandi þeirra 

stóð. Ekki verður séð að í þessum tveimur dómum sé um einhliða samskipti að ræða, en jafnvel 

þótt gerandi taki einhliða ákvörðun um að dreifa myndunum er ljóst að bæði myndir sem og 

texti sem innihalda fullyrðingar um aðila eru brot á kynferðislegri friðhelgi brotaþola.  

                                                
93 sama heimild. 
94 sama heimild 87. 
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  Áður hefur verið fjallað um þann mismunandi skilning sem dómstólar hafa lagt í 

hugtakið lostugt athæfi í skilningi ákvæðisins sem og hver áhrif samþykkis eru við heimfærslu 

háttsemi á ákvæðið. Telja verður að óskýrleiki í heimfærslu til ákvæðisins þegar um brot gegn 

kynferðislegri friðhelgi er að ræða gefi almenningi ekki nægjanlega skýran skilning á því hvers 

konar brot falli undir ákvæðið og í hvaða tilvikum þau falli utan þess.  

4.7.2 Veikleikar á 199. gr. alm. hgl. 

Af dómaframkvæmd er ljóst að dómstólar hafa verið að færast frá því að fella brot gegn 

kynferðislegri friðhelgi undir kynferðislega áreitni. Má telja að slík háttsemi falli illa að 

ákvæðinu þar sem að efni ákvæðisins „að strjúka, þukla eða káfa á kynfærum eða brjóstum“ 

felur í sér snertingu sem brot gegn kynferðislegri friðhelgi gera sjaldnast. Þá má einnig telja að 

efni ákvæðisins um „táknræna hegðun eða orðbragð sem er mjög meiðandi, ítrekað eða til þess 

fallið að valda ótta“ falli einnig illa að þeirri háttsemi sem brot gegn kynferðislegri friðhelgi 

felur í sér.  

4.6.3 Veikleikar á 233. gr. b. gr. alm. hgl. 

Markmið með setningu ákvæðis 233. gr. b. alm. hgl. var að veita þeim einstaklingum réttarvernd 

sem hafa þolað langvarandi eða endurtekið ofbeldi af hálfu þeirra sem teljast þeim nákomnir. 

Samhliða öðrum ákvæðum alm. hgl. er 233. gr. b. beitt þegar um er að ræða einstaklinga í nánu 

sambandi. Í dómaframkvæmd má sjá að skýr greinarmunur er gerður á réttarvernd þeirra sem 

teljast falla undir ákvæðið og þeirra sem falla utan þess. Þetta skýtur oft skökku við þegar  

dómstólar leggja mat á það hvort kynferðislegt samband einstaklinga falli undir skilyrði 

ákvæðisins um náin tengsl. Þrátt fyrir að ekki séu uppi þær aðstæður sem kalla á heimfærslu 

undir 233. gr. b. alm. hgl. er ekki hægt að líta fram hjá því að oft er um að ræða gríðarlega 

innrás í friðhelgi einkalífs einstaklinga og þrátt fyrir að samband hluteigandi uppfylla ekki 

skilyrði ákvæðisins getur þó verið til staðar trúnaðarsamband á milli gerenda og þolanda.95  

4.7 Þörf á lagasetningu og skýrleika 

Ljóst er af öllu framangreindu að brot gegn kynferðislegri friðhelgi hafa alla tíð verið refsiverð 

og heimfærð undir ákvæði almennra hegningarlaga. Því er eðlilegt að spyrja hvort nauðsyn hafi 

verið til þess að breyta þágildandi lögum. Sigríður Á. Andersen hefur oftar en einu sinni vakið 

athygli á þeirri skoðun sinni að í ljósi þess að hægt hafi verið að heimfæra háttsemina undir 

ákvæði alm. hgl., og hefur hún nefnt 209. gr. í því samhengi, hafi ekki verið þörf á því að 

                                                
95 sama heimild 95. 
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bregðast við með lagasetningu.96 Einnig vakti hún athygli á því sama í umræðum um frumvarpið 

á Alþingi.97 

  Í grein sinni í tímariti lögfræðinga ritaði Jónatan Þórmundsson þessi mikilvægu 

varnarorð sem líta skuli til þegar farið er í breytingar á refsilögum: 

Það er mikilvæg regla, sem er ekki ætíð virt af löggjafa og stjórnvöldum, að beita 
beri úrræðum refsivörslu kerfisins í hófi og því aðeins, að önnur vægari úrræði 
nægi ekki til að bera niður á óæskilegri háttsemi. Kanna þarf í hverju tilviki, hvaða 
úrræði eigi best við og hvort þörf sé á nýrri eða breyttri refsiheimild. Ef svo er talið 
ætti að gæta þess betur en nú er gert, að sníða refsiheimildir skýrt og hnitmiðað að 
því atferli, sem nauðsynlegt þykir að leggja refsingu við.98 

 Það er mikilvægt að líta til þess við slíka breytingu á lögum hvort breytingin sé nauðsynleg og 

hverju hún á að skila.  Það er ljóst að um nokkurra ára skeið hefur verið kallað eftir skýrum 

breytingum á lögum hvað varðar kynferðislega friðhelgi. Í grein sinni árið 2015 kölluðu 

Kolbrún Benediktsdóttir, vara héraðssaksóknari og Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir, þáverandi 

sviðstjóri lögfræðisviðs Háskólans á Bifröst og núverandi alþingismaður, eftir slíkum 

breytingum. Í grein þeirra kom fram að „frá sjónarhóli ákærandans má jafnframt benda á að það 

myndi auðvelda rannsókn og saksókn þessara brota ef fyrir lægi skýrt lagaákvæði með 

skilgreiningu á brotinu og verndarhagsmunir tilgreindir.“ Þá kemur einnig fram í greininni að 

setning slíks ákvæðis í lög fælu í sér „skýr skilaboð löggjafans þess efnis að um raunveruleg og 

alvarleg brot sé að ræða sem nauðsynlegt er að taka á og berjast gegn.“99 

  Í skýrslu Maríu Rúnar Bjarnadóttur var tilgreint að aðstæður sem kölluðu á slíka 

lagabreytingu væru þríþættar. Í fyrsta lagi væri um að ræða þær breytingar sem hefðu orðið á 

samfélagslegu viðhorfi gagnvart tæknivæðingu samskipta og viðhorfsbreytingar til 

kynferðismála. Í öðru lagi þyrfti í þessu samhengi að líta til vitnisburðar, rannsókna og úttekta 

sem gæfu til kynna að þolendur kynferðisofbeldis fengju ekki viðunandi eða nægjanlega 

réttarvernd í réttarframkvæmd óbreyttra laga. Í þriðja lagi væri nauðsynlegt að horfa til þeirrar 

þverpólitísku stöðu sem uppi hefði verið um að grípa þyrfti til lagalegra breytinga til þess að 

styrkja réttarvernd kynferðislegrar friðhelgi.  

                                                
96 Sigríður Á. Andersen, „Hefndarklám er refsivert“ (Sigríður Á. Andersen) 
<https://www.sigridur.is/greinar/hefndarklam-er-refsivert> skoðað 2. maí 2021. 
97 Alþt. 2020-2021, B-deild, 52. fundur (Sigríður Á. Anderssen) skoðað 2. maí 2021. 
98 Jónatan Þórmundsson, „Einkenni auðgunarbrota: tengsl þeirra innbyrðis og við önnur brot“ (2008) 58 ((4)) 
Tímarit lögfræðinga : <https://lock.ru.is/library/TLI/TLI_2008_4_EINKENNI-AUÐGUNARBROTA-
TENGSL-THEIRRA-INNBYRÐIS-OG-VID-ONNUR-BROT.pdf> skoðað 2. maí 2021. 
99 Kolbrún Benediktsdóttir og Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir (n. 9). 
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4.8 Kynferðisleg tjáning 
Eitt af því sem mikilvægt er að huga að við setningu laga sem taka á brotum á kynferðislegri 

friðhelgi, þá sérstaklega stafrænu og/eða myndrænu kynferðisofbeldi, er réttur fólks til 

kynferðislegrar tjáningar. Það er því mikilvægt að löggjafinn líti ekki svo á að kynferðislegar 

myndir verði sjálfkrafa taldar brot á friðhelgi þeirra sem á myndunum eru. Kynferðisleg tjáning 

nýtur verndar tjáningarfrelsis þess sem kýs þá leið og getur það verið mikilvægur þáttur í mótun 

sjálfsmyndar einstaklinga.100 Að taka af sér nektarmyndir og deila með öðrum hefur að öllum 

líkindum verið iðkað að einhverju leyti frá því að tækni ljósmyndunar kom fram.101 Slík 

kynferðisleg tjáning er því ekki ný af nálinni en með tækniframförum hefur eðli hennar breyst 

mikið, enda er fólk aðallega í samskiptum í gegnum netið og því ekki óeðlilegt að slík 

kynferðisleg tjáning á milli fólks færist yfir á sama samskiptamáta. Eins og áður hefur komið 

fram er viðhorf fólks til þessa mjög misjafnt og fyrir mörgum er vandamálið ekki trúnaðarbrot 

þess sem deilir myndum í óleyfi þess sem á henni er heldur er litið á það sem dómgreindarleysi 

þess sem tekur myndina af sér og deilir í trúnaði. En þetta er viðhorf, sem mikilvægt er að 

leiðrétta, og er því er mjög mikilvægt að breytingar á lögum styðji við þessa viðhorfsbreytingu. 

Lögbrotið liggi þannig ekki hjá þeim sem kýs að tjá sig á þennan hátt kynferðislega heldur hjá 

þeim sem brýtur gegn kynferðislegri friðhelgi einstaklingsins. Brotaþolar slíkra brota upplifa 

því ekki að brotið sé á þeim fyrr en að valdið er tekið úr höndum þeirra. Það kom skýrt fram í 

viðtali Vísis við unga konu sem hafði gert það að starfi sínu að deila kynferðislegum myndum 

á netinu. Þetta hafði hún gert í dágóðan tíma og má því áætla að hún hafi deilt talsverðu magni 

af slíku myndefni til aðila gegn gjaldi. Hún sagði þó í viðtalinu að allar myndir eða myndbönd, 

sem hún sendir frá sér, væru gerð á hennar forsendum, hún réði því hverju hún deildi og til 

hvers. Einn daginn komst konan hins vegar að því að myndum af henni, sem hún hafði 

sannanlega sjálf tekið og selt til einstaklings, hafði verið sett á ótilgreinda vefsíðu, en af texta 

viðtalsins má áætla að um sé að ræða síðuna Chansluts:  

Mynd af mér birtist þarna inni. Ég var nafngreind fullu nafni og settur inn linkur á 
Facebook-síðuna mína… Þarna hrynur líf mitt – ég hugsaði bara að það væri búið. Mig 
langar alls ekki að vera nefnd á þessari síðu. Þetta er ógeðslegasta síða sem fyrir finnst. Ég 
skil ekki að lögreglan geti ekki gert meira í því að loka henni.102 

 

                                                
100 Citron (n. 26). 
101 Sandrine Hermand-Grisel, „A Brief History of Nude Photography (1839-1939)“ (All about photo) 
<https://www.all-about-photo.com/photo-articles/photo-article/607/a-brief-history-of-nude-photography-1839-
1939> skoðað 2. maí 2021. 
102 Ása Ninna Pétursdóttir, „Ég er móðir og já, ég er líka þessi klámstjarna“ visir.is 
<https://www.visir.is/g/20212103507d> skoðað 2. maí 2021. 
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 Af þessari lýsingu konunnar af reynslu sinni að dæma er ljóst að við þessa ólögmætu deilingu 

á því kynferðislega efni sem hún hafði sent frá sér upplifði hún að brotið væri á kynferðislegri 

friðhelgi sinni. Kallaði hún þessa háttsemi hefndarklám í viðtalinu.  

  Þrátt fyrir að það sé mikilvægt að leggja áherslu á að sending kynferðislegs efnis af 

sjálfum sér sé hluti af kynferðislegri tjáningu fólks er ekki verið að segja að það sé allra. Fólk 

tjáir sig vitanlega  á mismunandi hátt og upplifir sig með ólíku móti. Það er þó jafn mikilvægt 

að vernda rétt þeirra sem kjósa þennan tjáningarmáta og það er að vernda rétt allra til 

tjáningarfrelsis. Í því samabandi er því gríðarlega mikilvægt að löggjafinn endurspegli þann rétt 

þegar innleidd er lagasetning gegn brotum á kynferðislegri friðhelgi.  

5. Framlögð frumvörp sem snúa að lagabreytingu vegna brota á kynferðislegri friðhelgi 

Frá árinu 2015 hafa verið lögð fram fjögur frumvörp til breytinga á lögum er varða 

kynferðislega friðhelgi. Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarflokkanna árið 2017 kom fram að 

ríkisstjórnin myndi standa fyrir gerð áætlunar um að „útrýma kynbundnu ofbeldi, ekki síst 

stafrænu kynferðisofbeldi.“103 Yfirlýsingin var aðeins nákvæmari en yfirlýsing fráfarandi 

ríkisstjórnar sem hafði sama ár sett fram stefnuyfirlýsingu þar sem kom fram að áhersla yrði 

lögð á „framkvæmd aðgerðaráætlunar um bætta verkferla vegna kynferðisbrota og lagt til við 

Alþingi að stafrænt kynferðisofbeldi verði skilgreint í hegningarlögum“.104  

5.1 Frumvarp Bjartrar framtíðar 2014 - 2015 

Fyrsta frumvarpið sem lagt var fyrir Alþingi og ætlað var að taka á brotum á kynferðislegri 

friðhelgi kom fram árið 2014 og var það lagt fram af Björt Ólafsdóttur og fleiri þingmönnum 

Bjartrar framtíðar. Frumvarpið náði ekki fram að ganga á því þingári og var lagt fram aftur í 

óbreyttri mynd ári síðar. Í frumvarpinu var lögð til breyting á almennum hegningarlögum á 

þann veg að tveimur nýjum ákvæðum var bætt við lögin. Annars vegar var lögð til viðbót við 

ákvæði 210. gr. c almennra hegningarlaga sem hljóðaði 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. 

Hins vegar var lagt til að við 229. gr. laganna væri bætt við nýrri grein, 229. gr. a, sem yrði 

svohljóðandi: 

                                                
103 „Sáttmáli Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs um 
ríkisstjórarsamstarf og eflingu Alþingis“ (n. 12). 
104 „Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Bjartrar framtíðar 2017“. 
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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.105 

Frumvarpið hlaut hins vegar ekki brautargengi á síðara flutningsárinu frekar en á því fyrra þrátt 

fyrir stuðning frá almenningi sem og að pólitískur stuðningur hafi verið, þá var frumvarpið  

einnig gagnrýnt í umsögnum með frumvarpinu. Framlagðar umsagnir áttu það flestar 

sameiginlegt að taka það sérstaklega fram að því væri fagnað að skerpa ætti á regluverki í 

kringum þennan verknað sem við nú köllum brot á kynferðislegri friðhelgi. Af því var ljóst að 

mikill samfélagslegur stuðningur var við frumvarp sem þetta. Þrátt fyrir það bárust hins vegar 

margar umsagnir þar sem lagðar voru fram tillögur að úrbótum á frumvarpinu sem og gagnrýni 

á það. Meðal þeirrar gagnrýni sem barst var í tengslum við hugtakið hefndarklám sem notast 

var við í frumvarpinu, en þónokkrar af innsendum umsögnum snerust sérstaklega um notkun 

þess. Meðal annars kom fram í umsögn Kvenréttindafélags Íslands að hugtakið hefndarklám 

væri villandi þar sem slíkum myndum væri ekki alltaf dreift í hefndarskyni. Ljósmyndum væri 

vissulega stundum dreift með þeim hvata að baki en alls ekki alltaf. Var nefnt sem dæmi að 

myndum væri líka stolið og komið í dreifingu af einstaklingum sem hefðu engin tengsl við þann 

sem væri á myndinni. Þá gætu margs konar hvatir legið að baki slíkri mynddreifingu eins og 

vanþekking, grunnhyggni, grandleysi, stríðni eða notkun myndar sem gjaldmiðils á spjallsíðum. 

Þá væru slíkar ljósmyndir notaðar til þess að kúga og fleira.106 

  Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu tók fram í umsögn sinni að ákvæði 

frumvarpsins næði ekki nægilega vel yfir þann verknað að útbúa/breyta mynd með þeim hætti 

að hún sýndi einstakling nakinn eða á kynferðislegan hátt og lagði því til að í ákvæði 210. gr. 

c. væri bætt við orðunum „býr til“ til þess að ákvæðið næði utan um þá háttsemi þegar 

kynferðislegar myndir væru falsaðar.107 

  Í umsögnunum kom einnig fram gagnrýni á staðsetningu ákvæðanna í hegningarlögum. 

Í umsögn Kvenréttindafélags Íslands sagði t.d.: „Kvenréttindafélag Íslands fagnar því að 

ákvæði um hrelliklám sé sett inn í XXII. kafla hegningarlaganna um kynferðisbrot. Hrelliklám 

er kynferðisbrot.“ Þá mælir Kvenréttindafélag Íslands  með því að greinin sé þó færð undir 199. 

gr. alm. hgl. um kynferðislega áreitni en sé ekki flokkuð með 210. gr. sem fjallar um birtingu 

og dreifingu á klámi með þeim rökstuðningi að hrelliklám sé tegund af kynferðislegri áreitni og 

                                                
105 Alþt. 2015-2015, A-deild, þskj. 11 - 11. mál. 
106 Alþt. 2014-2015, A-deild, 436. mál, umsögn Kvennréttindafélags Íslands um frumvarpið. 
107 Alþt. 2014-2015, A-deild, 436. mál, umsögn Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu um frumvarpið. 
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skuli því flokkað sem slíkt en ekki sem klám.108 Telja má að um ákveðinn tvískinnung sé að 

ræða hjá Kvenréttindafélaginu, en á sama tíma og félagið velur hugtakanotkunina hrelliklám 

vill það ekki að þetta sé flokkað sem klám.  

  Auk framangreinds benti Dómarafélag Íslands á það í umsögn sinni að í 

dómaframkvæmd hefði viðlíka brot verið fellt meðal annars undir ákvæði 209. gr. um brot gegn 

blygðunarsemi, en refsirammi ákvæðisins væri fjögur ár. Þau refsimörk, sem lögð væru til í 

frumvarpinu, hljóðuðu þá upp á tvö ár og því væri í reynd verið að leggja til að refsimörk yrðu 

lækkuð fyrir brot af þessu tagi. Kvaðst Dómarafélagið draga í efa að slíkt hefði verið ætlunin.109 

  Af greinargerð frumvarpsins er ljóst að fyrirmynd þess var að meginstefnu sótt til 

breskrar lagasetningar um efni sem tók gildi sama ár og frumvarpið var fyrst lagt fram. Ákvæði 

frumvarpsins var því að nokkru leyti markað af þessum áhrifum, en í frumvarpinu var meðal 

annars gert ráð fyrir að sýna þyrfti fram á ásetning til þess að valda tjóni. Hefur þetta þótt vera 

ókostur varðandi ákvæðið í breskri framkvæmd og því ekki ákjósanlegt að taka það upp í 

íslenska löggjöf.110 Eins og fyrr sagði náði frumvarp Bjartrar framtíðar ekki brautargengi en 

það var þó mikilvægt í því sambandi að opna umræðuna í samfélaginu um kynferðislega 

friðhelgi og áhrif brota á henni. Í kjölfar frumvarpsins fór einnig fram ákveðin skoðun á því 

hvernig farið væri með mál af þessum toga innan réttarvörslukerfisins auk þess sem umsagnir 

með frumvarpinu kölluðu á lagalega greiningu sem ekki hafði farið mikið fyrir í íslensku 

samhengi fram að þeim tíma.111 

5.2 Frumvarp Pírata 2017-2018 og 2018-2019 

Helgi Hrafn Gunnarsson, þingmaður Pírata, hefur tvisvar sinnum lagt fram frumvarp til laga 

um breytingu á almennum hegningarlögum um stafrænt kynferðisofbeldi. Frumvörpin voru 

lögð fram ásamt meðflutningsmönnum sem spönnuðu þingmenn þvert á flokka. Verður nú vikið 

að efni þeirra.  

5.2.1 Fyrra frumvarpið 

Fyrra frumvarp Pírata um stafrænt kynferðisofbeldi var lagt fram þingveturinn 2017-2018 og 

var því ætlað að kveða skýrlega á um refsinæmi háttseminnar. Í frumvarpinu var lagt til að 

ákvæði yrði bætt við 210 gr. laganna eða 210. gr. c. og var það svohljóðandi:  

                                                
108 Alþt. 2014-2015, A-deild, 436. mál, umsögn Kvennréttindafélags Íslands um frumvarpið. 
109 Alþt. 2015-2016, A-deild, 11. mál, umsögn Dómarafélags Íslands um frumvarpið. 
110 María Rún Bjarnadótir (n. 2) 99. 
111 sama heimild. 
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Hver sem af ásetningi dreifir mynd- eða hljóðefni sem sýnir nekt eða kynferðislega 
hegðun einstaklings án samþykkis hans skal sæta fangelsi allt að 6 árum. Sé brot 
framið af stórkostlegu gáleysi varðar það sektum eða fangelsi allt að 3 árum. 

Í frumvarpinu sagði að vegna tækniframfara síðastliðinna ára hefði það færst í vöxt að mynd- 

og hljóðefni sem innihéldi nekt eða kynlífsathafnir einstaklinga færi í dreifingu án samþykkis 

þess sem á myndefninu væri eða jafnvel án vitundar þeirra. Tekið var sérstaklega fram að ekki 

skyldi notast við fyrri hugtakanotkun í tengslum við þennan verknað eða hugtökin hrelli- og/eða 

hefndarklám af þeim sökum að orðanotkunin þætti ekki lýsandi fyrir þann verknað sem hún 

tæki til, meðal annars vegna þess að hugmyndir fólks um það hvað teldist til kláms væru mjög 

misjafnar og legði fólk ólíkan skilning í þýðingu orðsins. Í frumvarpinu var því stuðst við 

hugtakið stafrænt kynferðisofbeldi.112  

  Í umfjöllun um gildandi löggjöf í frumvarpinu kom fram að í almennum 

hegningarlögum væri í gildi bann við dreifingu kláms sem er að finna í 210. gr . og að hægt sé 

að túlka það sem svo að þegar að efni sem inniheldur kynlífsathafnir fólks er dreift án leyfis 

eða vitundar þeirra sem myndefnið er af sé það brot á banni við dreifingu kláms í skilningi 210. 

gr. og því hægt að nýta ákvæðið þegar stafrænt kynferðisofbeldi er annars vegar. Beiting 

ákvæðisins sé þó háð nokkrum vandkvæðum í þessum tilgangi. Í frumvarpinu var í þessu skyni 

í fyrsta lagi bent á vankanta við hugtakið „klám“ en skilgreining þess er að öllum kosti ekki 

skýr. Það fer að miklu leyti eftir viðhorfi fólks hver skilningur þeirra á klámi er og því er hinn 

almenni borgari ekki fær um að meta hvenær sé um klám að ræða samkvæmt laganna bókstaf 

og hvenær ekki. Hugtakið er ævafornt og hefur verið notað í gegnum tíðina bæði af dómstólum 

og fræðimönnum, þrátt fyrir það liggur ekki fyrir skýr skilgreining á hugtakinu sem sameinar 

skilning dómstóla, fræðimanna og almennings á því. Þá er bent á í texta frumvarpsins að 

stafrænt kynferðisofbeldi feli ekki endilega í sér eiginlegt klám samkvæmt neinni af þeim 

fjölmörgu skilgreiningum sem skoða megi úr mörgum áttum samfélagsins. Til að mynda hefur 

almennt ekki verið litið svo á að myndefni af nekt án kynlífsathafna eða í kynferðislegum 

tilgangi teljist klám samkvæmt almennum skilgreiningum. Þrátt fyrir það má telja óumdeilt að 

dreifing efnis sem sýnir nekt einstaklinga án kynferðislegrar tengingar geti fallið undir 

skilgreiningar á stafrænu kynferðisofbeldi og ætti að vera refsiverð ef efnið var ekki ætlað til 

dreifingar af þeim sem fram koma á myndefninu.  Þá benda höfundar frumvarpsins á að sé slíkt 

ofbeldi fellt undir 210. gr. almennra hegningarlaga endurspegli refsirammi ákvæðisins, sem er 

allt að sex mánuðir eða tvö ár ef myndefnið er af barni, á engan hátt alvarleika brotanna.113   

                                                
112 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 37 - 37. mál. 
113 sama heimild. 
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Þrátt fyrir þessa gagnrýni frumvarpshöfunda á notkunina á hugtakinu „klámi“ er lagt til 

með frumvarpinu að ákvæði stafræns kynferðisofbeldis sé bætt við ákvæði laganna sem snýr 

að klámi. Má telja að þetta skjóti skökku við en það endurspeglaðist í þeim umsögnum sem 

voru settar fram við frumvarpið. Umsagnir með frumvarpinu endurspegluðu eins og umsagnir 

við fyrri frumvörp samhug aðila í samfélaginu um framlagningu slíks frumvarps enda kom 

fram í flestum þeirra að framlagningu frumvarpsins væri fagnað og að mikil nauðsyn væri á 

slíkum bótum á refsilöggjöf landsins. Þrátt fyrir það kom einnig fram talsverð gagnrýni á 

frumvarpið. Til að mynda gagnrýndi Kvenréttindafélag Íslands staðsetningu ákvæðisins í 

lögunum en í umsögninni sagði:  

Kvenréttindafélag Íslands mælir þó með að þessi grein sé flutt undir 199. grein 
XXII. kafla almennu hegningarlaganna nr. 19/1940 um kynferðislega áreitni. Í 
frumvarpinu er þessi grein sett undir 210. grein laganna sem fjallar um birtingu og 
dreifingu á klámi. Kvenréttindafélag Íslands vill leggja áherslu að stafrænt 
kynferðisofbeldi er ofbeldi og telur að löggjöfin skuli skilgreina það sem slíkt. 
Bann við stafrænu kynferðisofbeldi væri betur sett undir 199. grein sem tilgreinir 
kynferðislega áreitni.114 

Endurspeglar þetta á vissan hátt þá umfjöllun sem kom fram í frumvarpinu sjálfu um hugtakið 

klám.  

  Ríkissaksóknari gerði athugasemd í umsögn sinni á orðalagi ákvæðisins og taldi 

ákvæðið ekki ná tilgangi sínum tæki það ekki jafnframt með skýrum hætti til þeirrar háttsemi 

að taka/útbúa það mynd- og hljóðefni sem um ræðir.115 Í umsögn Samtaka um kvennaathvarf 

kom einnig fram gagnrýni að það vantaði ákvæði sem legði bann við því að taka upp mynd- 

eða hljóðefni sem sýndi nekt eða kynferðislega hegðun einstaklings án hans samþykkis.116 Í 

umsögn Mannréttindaskrifstofu Íslands var einnig bent á að það vantaði skýrleika í ákvæðinu, 

að það næði til þess þegar slíkt efni væri búið til eða falsað (e. deep fake).117 Þá kom fram í 

umsögn Stígamóta mikilvægi þess að takmarka ákvæðið ekki einungis við myndefni. En 

samkvæmt umsögninni hefur reynsla þeirra sýnt að mikilvægt sé að hafa í huga ólíkar 

birtingarmyndir, sem notaðar eru til þess að beita einstaklinga stafrænu kynferðisofbeldi. Sem 

dæmi voru nefndar hótanir eða mútur sem varða samskipti eða dreifingu efnis af 

kynferðislegum toga og var þá einnig bent á að stafrænt kynferðisofbeldi færi ekki í öllum 

tilfellum fram í gegnum netið.118 

                                                
114 Alþt. 2017-2018, A-deild, 37. mál, umsögn Kvennréttindafélags Íslands um frumvarpið. 
115 Alþt. 2017-2018, A-deild, 37. mál, umsögn Ríkissaksóknara um frumvarpið. 
116 Alþt. 2017-2018, A-deild, 37. mál, umsögn Samtaka um kvennaathvarf um frumvarpið. 
117 Alþt. 2017-2018, A-deild, 37. mál, umsögn Mannréttindaskrifstofu Íslands um frumvarpið. 
118 Alþt. 2017-2018. A-deild, 37. mál, umsögn Stígamóta um frumvarpið. 
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  Frumvarpið náði ekki fram að ganga á þessu þingi en þingveturinn 2018-2019 lagði 

Helgi Hrafn Gunnarsson aftur fram frumvarp með sama titli og sama markmiði. Frumvarpið 

hafði þó tekið nokkrum breytingum frá fyrra frumvarpi og hafði sérstaklega verið tekið til þeirra 

umsagna sem bárust við meðferð þess hjá allsherjar- og menntamálanefnd og leitast var eftir að 

gera úrbætur í því ljósi.119  

5.2.2 Síðara frumvarpið 

Síðara frumvarp um breytingu á almennum hegningarlögum um stafrænt kynferðisofbeldi var 

lagt fram af Helga Hrafni Gunnarssyni með þverpólitískum stuðningi með flutningsmönnum úr 

Pírötum, Samfylkingunni, Miðflokknum, Flokki fólksins, Viðreisn og Framsókn. Í þetta sinn 

var lögð til breyting á almennum hegningarlögum með því að bæta aftur við 196. gr. laganna í 

XXII. kafla laganna um kynferðisbrot. En ákvæðið hafði fallið úr lögum við endurskoðun 

kaflans árið 2007. Lagt var til að nýtt ákvæði hljóðaði svo:  

Hver sem af ásetningi dreifir, birtir eða framleiðir mynd- eða hljóðefni sem sýnir 
nekt eða kynferðislega hegðun einstaklings án samþykkis hans skal sæta sektum 
eða fangelsi allt að 6 árum. 
Séu brot skv. 1. mgr. framin af stórkostlegu gáleysi varðar það sektum eða fangelsi 
allt að 3 árum. 
Hver sem af ásetningi dreifir eða birtir falsað mynd- eða hljóðefni sem sýnir nekt 
eða kynferðislega hegðun einstaklings án samþykkis hans skal sæta sektum eða 
fangelsi allt að 3 árum. 
Þegar refsing fyrir brot gegn 1.–3. mgr. er ákveðin skal virða það til þyngingar ef 
þolandi er barn yngra en 18 ára. 
Refsing verður ekki dæmd skv. 1.–3. mgr. ef tilgangur og markmið verknaðarins 
er réttlætanlegt með hliðsjón af aðstæðum hverju sinni.120 

Var með þessum breytingum komið til móts við hluta af þeim athugasemdum og 

ábendingum frá umsagnaraðilum við fyrri meðferð frumvarpsins, m.a. með því að færa ákvæðið 

frá 210. gr. í sérgrein í kynferðisbrotakaflanum. Þá var einnig kveðið á um falsað efni. Í 

greinargerð með frumvarpinu var farið yfir helstu breytingar frumvarpsins sem og 

skilgreiningar á þeim hugtökum sem notast var við í ákvæðunum. Í frumvarpinu sagði að með 

dreifingu væri átt við alla deilingu eða dreifingu á efninu hvort sem því væri deilt til eins eða 

fleiri aðila, sem stuðlaði að því að efnið færi í frekari dreifingu eða að fleiri gæti séð það eða 

fengið afrit af því. Með framleiðslu á mynd- eða hljóðefni var meðal annars átt við þegar efni 

var búið til eða tekið upp, sem sýndi nekt eða kynferðislega hegðun einstaklings án samþykkis 

hans. Ef framleiðsla samkvæmt skilgreiningu fór fram án þess að fyrir lægi samþykki þeirra 

                                                
119 María Rún Bjarnadótir (n. 2) 99. 
120 Alþt. 2018-2019, A-deild, þskj. 15 - 15. mál. 
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aðila sem kæmu fyrir í myndefninu var litið svo á að brotið ætti sér stað um leið og upptaka 

hófst. Af þessu má sjá að talið er að dreifing á ólöglegu efni geti talist annar þáttur í brotinu og 

þá að framleiðslan sé sjálfstætt brot.  

Í greinargerðinni kom einnig fram að skilyrði fyrir refsilausri birtingu, dreifingu eða 

framleiðslu skv. fyrrgreindum skilgreiningum væri að fyrir lægi samþykki allra þeirra sem  

kæmu fyrir á myndefninu. Af því leiðir að refsivert sé að dreifa slíku efni af ásetningi ef 

samþykki þeirra sem koma þar fyrir liggur ekki fyrir.  Með samþykki er skv. frumvarpinu átt 

við samþykki sem er tjáð af frjálsum vilja. Samþykki telst ekki liggja fyrir ef ofbeldi er beitt, 

hótunum eða annars konar ólögmætri nauðung.121  

  Í greinargerðinni kom þá fram að horft væri til sænskrar löggjafar við undirbúning 

frumvarpsins, meðal annars hvað varðar hin tvö saknæmisstigin.122 Einnig virtist hafa verið litið 

til sænskrar löggjafar við breytingu þess frá fyrra frumvarpi þar sem bætt var við eftirfarandi 

orðalagi í ákvæðið: „Refsing verður ekki dæmd skv. 1.–3. mgr. ef tilgangur og markmið 

verknaðarins er réttlætanlegt með hliðsjón af aðstæðum hverju sinni“ en svipað ákvæði er í 

sænskri löggjöf. Af umsögnum með frumvarpinu að dæma voru umsagnaraðilar almennt 

ánægðir með þessa viðbót við ákvæðið. Þó hefur Barnaheill bent á það í umsögn sinni að 

nauðsynlegt væri að fjalla um það í greinargerð með frumvarpinu hvaða aðstæður gætu fallið 

undir þessa undantekningu til þess að tryggja skýrleika ákvæðisins. Einnig var bent á að í 210. 

gr. almenna hegningarlaga væri kveðið á um að bann við stafrænu kynferðisofbeldi gegn 

börnum væri ólöglegt en í ákvæði frumvarpsins var einnig bent á að þá kæmi til refsiþyngingar 

við brot gegn ákvæðinu að þolandi væri yngri en 18 ára. Með þessu voru í raun tvö ákvæði sem 

tóku á slíkum brotum gegn þolendum yngri en 18 ára og taldi Barnaheill þetta óskýrt og lagði 

til að 210. gr. væri skýrð samhliða breytingum á 196. gr. almennra hegningarlaga.123  

  Staðsetning ákvæðisins sætti töluverðri gagnrýni í meðferð málsins.124 Umsögn barst 

til dæmis frá Lagadeild Háskóla Íslands þar sem Ragnheiður Bragadóttir, prófessor við deildina 

og aðalhöfundur þágildandi kynferðisbrotakafla almennra hegningarlaga, benti á að ákvæðum 

um einstakar brotategundir í lögunum væri skipað í kafla eftir verndarhagsmunum og skyld brot 

væru flokkuð saman. Taldi hún að ákvæði um stafrænt kynferðisofbeldi ætti ekki heima í 196. 

gr. laganna innan um ákvæði um nauðgun og aðra kynferðislega misneytingu heldur sem viðbót 

við ákvæði 199. gr. um kynferðislega áreitni eða sem ný grein í kjölfar 199. gr.125  

                                                
121 sama heimild. 
122 María Rún Bjarnadótir (n. 2) 99. 
123 Alþt. 2018-2019, A-deild, 15. mál, Umsögn Barnaheilla - Save the Children á Íslandi við frumvarpið. 
124 María Rún Bjarnadótir (n. 2) 100. 
125 Alþt. 2018-2019, A-deild, 15. mál, umsögn Lagadeildar Háskóla Íslands um frumvarpið. 
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Ríkissaksóknari gagnrýndi þá í umsögn sinni að í greinargerð með frumvarpinu væri 

ekki fjallað um lagaskil frumvarpsins gagnvart öðrum ákvæðum sem í framkvæmd hafði verið 

beitt í málum af þessum toga.126 Þá benti ríkissaksóknari enn fremur á að árétta bæri í 

greinargerð með frumvarpinu að enda þótt efni af þessum toga væri oftast nær dreift með 

rafrænum hætti væri það ekki alltaf svo. Benti hann á dóma því til stuðnings.127  

Frumvarp Helga Hrafns Gunnarssonar náði þó ekki fram að ganga, frekar en fyrra 

frumvarpið, á þessu þingári. Ljóst var þó að framlagning frumvarpanna og sá þverpólitíski 

stuðningur sem þau fengu í þinglegri meðferð sýndu fram á þann pólitíska vilja sem fyrir hendi 

var til þess að bregðast við þeim vanköntum sem voru á löggjöf sem sneri að stafrænu 

kynferðisofbeldi.128 Endurspeglast þessi vilji þá einnig í þeim áherslum sem settar voru fram í 

sáttmála síðustu ríkisstjórnar.129 

6. Kynning á nýjum lögum 

Eins og áður hefur komið fram var í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Framsóknarflokks, 

Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs frá árinu 2017130 að finna ákvæði 

um vilja ríkisstjórnarinnar til þess að standa fyrir gerð áætlunar um að „útrýma kynbundnu 

ofbeldi, ekki síst stafrænu kynferðisofbeldi“. Ráðist var í viðamikla vinnu og í mars 2018 

skipaði Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, stýrihóp um heildstæðar úrbætur að því er varðar 

kynferðislegt ofbeldi og starfaði stýrihópurinn á vegum Stjórnarráðsins 2018-2020 undir forsæti 

Höllu Gunnarsdóttur, þáverandi ráðgjafa ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálum.131 Var  María Rún 

Bjarnadóttir, lögfræðingur, fengin til þess að vinna skýrslu fyrir stýrihópinn um kynferðislega 

friðhelgi, umfjöllun um réttarvernd og ábendingar til úrbóta, og var hún gefin út í janúar 

2020.132 Í skýrslunni var farið ítarlega yfir þágildandi lagaumgjörð er varðaði kynferðislega 

friðhelgi, dómaframkvæmd og reynslu annarra ríkja ásamt því að lagðar voru fram tillögur að 

úrbótum varðandi lagasetningu og stefnumótandi aðgerðir.  

  Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum um kynferðislega 

friðhelgi var þá unnið af Maríu Rún út frá þeim tillögum að lagabreytingum, sem lagðar voru 

fram í skýrslunni. Þó var ákveðið að leggja ekki til breytingar á 210. gr. alm. hgl. eins og lagt 

var til í skýrslunni sökum þess að samhliða vinnu við frumvarp um kynferðislega friðhelgi stóð 

                                                
126 María Rún Bjarnadótir (n. 2) 100. 
127 Alþt. 2018-2019, A-deild, 15. mál, umsögn ríkissaksóknara við frumvarpið. 
128 María Rún Bjarnadótir (n. 2) 100. 
129 „Sáttmáli Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs um 
ríkisstjórarsamstarf og eflingu Alþingis“ (n. 12). 
130 sama heimild. 
131 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 296-297. mál. 2. 
132 María Rún Bjarnadótir (n. 2). 
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yfir endurskoðun ákvæða almennra hegningarlaga um barnaníð sem einnig tók á sama ákvæði 

laganna.133 Frumvarpið tók þá ekki á þeim stefnumótandi aðgerðum sem lagðar voru til eða 

aðgerðum sem ætlaðar voru til að auka vernd kynferðislegrar friðhelgi einstaklinga. Í skýrslunni 

var umfjöllun um mikilvægi þess að samhljómur væri á milli lagasetningar og stefnumótandi 

aðgerða til þess að stuðla að virkri framkvæmd og eftirfylgni laganna. Þær aðgerðir sem lagt 

var til að farið væri í voru meðal annars fræðsla og forvarnir um stafræna kynferðislega háttsemi 

og að hún væri miðuð sérstaklega að mismunandi hópum og aldri. Þá voru lagðar til úrbætur 

innan réttarvörslukerfisins, svo sem endurskoðun á verklagi, þjálfun starfsfólks innan 

réttarvörslukerfisins, og að farvegir ferla við þá aðstoð, sem brotaþolar ættu rétt á, yrðu skýrari. 

Allt var þetta lagt til með þeirri von að öflugar forvarnir, sem tækju skýrt mið af 

lagaumgjörðinni og beindust bæði að hugsanlegum gerendum og þolendum, leiddu á endanum 

til færri brota.134  

  Í frumvarpinu voru lagðar fram breytingar á tveimur lagagreinum alm. hgl., þ.e. 228. 

og 229. gr. Þá var mælt fyrir um nýja grein sem bættist við 199. gr. alm. hgl. í  199. gr. a. ásamt 

því að lögð var fram breyting á lögum um meðferð sakamála. Loks var gerð breyting á 242. gr. 

alm. hgl. er varðar brot sem skulu sæta saksókn og var ákvæði 228. gr. alm. hgl., er varðar brot 

á friðhelgi einkalífs, bætt þar við.  

Frumvarpið var lagt fram á Alþingi í nóvember 2020 af Áslaugu Örnu 

Sigurbjörnsdóttur, dómsmálaráðherra. Við framlögn frumvarpsins sagði Áslaug Arna í ræðu 

sinni að með frumvarpinu væri ekki síst litið til þeirra samfélagslegu breytinga sem orðið hefðu 

með aukinni tæknivæðingu og þróun viðhorfa til kynferðisbrota á Íslandi.  Þá sagði hún einnig 

að „ljóst þykir að gildandi löggjöf og réttarframkvæmd veitir kynferðislegri friðhelgi hvorki 

heildstæða né fullnægjandi réttarvernd, sem birtist meðal annars í óskýrri dómaframkvæmd og 

neikvæðri upplifun brotaþola“.  

Frumvarpið var tekið til meðferðar hjá allsherjar- og menntamálanefnd, sem tók það til 

umfjöllunar og óskaði eftir umsögnum um frumvarpið. Alls bárust níu umsagnir og áttu þær 

það allar sameiginlegt að vera að meginstefnu jákvæðar gagnvart frumvarpinu og lýstu yfir 

stuðningi við það. Í flestum þeirra var tekið sérstaklega fram að mikil vöntun hefði verið á 

skýrari löggjöf sem tæki nægjanlega vel utan um þá háttsemi sem nú væri gerð góð skil í 199. 

gr. a. alm. hgl.135 Þó var kallað eftir ákveðnum breytingum á orðalagi frumvarpsins af hluta 

umsagnaraðila. Þar má nefna umsögn Sigríðar J. Friðjónsdóttur, ríkissaksóknara, en í umsögn 

                                                
133 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 1189 - 710. mál. 
134 María Rún Bjarnadótir (n. 2) 8. 
135 Alþt. 2020-2021, A-deild, 267. mál, umsögn Ákærendafélags Íslands um frumvarpið. 
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hennar var gerð sú tillaga að breyting væri gerð á orðalagi 199. gr. a. Í frumvarpinu var orðalag 

greinarinnar svona:  

Hver sem í heimildarleysi útbýr, aflar sér, dreifir eða birtir ljósmynd, kvikmynd, 
texta eða sambærilegt efni af eða um nekt eða kynferðislega háttsemi annars skal 
sæta sektum eða fangelsi allt að 2 árum, en 4 árum sé brotið stórfellt. 
Sömu refsingu skal sá sæta sem hótar því sem greinir í 1. mgr., enda er hótunin til 
þess fallin að vekja ugg hjá þeim sem hún beinist að. 
Sömu refsingu skal sá sæta sem falsar um aðra efni sem greinir í 1. mgr. 
Sé brot framið af gáleysi varðar það sektum eða fangelsi allt að 2 árum. 

Ríkissaksóknari lagði til í umsögn sinni að í stað þess að notað væri orðið „heimildarleysi“ væri 

stuðst við orðalagið „án samþykkis“ þar sem það væri skýrara og í samræmi við ákvæði 1. mgr. 

194. gr. alm. hgl. Þá benti ríkissaksóknari einnig á að ekki væri þörf á stigskiptum refsiramma 

eins og gert væri ráð fyrir í ákvæðinu hvað varðar ásetningsbrot.  Hann lagði til að í stað þess 

að sérstaklega væri tekið fram að refsing væri „allt að 2 árum, en 4 árum sé brotið stórfellt“ yrði 

einungis kveðið á um að refsiramminn gæti varðað fangelsi allt að fjórum árum. Þá má einnig 

finna tillögu í umsögn ríkissaksóknara hvað varðar 2. mgr. ákvæðisins þess efnis að í stað þess 

að notað væri orðalagið að „hótun sé til þess fallin að vekja ugg hjá þeim sem hún beinist að“ 

væri notast við „að vekja hræðslu eða kvíða“.136 Var þetta rökstutt með því að samræma orðalag 

við frumvarp sem lagt hafði verið fram á Alþingi og fjallaði um breytingu á alm. hgl. hvað 

varðar umsáturseinelti.137 Í umsögn Kolbrúnar Benediktsdóttur, varahéraðssaksóknara, voru 

gerðar nokkrar athugasemdir, m.a.  að á eftir orðunum „afla sér“ í 1. mgr. 199. gr. a. kæmi til 

viðbótar „eða öðrum“ til þess að gæta samræmis við svipaða upptalningu í 210. gr. a. alm. hgl. 

Þá lagði Kolbrún einnig til að ásamt því að 228. gr. yrði bætt við upptalningu í 1. tl. 1. mgr. 

242. gr. væri  229. gr. einnig bætt þar við og þar með sætti brot gegn bæði 228. gr. og 229. gr. 

alm. hgl. ákæru eins og segir í 1. tl. 1. mgr. 242. gr. alm. hgl. Ákærendafélag Íslands tók undir 

þessa tillögu og sagði að 229. gr. gæti ekki síður átt við þegar um væri að ræða brot gegn 199. 

gr. a. alm. hgl.138  

Allsherjar- og menntamálanefnd skilaði nefndaráliti með breytingartillögu og var í því 

farið yfir helstu álitaefni frumvarpsins sem höfðu komið upp í umræðum nefndarinnar. Lagt var 

til að fallist yrði á ofangreindar tillögur sem lagðar voru fram með umsögnum og lagaákvæðum 

breytt með tilliti til þess. Þá var lögð til breyting á 3. gr. frumvarpsins er varðaði breytingu á 

229. gr. alm. hgl. og hljóðaði hún svo: „Hver sem í heimildarleysi verður sér úti um aðgang að 

                                                
136 Alþt. 2020-2021, A-deild, 267. mál, umsögn Ríkissaksóknara við frumvarpið. 
137 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 133 - 133. mál. 
138 Alþt. 2020-2021, A-deild, 267. mál, umsögn Ákærendafélags Íslands um frumvarpið. 
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gögnum eða forritum annarra sem geymd eru á tölvutæku formi skal sæta sektum eða fangelsi 

allt að 1 ári.“ Í nefndarálitinu var lagt til að bætt væri við greinina 2. málsgrein sem væri 

samhljóða 2. málsgrein 228. gr. og þar sagði: „Ákvæði 1. mgr. á ekki við þegar háttsemin er 

réttlætanleg með vísan til almanna- eða einkahagsmuna.“ Í nefndaráliti var sagt að með þessu 

sé reynt að sporna við því að ákvæðið geti hamlað störfum og tjáningarfrelsi fjölmiðla, þá í 

þeim tilvikum þar sem fjölmiðlar fá aðgang að gögnum eða forritum sem hefur verið aflað í 

heimildarleysi en geti varðað við almannahagsmuni. Þetta gæti einnig átt við í afmörkuðum 

tilvikum þegar um sé að ræða einkahagsmuni en hugsanlega gæti það átt við í tilvikum þar sem 

að þolendur segja frá reynslu sinni í fjölmiðlum. En tekið var fram í nefndarálitinu að slíkar 

refsileysisástæður bæri að túlka þröngt.139 Að lokum var gerð tillaga að refsilækkun brota gegn 

199. gr. a. ef um gáleysi geranda var að ræða. Í frumvarpinu var kveðið á um að við slíku broti 

varðaði sektum eða fangelsi allt að tveimur árum. Þessi tillaga nefndarinnar var rökstudd með 

þeim rökum að sjónarmið hefðu komið fram í meðferð nefndarinnar, að gera þyrfti betri 

greinarmun á refsiramma 199. gr. a. Annars vegar fyrir ásetningsbrot og hins vegar fyrir 

gáleysisbrot. Nefndin taldi ekki þörf á stigskiptum refsiramma eins og ábending ríkissaksóknara 

kvað á um en að það væri aftur á móti ástæða til þess að lækka refsiramma fyrir gáleysisbrot og 

með því gera frekari greinarmun á refsirammanum fyrir ásetningsbrot annars vegar, sem geti 

varðað sektum eða fangelsi allt að fjórum árum, og fyrir gáleysisbrot hins vegar, sem geti varðað 

sektum eða fangelsi allt að einu ári. Þá kom einnig fram í umfjöllun nefndarinnar að þar sem 

um væri að ræða samhverft brot en ekki tjónsbrot væri dregið úr áherslu á ásetning eða hvata 

brotamanna. Það að gerð væri krafa um ásetning til þess að valda brotaþola tjóni væri ekki til 

þess fallið að styrkja ákvæðið í framkvæmd enda gæti verið erfitt að sanna slíkan ásetning.140 

Framangreindar breytingar voru allar innleiddar í síðari útgáfu frumvarpsins en ekki 

voru gerðar frekari efnislegar breytingar á því á síðari stigum málsmeðferðar hjá Alþingi. 

Frumvarpið var síðan samþykkt þann 17. febrúar 2021 með 49 samhljóða atkvæðum þingmanna 

og öðluðust lögin þegar gildi.141 

6.1 Umfjöllun um 199. gr. a almennra hegningarlaga 

Áhrifamesta breytingin sem frumvarp um kynferðislega friðhelgi fól í sér var innleiðing á nýju 

ákvæði 199. gr. a. alm. hgl., sem nú hefur verið innleidd í lög og hljóðar svo: 

1.mgr. Hver sem útbýr, aflar sér eða öðrum, dreifir eða birtir myndefni, texta eða 
sambærilegt efni, þ.m.t. falsað efni, af nekt eða kynferðislegri háttsemi annars 

                                                
139 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 833 - 267. mál. (Nefndarálit Allsherjar- og menntamálanefndar). 
140 sama heimild. 
141 Alþt. 2020-2021, B-deild, 267. mál, 56. fundur, skoðað 28. apríl 2021. 
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manns án hans samþykkis skal sæta sektum eða fangelsi allt að 4 árum. 
2. mgr. Sömu refsingu skal sá sæta sem hótar því sem greinir í 1. mgr., enda sé 
hótunin til þess fallin að vekja hræðslu eða kvíða hjá þeim sem hún beinist að. 
3. mgr. Sé brot framið af gáleysi varðar það sektum eða fangelsi allt að 1 ári. 

Ákvæðið sækir fyrirmynd sína til nýlegra lagabreytinga í Svíþjóð og tekur þá einnig mið af 

sjónarmiðum sem komið hafa fram í sambærilegri lagasetningu um stafrænt og/eða myndrænt 

kynferðisofbeldi á Englandi og Wales, í Skotlandi, Danmörku og Bandaríkjunum.142 

Samkvæmt frumvarpi því sem varð að lögunum segir að tilgangur og markmið ákvæðisins sé 

að „skýra réttarframkvæmd og bæta réttarvernd kynferðislegrar friðhelgi einstaklinga“. Það er 

með sérstökum vilja gert að ekki sé kveðið á um sérstakt samskiptaform í ákvæðinu með það 

að markmiði að sú háttsemi sem heyrir undir ákvæðið geti átt sér stað með hliðrænum, 

starfrænum eða öðrum hætti. Þarf hún því ekki að styðjast við ákveðna tækni eða samskiptamáta 

til þess að réttarvernd þess nái yfir hana.143 Ef háttsemi sú er ákvæðið tekur til er hluti af stærra 

mynstri, svo sem heimilisofbeldi eða umsáturseinelti, getur háttsemin hvort heldur sem er falið 

í sér sjálfstætt brot eða tæmt sök gagnvart viðkomandi ákvæði. Þá getur háttsemin einnig falið 

í sér sjálfstæð brot er snúa að öðrum ákvæðum alm. hgl. Sem dæmi má nefna að ef 

kynsferðislegum myndum er stolið af samfélagsmiðil eða gagnageymslu og síðan komið í 

dreifingu getur verknaðaraðferðin falið í sér sjálfstætt brot óháð kynferðislegri friðhelgi.144  

  Í fyrstu málsgrein ákvæðisins er kveðið á um háttsemi sem felur í sér að útbúa, afla sér 

eða öðrum, dreifa eða birta myndefni, texta eða sambærilegt efni, þ.m.t. falsað efni af nekt eða 

kynferðislegri háttsemi annars manns án samþykkis hans. Hér er um að ræða margs konar 

háttsemi, semað mestu leyti skýrir sig sjálf, en þó er mikilvægt að hún sé skilgreind á 

skilmerkilegan hátt til þess að tryggja skýrleika ákvæðisins. Í frumvarpi laganna er fjallað um 

að með hugtakinu að „útbúa“ efni sé átt við að útbúa eða skapa þess konar efni sem háttsemin 

tekur til. Í dæmaskyni eru nefndar mynd- eða hljóðupptökur í heimildarleysi. Að útbúa efni er 

sjálfstætt brot gegn kynferðislegri friðhelgi einstaklinga og þarf því ekki að koma til þess að 

efninu sé einnig dreift.145 Það mætti því nefna sem dæmi að myndataka af naktri manneskju í 

búningsklefa án hennar vitundar væri sjálfstætt brot samkvæmt ákvæðinu. Með „öflun“ er átt 

við að gerandi verði sér út um efnið á einhvern hátt. Það getur einna helst átt við þegar efni er 

tekið ófrjálsri hendi, til dæmis með því að fara í óleyfi inn í gagnageymslu farsíma og taka afrit 

af efninu eða taka skjáskot af efni sem ekki var ætlað til frekari dreifingar. Í hugtakinu 

                                                
142 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 296-297. mál. 
143 sama heimild. 
144 sama heimild. 
145 sama heimild 25. 
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„dreifing“ felst í grunninn að öðrum einstaklingi er veittur aðgangur að efninu. Ekki skiptir öllu 

máli hvert umfang dreifingarinnar er. Þetta gæti bæði átt við þegar aðilum er sýnd mynd á síma 

eða öðru formi, að myndefni sé hlaðið inn á vinsælar síður svo sem klámsíður eða spjallborð 

þar sem líklegt er að mörg þúsund manns geti komist yfir myndefnið á stuttum tíma. Eða jafnvel 

að viðkomandi prenti út myndir og dreifi þeim þannig. Aðferð við dreifingu og samband 

brotaþola og geranda geta einnig verið margskonar.146  

  Í ákvæðinu er m.a. kveðið á um bann við því að falsa efni af nekt eða kynferðislegri 

háttsemi annars manns. Þetta er mikilvæg réttarbót inn í alm. hgl., en fölsun myndefnis hefur 

tekið miklum breytingum í tæknilegri þróun. Þó það megi áætla að fölsun kynferðislegs 

myndefnis sé ekki ný af nálinni má þó halda því fram að aldrei hafi áður verið hægt að útbúa 

lifandi myndefni af fólki á svo sannfærandi og einfaldan hátt og nú. Þessar myndfalsanir hafa 

verið nefndar djúpfalsanir eða „deep fakes“ og má telja að slíkar falsanir séu ekki aðeins ógn 

við öryggi borgara hvað varðar kynferðislega friðhelgi heldur hafa fræðimenn haldið því fram 

að slíkar falsanir séu einnig ógn við þjóðaröryggishagsmuni ríkja.147 Í umsögn sinni um 

áðurnefnt frumvarp Pírata um stafrænt kynferðisofbeldi148 lagði Kolbrún Benediktsdóttir, 

varahéraðssaksóknari, sérstaklega áherslu á nauðsyn þess að lög um kynferðislega friðhelgi 

tækju á þeirri háttsemi sem fölsun myndefnis er.149 Sökum þess hve auðvelt er orðið að falsa 

slíkt efni svo sannfærandi sé, er mikilvægt að löggjafinn taki einnig á því. Enda ekki síður um 

brot gegn kynferðislegri friðhelgi að ræða samanborið við önnur þau brot sem ákvæðið kveður 

á um.  

  Samkvæmt ákvæðinu er háttsemi sú sem kveðið er á um brotleg gegn brotaþola sé hún 

gerð án hans samþykkis. Mikilvægt er hér að líta til þess að þrátt fyrir að samþykki eða heimild 

liggi fyrir varðandi einn þeirra þátta sem tilgreindur er í ákvæðinu verður það ekki lagt að jöfnu 

við að samþykkja eða að heimild hafi verið veitt fyrir öðrum verknaðarþáttum. Til að mynda 

getur legið fyrir samþykki á „öflun“ myndefnis, svo sem myndatöku en ekki dreifingu 

myndefnis. Mikilvægt er að gera þennan greinarmun þar sem telja má líklegt að á slíkt reyni í 

síðari dómaframkvæmd.150  

  Í annarri málsgrein ákvæðisins er kveðið á um að ákvæðið nái einnig til þess þeirrar 

háttsemi að hóta broti á kynferðislegri friðhelgi. Slík hótun eða kúgun getur verið hluti af broti 

                                                
146 María Rún Bjarnadótir (n. 2) 25. 
147 Robert Chesney og Danielle Keats Citron, „Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and 
National Security“ (Social Science Research Network 14. júlí 2018) SSRN Scholarly Paper ID 3213954 
<https://papers.ssrn.com/abstract=3213954> skoðað 29. apríl 2021. 
148 Alþt. 2018-2019, A-deild, þskj. 15 - 15. mál. 
149 Alþt. 2017-2018, A-deild, 37. mál, umsögn Héraðssaksóknara um frumvarpið, erindi nr. 415. 
150 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 296-297. mál. 
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með tvenns konar hætti. Annars vegar með því að hótunum sé beitt til þess að búa til efnið, það 

er með því að hóta brotaþola að ef hann fellst ekki á að búa efnið til, til dæmis með því að leyfa 

geranda að taka af sér myndir, verði af því einhvers konar afleiðingar fyrir brotaþola eða tjón. 

Hins vegar getur hótunin snúið að því að efni fari dreifingu eða birtingu til þess að ná einhverju 

fram hjá brotaþola.151  

  Í þriðju málsgrein ákvæðisins er svo kveðið á um refsilækkunarheimild sé brot á 

ákvæðinu framið af gáleysi. Af frumvarpi laganna má sjá að mikilvægt þótti að setja fram 

stigskiptingu á refsiramma þessa ákvæðis þrátt fyrir að í 70. gr. alm. hgl. sé kveðið á um þau 

atriði sem hafa skal að sjónarmiði við ákvörðun refsingar. Er þetta gert að danskri og sænskri 

fyrirmynd þar sem greinarmunur hefur verið gerður á hámarks refsiramma fyrir brot framin af 

ásetningi eða gáleysi.152 Eins og áður sagði var í málsmeðferð frumvarpsins fallið frá því að í 

ákvæðinu væri einnig gerð stigskipting refsiramma vegna stórkostlegs gáleysis. Sú stigskipting 

sem birtist nú í ákvæðinu var sett á þeim rökum að eðli brota gegn kynferðislegri friðhelgi sem 

framin eru af ásetningi annars vegar og gáleysi hins vegar geta verið mjög ólík. Til dæmis má 

nefna að brot sem framin eru af gáleysi geta verið framin af þriðja aðila sem hvorki bjó til né 

aflaði sér myndefnisins en fékk það ef til vill sent og dreifði svo áfram án þess að vera kunnugt 

um afstöðu þess sem á myndefninu var. Slík háttsemi er refsiverð en þó er ljóst að aðkoma 

slíkra brotamanna er ólík þeirra sem af ásetningi brjóta gegn ákvæðinu, og því mikilvægt að 

refsiheimildir þessara brota séu mismunandi. 

  Efni 199. gr. a. alm. hgl. tekur til dæmis til texta, myndbanda og ljósmynda en sökum 

þess hver hröð þróun er í tækniframförum er ekki unnt að hafa tæmandi talningu á því hvers 

kyns efni fellur þar undir enda er ákvæðinu ætlað að vera hlutlaust hvað tæknina varðar. Því er 

ætlað að ná yfir alla þá þætti sem notast er við þegar kemur að broti á kynferðislegri friðhelgi. 

Í ákvæðinu er ekki lagt mat á það hvað telst sem kynferðislegt heldur þarf að skoða mál á 

heildstæðan hátt og leggja mat á það hvort það falli undir ákvæðið. Þá er nekt hvorki forsenda 

þess að unnt sé að fella háttsemi undir ákvæðið né heldur að kynferðisleg háttsemi eigi sér stað. 

Til að mynda getur dreifing á skriflegum kynferðislegum samskiptum fallið undir ákvæðið og 

háttsemi sem verður til með öðrum hætti en kynlífi getur einnig heyrt undir það. Sem dæmi um 

slíkt gætu verið myndir sem teknar eru undir pils eða dreifing hljóðupptöku af kynferðisbroti. 

Ákvæðinu er þannig ætlað að ná yfir alla þá háttsemi sem brýtur gegn kynferðislegri háttsemi 

einstaklinga á einn eða annan hátt.  

                                                
151 sama heimild. 
152 sama heimild 26. 
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  Ákvæði 199. gr. a. lýsir samhverfu broti, það er að háttsemi sú sem lýst er í ákvæðinu 

sé refsiverð án tillits til afleiðinga af brotinu. Því þarf ekki að sýna fram á tjón sem hlýst af 

verknaði til þess að unnt sé að sakfella fyrir brotið.153 Mikilvægt þykir að ákvæðið sé á þennan 

hátt því þá er dregið úr áherslu á ásetning brots eða hvatir brotamanna, enda þarf ekki að vera 

samhengi þar á milli, það er hver huglæg afstaða brotamanns er til brotsins og hverjar 

afleiðingar eru fyrir brotaþola.154 Það er því grundvöllur 199. gr. a. alm. hgl. að brot gegn 

ákvæðinu þurfi að vera til þess fallin að valda tjóni til þess að vera refsinæm. Með þessu er 

refsivernd friðhelgis einstaklinga styrkt. 

  Refsirammi ákvæðisins kveður á um að hver sem brýtur gegn ákvæðinu skuli sæta 

sektum eða fangelsi allt að fjórum árum. En refsiramminn á bæði við um brot gegn 1. og. 2. 

mgr., sé brot á ákvæðinu hins vegar framið af gáleysi varðar það sektum eða fangelsi allt að 

einu ári.  

6.2 Breytingar á 228. og 229. gr. alm. hgl  

Ákvæði 228. og 229. gr. alm. hgl. eru staðsett í XXV. kafla laganna þar sem fjallað er um 

ærumeiðingar og brot gegn friðhelgi einkalífs. Breytingar sem gerðar voru á ákvæðunum með 

lagabreytingum þeim sem ritgerðin fjallar um fólu ekki í sér verulegar efnislegar breytingar en 

voru til þess gerðar að styrkja réttarvernd friðhelgi einkalífsins. Ákvæðin eiga við um þá 

hagsmuni sem njóta friðhelgi einkalífsins en einskorðast ekki við tiltekna þætti þess svo sem 

kynferðislega friðhelgi.  

6.2.1 Breyting á 228. gr. alm. hgl.  

Sú breyting sem gerð var á 1. mgr. 228. gr. alm. hgl. er til þess fallin að ná betur utan um brot 

gegn friðhelgi einkalífs en ákvæðið hljóðar nú svo:  

Hver sem brýtur gegn friðhelgi einkalífs annars með því að hnýsast í, útbúa, afla, 
afrita, sýna, skýra frá, birta eða dreifa í heimildarleysi skjölum, gögnum, myndefni, 
upplýsingum eða sambærilegu efni um einkamálefni viðkomandi, hvort heldur sem 
er á stafrænu eða hliðrænu formi, skal sæta sektum eða fangelsi allt að 1 ári, enda 
sé háttsemin til þess fallin að valda brotaþola tjóni. 

Breyting var gerð á orðalagi málsgreinarinnar meðal annars til þess að samræma það við ákvæði 

199. gr. a. og til að ná með betri hætti yfir þá mögulegu verknaðarþætti sem geta falist í broti 

gegn friðhelgi einkalífs. Lögð var sérstök áhersla á það í greinargerð frumvarpsins sem varð að 

lögum, að verndin sem ákvæðið fæli í sér væri óháð því formi sem gögn eða upplýsingar væru 

                                                
153 Ármann Snævarr höfundur, Þættir úr refsirétti II (útgefanda ekki getið 1961) 77. 
154 María Rún Bjarnadótir (n. 2) 103. 
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geymdar á. Ákvæðið er tæknihlutlaust og betur til þess fallið að ná utan um verknaðaraðferðir 

sem gætu komið upp með frekari tæknilegum framförum.155  

  Einni nýrri málsgrein var bætt við ákvæðið sem kvað á um refsileysisákvæði og hljóðar 

það svo: „Ákvæði 1.–3. mgr. eiga ekki við þegar háttsemin er réttlætanleg með vísan til 

almanna- eða einkahagsmuna.“ Talsverð umræða skapaðist um þetta ákvæði laganna í 

málsmeðferð frumvarpsins á Alþingi. Að mestu snerist hún um þann misskilning sem gætti að 

þessi refsileysisástæða ætti við um 229. gr. a. Svo væri hins vegar ekki.156 Ákvæðið sneri ekki 

sérstaklega að kynferðislegri friðhelgi heldur var það hugsað sem undanþága frá ákvæðinu sem 

ætlað væri að vernda fjölmiðla frá því að umfjöllun, sem sannarlega þjónaði almanna- eða 

einkahagsmunum, yrði talin refsiverð. Telja má líklegt að þessi undantekning verðiverði túlkuð 

þröngt. Undanþáguákvæðið er þó einnig til verndar þolendum sem gætu mögulega sagt frá eða 

birt gögn sem tengjast kynferðisofbeldi eða annars konar friðhelgisbroti sem þeir hafa orðið 

fyrir. Sem dæmi gætu þau opinberað á einhvern hátt samskipti á milli brotaþola og gerenda. 

Slík opinberun á einkasamtölum myndi hugsanlega teljast sem brot á ákvæðum friðhelgiskafla 

alm. hgl., en með þessari undanþágu sem birtist í 4. mgr. 228. gr. alm. hgl. eru slík birting 

refsilaus og verða þolendur þá ekki sóttir til saka fyrir að tjá sig um brot sem þeir hafa orðið 

fyrir.157  

Refsirammi ákvæðisins kveður á um sektir eða fangelsi allt að einu ári enda sé 

háttsemin til þess fallin að valda brotaþola tjóni. 

6.2.2 Breyting á 229. gr. alm. hgl.  

Breytingar þær sem gerðar hafa verið á 229. gr. alm. hgl. eru gerðar samhliða og til samræmis 

við þær breytingar sem gerðar hafa verið á 228. gr. Ákvæði 1. mgr. 229. gr. tekur til háttsemi 

sem greinir í tölvubrotasamningi Evrópuráðsins158 og var fyrir breytingu laganna kveðið á um 

það í öðrum málslið 1. mgr. 228. gr. alm. hgl. Með þessari breytingu er því verið að færa 

ákvæðið yfir í 229. gr.159 Orðalagi ákvæðisins var þá breytt með því sjónarmiði að það væri þá 

í samræmi við önnur ákvæði laganna. Í stað þess að kveðið væri um að sá sem á „ólögmætan“ 

hátt yrði sér úti um aðgang að göngum eða forritum annarra sem geymd er á tölvutæki formi er 

nú kveðið á um að hver sem í „heimildarleysi“ geri slíkt.  

                                                
155 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 296-297. mál. 
156 Alþt. 2020-2021, B-deild, 52. fundur (Þórhildur Sunna Ævarsdóttir) skoðað 30. apríl 2021. 
157 sama heimild. 
158 European Treaty Series, Convention on Cybercrime, 2001, no. 185. 
159 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 833 - 267. mál. (Nefndarálit Allsherjar- og menntamálanefndar). 
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Þá var einnig bætt við ákvæðið efnislega sömu málsgrein og bætt hafði verið við 228. 

gr. þar sem kveðið var á um þau tilvik þar sem brot á 229. gr. væru réttlætanleg með tilliti til 

almanna- eða einkahagsmuna. Var það gert af sömu ástæðu og við 228. gr. og var tilgreint hér 

að ofan.160 

Refsirammi ákvæðisins kveður á um sektir eða fangelsi allt að einu ári enda sé háttsemin 

til þess fallin að valda brotaþola tjóni. 

6.3 Breyting á 242. gr. alm. hgl.  

Breyting sem gerð var á 1. tölul. 242. gr. alm. hgl. að bæta 228. gr. alm. hgl. inn í upptalningu 

ákvæðisins var ekki efnisleg breyting á ákvæðinu en breytingin hefur þó talsverð áhrif á 

réttarstöðu þolenda brota gegn 228. gr. alm. hgl.  

242. gr. alm. hgl. kveður á um þau ákvæði XXV. kafla laganna um ærumeiðingar og 

brot gegn friðhelgi einkalífs sem skulu sæta saksókn. Er markmiðið með þessari breytingu að 

tryggja að brot gegn kynferðislegri friðhelgi einstaklinga sæti opinberri rannsókn en að ekki 

þurfi að koma til einkarefsimáls af frumkvæði brotaþola. Með þessu er tryggt að staða 

einstaklinga sé sambærileg hver sem tengsl gerenda og brotaþola eru. Það er að segja hvort að 

gerandi sé nákominn þolanda í skilningi 233. gr. b. alm. hgl. eða ekki.161  

6.4 Breyting á ákvæði laga um meðferð sakamála 

Gerð var sú breyting á lögum um meðferð sakamála162 með samþykkt fyrrgreinds frumvarps að 

bæta við upptalningu í 2. málsl. 2. mgr. 83. gr. laganna vísun í nýja grein, 199.gr. alm. hgl. Þessi 

breyting var gerð með því markmiði að tryggja fullnægjandi rannsóknarúrræði lögreglu til þess 

að bregðast við stafrænum brotum gegn kynferðislegri friðhelgi einstaklinga. Með breytingunni 

er lögreglu heimilt að grípa til aðgerða skv. 80. -82. gr. sml. sem kveða meðal annars á um 

heimild símahlustunar og annarra sambærilegra úrræða lögreglu við rannsókn mála.163  

7. Áhrif lagabreytinganna á stöðu brota gegn kynferðislegri friðhelgi 

Þegar ritgerð þessi er skrifuð hafa einungis liðið örfáir mánuðir síðan lagabreyting á alm. hgl. 

hvað varðar kynferðislega friðhelgi tók gildi. Ekki hefur því enn reynt á hin nýju eða breyttu 

ákvæði laganna frá gildistöku þeirra. Þrátt fyrir það er mikilvægt að reyna að sjá fyrir sér hver 

áhrif þessara lagabreytinga verða, bæði varðandi dómaframkvæmd, ákærur og kærur slíkra 

mála.  

                                                
160 sama heimild. 
161 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 296-297. mál. 
162 hér eftir sml. 
163 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 296-297. mál. 
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7.1 Heimfærsla eldri dóma á núgildandi lög 
Til þess að velta fyrir sér þýðingu nýju laganna má gera tilraun til þess að heimfæra eldri dóma, 

sem dæmdir voru út frá þágildandi lögum, yfir á núgildandi lög. Í þessu tilliti mun hér á eftir 

verða reifaður dómur Landsréttar 22. júní 2018 í máli nr. 79/2018. Í málinu var maður ákærður 

í sex ákæruliðum fyrir háttsemi sem varðaði að mestu við brot á 209. gr. alm. hgl. en þar að 

auki brot sem vörðuðu 2. mgr. 210. gr. alm. hgl. og 233. gr. b. alm. hgl. Fjórir af þessum sex 

ákæruliðum vörðuðu brot gegn kynferðislegri friðhelgi brotaþola. Málsatvik voru þau að 

gerandi og brotaþoli höfðu átt í nánu sambandi þrátt fyrir að sögur þeirra fari ekki saman um 

hvers konar samband hefði verið að ræða.  

  Í fyrsta ákærulið var ákærða gefið að sök að hafa brotið gegn blygðunarsemi brotaþola 

með því að hafa yfir ótilgreindan tíma á heimili sínu tekið upp myndband af sjálfum sér og 

brotaþola þar sem að þeir stunduðu kynmök. Var þetta gert án samþykkis og vitundar brotaþola. 

Ákærði var sakfelldur fyrir þessa háttsemi á grundvelli 209. gr. alm. hgl.  

Í öðrum ákærulið var ákærða gefið að sök hótanir og brot gegn blygðunarsemi brotaþola 

með skilaboðum og myndum sem ákærði sendi brotaþola. Í skilaboðunum fólust hótanir um að 

birta myndir af brotaþola og ákærða í kynmökum á netinu. Þá sendi ákærði slíkar myndir til 

brotaþola. Var þessi háttsemi talin brjóta gegn blygðunarsemi brotaþola og var ákærði 

sakfelldur á grundvelli 209. gr. og 233. gr. b. alm. hgl. er varðar stórkostlegar ærumeiðingar í 

garð nákominna. 

  Í fjórða ákærulið var ákærða gefið að sök að hafa brotið gegn blygðunarsemi brotaþola 

og dreift klámi, með því að hafa sent tveimur aðilum myndir af brotaþola og ákærða nöktum að 

stunda kynmök. Voru þessar myndir síðar notaðar til frekari kúgunar af hendi þriðja aðila. 

Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 209. gr. og 2. mgr. 210. gr. alm. hgl. sem kveður á um 

bann við dreifingu á klámi. 

Í fimmta ákærulið var ákærða gefið að sök brot gegn blygðunarsemi brotaþola með því 

að hafa sent þáverandi kærustu brotaþola með pósti umslag sem innihélt minnislykil sem á voru 

kynferðislegar myndir og myndbönd af brotaþola, m.a. í kynferðismökum við ákærða, sem og 

útprentaðar myndir af sama toga. Ákærði var sakfelldur fyrir þessa háttsemi og varðaði brot 

hans við 209. gr. alm. hgl.  

 Ákærði var fyrir þessi brot, sem og tvo aðra ákæruliði, sem vörðuðu 233. gr. b. alm. 

hgl., dæmdur til fangelsisvistar í 15 mánuði sem og greiðslu miskabóta. Ljóst er að háttsemi 

hans er varðaði brot gegn kynferðislegri friðhelgi brotaþola var margs konar. Háttsemin sem 

taldist refsiverð var að útbúa efni og dreifa því bæði á hliðrænan og stafrænan hátt ásamt því að 

hóta dreifingu efnis. Öll voru brotin felld undir brot gegn blygðunarsemi en eitt þeirra varðaði 
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við ákvæði um bann gegn dreifingu á klámi. Ákvæði 209. gr. alm. hgl. ber það ekki með sér af 

orðalagi einu að þessi háttsemi falli augljóslega undir ákvæðið. Opin túlkun ákvæðisins nær 

yfir háttsemina en telja má að almenningi og ólöglærðum aðilum í samfélaginu sé það ekki 

endilega ljóst að brot gegn kynferðislegri friðhelgi falli undir ákvæði laga um blygðunarsemi. 

Þá verður að segja að það skýtur skökku við að heimfæra dreifingu á efni sem tekið er upp án 

samþykkis þess sem á því er og telst til kynferðisbrots undir dreifingu á klámi.164  

Þegar brotin sem sakfellt var fyrir í fyrrgreindum dómi eru heimfærð á nýju ákvæðin 

kemur í ljós að heimfærslan er í reynd mun skýrari þegar kemur að 199. gr. a. alm. hgl. Fyrir 

liggur að fyrrgreind háttsemi fellur öll undir ákvæðið en ljóst er að sú háttsemi ákærða, að 

„útbúa og dreifa myndefni af nekt eða kynferðislegri háttsemi annars manns án hans 

samþykkis“, fellur skýrlega undir fyrstu málsgrein ákvæðisins.  Þar með talið myndi háttsemi 

ákærða í fyrrgreindum dómi að senda myndskeið til tveggja aðila, og var heimfært bæði undir 

ákvæði 209. gr. og 2. mgr. 110. gr. alm. hgl., falla undir ákvæði 1. mgr. 199. gr. a. alm. hgl. Þá 

myndi háttsemi ákærða að hóta birtingu efnis, sem kveðið er á um í 1. mgr. 199. gr. a., falla 

undir 2. mgr. sömu greinar.  

Ekki er hægt að fullyrða að refsing dóms Landsréttar í fyrrgreindu máli 79/2018 yrði 

önnur ef dómurinn hefði fallið í gildistíð nýrra laga en ljóst er að refsirammi 209. gr. alm. hgl. 

og 199. gr. a. er sá sami. Í ljósi þeirrar háttsemi, sem ákært var vegna og heimfærslu til 

lagaákvæða, má þó samkvæmt framangreindu færa rök fyrir því að heimfærslan sé skýrari og 

þannig aðgengilegri í tilviki nýju ákvæðanna.  

7.2 Önnur áhrif lagabreytinga 
Í grein sinni kölluðu Kolbrún Benediktsdóttir og Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir eftir skýrari 

lagaákvæðum hvað varðar brot gegn kynferðislegri friðhelgi. Þær töldu að slíkt myndi auðvelda 

rannsókn og saksókn slíkra brota. Ef litið er til ofangreindrar dómareifunar má telja að ákvæði 

199. gr. a. alm. hgl. uppfylli þessa eftirspurn Kolbrúnar og Þorbjargar, enda hefur ákvæðið að 

geyma skýra skilgreiningu á þeirri háttsemi sem telst til brota á ákvæðinu sem og 

verndarhagsmuna þeirra sem undir eru. Því má ætla að ákvæðið sé til þess fallið að einfalda 

saksókn fyrir þessi brot.  

Samkvæmt upplýsingum frá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu hefur ekki verið hægt 

að halda utan um töluleg gögn vegna brota á kynferðislegri friðhelgi fram að gildistöku nýrra 

laga af þeim sökum að ekki var til sérstakur brotaflokkur fyrir þessi brot. Voru því tilkynningar 

                                                
164 Kolbrún Benediktsdóttir og Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir (n. 9) 428. 
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um brotin skráð á ýmsan hátt sem ekki hefur verið hægt að ná utan um.165 Gerð var skoðun á 

gögnum lögreglu er varðaði tilkynningar á kynferðislegri myndbirtingu. Tilefni þess var 

ráðstefna Háskólans á Akureyri: Löggæsla og samfélag og var skoðunin notuð í fyrirlestur sem 

fluttur var á ráðstefnunni. Þær tilkynningar sem voru til skoðunar voru skráðar á ýmsan hátt og 

var stuðst við textaleit í öllum skráðum tilkynningum lögreglunnar. Leitað var eftir orðunum 

„mynd“, „nektar“ og „dreifing“. Ekki var um tæmandi samantekt að ræða en ætla má að 

skoðunin veiti innsýn inn í eðli þeirra brota sem tilkynnt eru og ferli þeirra innan lögreglunnar. 

Samkvæmt þessari skoðun lögreglunnar hefur tilkynningum um slík mál fjölgað gríðarlega en 

árið 2005-2007 var tilkynnt um eitt slíkt brot á ári. Árið 2018 var svo tilkynnt um 29 slík brot. 

Þá kom fram að einungis 20% af þeim tilkynningum sem lögreglunni barst fóru í ákærumeðferð 

og var rannsókn 40% málanna hætt.166 Ekki er ljóst hver ástæða þess að rannsókn þessara mála 

er felld niður en velta má fyrir sér hvort skýrari lagaákvæði, og þar með einfaldari heimfærsla 

á lögin, gætu aðstoðað lögreglu og saksóknara við rannsókn og saksókn í einstökum málum.  

  Af þeim gögnum sem koma fram í fyrirlestri lögreglunnar voru 29 mál tilkynnt árið 

2018 en 20 árið 2019. Einnig kom fram að tilkynningum um kynferðislega myndbirtingu hafi 

fjölgað nokkuð síðastliðin ár en að það sé ekki endilega vísbending um raunfjölgun brota.167 

Telja má líklegt að samfélagsleg umræða og aukinn skilningur almennings á slíkum brotum eigi 

sinn þátt í að brotin séu í auknum mæli tilkynnt til lögreglu. Skýr skilaboð löggjafans þess efnis 

að um raunveruleg og alvarleg brot gegn einstaklingum sé að ræða eru til þess fallin að auka 

enn á vitund almennings um alvarleika og umfang slíkra brota.168 Telja má að með lagasetningu 

þeirri sem ritgerð þessi snýr að hafi löggjafinn einmitt gert slíkt. Binda má því vonir við að af 

því leiði að brot gegn kynferðislegri friðhelgi fái ekki að viðgangast í íslensku samfélagi. Að 

tilkynningar um slík brot séu teknar föstum tökum af lögreglunni og að skömm þolenda í slíkum 

málum verði minni með aukinni samfélagslegri umræðu og þekkingu á brotunum. 

8. Er breyting á ákvæðum almennra hegningarlaga er varðar kynferðislega friðhelgi 

réttarbót fyrir þolendur slíkra brota? 

Brot gegn kynferðislegri friðhelgi hafa þróast mikið á síðustu árum og er vaxandi vandamál í 

nútíma samfélagi. Samhliða því að almenn samskipti einstaklinga hafa í auknu mæli færst yfir 

á netið í gegnum samfélagsmiðla er óhjákvæmilegt að önnur samskipti svo sem kynferðisleg 

                                                
165 Interview with Rannveig Þórisdóttir, Rannveigu Þórisdóttur hjá lögreglunni, tölvupóstur til höfundar 
(Reykjavík 3. maí 2021). 
166 Jónas Orri Jónasson og Rannveig Þórisdóttir, „Birtingarmynd, eðli og umfang kynferðislegra myndbirtinga í 
gögnum lögreglu“ (19. febrúar 2020). 
167 sama heimild. 
168 Kolbrún Benediktsdóttir og Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir (n. 9) 435. 



  58 

samskipti færist á stafræna miðla. Það er réttur einstaklinga að njóta tjáningarfrelsis og er kveðið 

á um þann rétt í 73. gr. stjórnarskrárinnar. Þessi réttur á einnig við um kynferðislega tjáningu 

einstaklinga. Mikilvægt er að standa vörð um þennan rétt en á sama tíma vernda friðhelgi 

einstaklinga, sem einnig er kveðið á um í stjórnarskránni í 71. gr. um friðhelgi einkalífs.  

Ein af grundvallarreglum réttarríkisins er að lög skulu vera skýr almenningi og 

aðgengileg. Fram að samþykkt á breytingu almennra hegningarlaga í febrúar 2020 hafa brot 

gegn kynferðislegri friðhelgi verið ýmist heimfærð undir 209. gr. alm. hgl. um brot gegn 

blygðunarsemi eða ákvæði 199. gr. alm. hgl. um kynferðislega áreitni. Þó hafði 

dómaframkvæmd þróast í þá átt að heimfæra slík brot heldur undir 209. gr. Af orðalagi 

ákvæðisins er alls ekki ljóst að því hafi verið ætlað að ná yfir brot gegn kynferðislegri friðhelgi, 

enda var ákvæðið ekki sett með það í huga. Ljóst er að á þeim tíma var ekki uppi vitneskja um 

þá tækniveröld sem við búum við í dag. Ákvæðið er hins vegar almennt og hefur því nýst fram 

til þessa við heimfærslu á háttsemi sem að framan er flokkuð sem kynferðisleg friðhelgi. Með 

fyrrgreindri grundvallarreglu réttarríkisins í huga verður þó að telja að skýrara og aðgengilegra 

ákvæði laganna sé til þess fallið að bæði skýra réttarstöðu brotaþola slíkra brota sem og að gera 

öllum ljóst að háttsemi sem fellur undir brot gegn kynferðislegri friðhelgi feli í sér raunveruleg 

og alvarleg lögbrot sem ekki eigi að líðast í íslensku samfélagi.  

Erfitt er að segja til um nákvæm áhrif þessara lagabreytinga á rétt þolenda brota gegn 

kynferðislegri friðhelgi þar sem að ekki hefur enn reynt á ný og breytt ákvæði alm. hgl. fyrir 

dómstólum. Þó má telja af öllu framangreindu að lagabreytingin sé til þess fallin að einfalda 

rannsókn og saksókn slíkra brota. Ekki síður sendir hún skýr skilaboð til almennings, þar sem 

enginn ætti að vera í vafa um það hvers kyns háttsemi er brot gegn kynferðislegri friðhelgi 

einstaklinga. Af því má telja að þessi breyting á almennum hegningarlögum sé vissulega 

réttarbót fyrir málaflokkinn og þolendur brota á kynferðislegri friðhelgi.  
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