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Ágrip 
Á sama tíma og stafræn bylting hefur haft jákvæð áhrif á lífsgæði manna á heimsvísu hefur 

grundvöllur afbrota þar að auki víkkað. Stafræn kynferðisbrot verða ekki til í tómarúmi og eru af 

völdum manna. Að jafnaði eru stafræn kynferðisbrot gegn börnum eftirköst raunverulegs 

kynferðisofbeldis sem eiga sér stað í því umhverfi sem við skilgreinum sem daglega tilveru, þ.e.a.s. 

raunheim. Slík birtingarmynd afbrots, þar sem Internetið er nýtt til miðlunar á stafrænu myndefni 

sem sýnir börn á kynferðislegan hátt, er í raun þess eðlis að vera stafræn staðfesting á tilvist 

misnotkunar. Þó málefnið sé ekki nýtt af nálinni og í raun ekki tilkomið vegna Internetsins er 

staðreyndin sú að með vaxandi tækniframförum samtímans og frekari kunnáttu varðandi nýtingu 

á upplýsingatækni er fremur vandalaust að komast í tæri við umrætt efni svo lítið beri á, samhliða 

auknum tækifærum í dreifingu og nálgun. Þannig hefur Internetið veitt traustan alþjóðavettvang 

fyrir ólögmæta háttsemi sem fellur í hag afbrotamanna á kostnað barna. Því er mikilvægt að 

löggæsluyfirvöld fylgi þeirri þróun sem á sér stað hverju sinni með gagnreyndum aðferðum og 

markvissri aðlögunarhæfni til að uppfylla skyldum sínum og þeim skuldbindingum sem liggja til 

grundvallar, en hingað til hefur reynst erfitt að stemma stigu við stafrænum kynferðisbrotum gegn 

börnum vegna þeirra eiginleika sem netheimar bjóða upp á. Þrátt fyrir öflug refsiákvæði íslenskra 

laga eru íslensk löggæsluyfirvöld ekki í stakk búin til að takast á við málaflokkinn. Um er að ræða 

málefni sem snertir varnarlausan hóp þar sem brotaþolar, bæði kyn, eru iðulega undir 15 ára aldri 

og alveg niður í mánaðargömul börn sem kallar á viðeigandi og markvissar aðgerðir 

löggæsluyfirvalda en ávallt er rými fyrir framfarir í þeim efnum. Tilætlun ritgerðarinnar er að styrkja 

vitundarvakningu og veit lesendum innsýn í ákveðna uppsprettu afbrotahegðunar sem er að jafnaði 

drifin áfram af karlmönnum samhliða því að kanna hversu mikið varnarleysi steðjar að málefninu. 

 

Lykilorð: Stafræn kynferðisbrot gegn börnum, löggæsla, varnarleysi, Internetið. 
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Abstract 

About the same time as the digital revolution has enhanced people's quality of life all over the 

world, criminal motivation has increased. Since human factors play the main role in online child 

sexual exploitation, the crimes do not take place in a vacuum. In most cases, digital sexual offenses 

against children are the result of actual sexual violence in the environment we define as everyday 

life, in other words, the real world. Such an act of violence, in which the Internet is used to 

distribute child sexual abuse material, is, in reality, a digital confirmation of the existence of abuse. 

Although the issue is not new and predates the Internet, the fact remains that with today's 

increasing technical advances and increased understanding about how to use information 

technology, it is much easier to become involved with the content, as well as increased distribution 

opportunities. As a result, the Internet has become a reliable international platform for illegal 

activity that benefits offenders at the cost of children. Therefore, in order to fulfill their duties and 

underlying obligations, law enforcement agencies must embrace emerging developments with 

evidence-based methods and purposeful adaptability. Because of the characteristics that online 

environments provide, it has been difficult and challenging for law enforcement to combat online 

child sexual abuse over the years. Despite the strong penal provisions of Icelandic law, the Icelandic 

law enforcement authorities are insufficient to combat the issue. Studies have shown that the 

offenses affect mostly children under the age of 15 and to shed a brighter light on the seriousness, 

there are examples of offenses that involve abuse toward infants. In that context, law enforcement 

authorities must develop appropriate and effective responses, as there is always scope for 

improvement. While examining how much vulnerability there is to the issue the main purpose of 

this thesis is to raise awareness and give readers an insight into a specific source of criminal behavior 

that is usually driven by men. 

 

Keywords: Online child sexual abuse, child sexual abuse material, police, vulnerability, Internet.
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Formáli 
Ritgerðin sem hér um ræðir skýtur rótum sínum í farveg 12 eininga (ECTS) lokaverkefnis til BA-

prófs í lögreglu- og löggæslufræði við Háskólann á Akureyri. Efnið sem liggur til grundvallar er 

samspil fremur flókinna og dulinna þátta sem endurspeglar frekari þörf á vitundarvakningu og 

upplýsingagjöf til samfélagsins er varðar þá illþekkjanlegu áskorun sem við stöndum frami fyrir. 

Val höfundar á efninu er tilkomið vegna þeirrar sorglegu staðreyndar sem horfast þarf í augu við, 

en ákveðið varnarleysi virðist umlykja bæði brotaþola og löggæslu í heild sinni í tengslum við 

málefnið. Varnarleysi sem kann að falla í hag brotamanna á kostnað barna. Við úrvinnslu efnisins 

og gerð ritgerðarinnar var gengið út frá mikilvægi þess að veita lesendum sem bestu innsýn í 

ákveðna uppsprettu afbrotahegðunar sem hefur þróast í takt við samfélagsþróun nútímans sem 

kann að skilja eftir sig viðamikinn lýðheilsuvanda. Hins vegar er vert að nefna að ritgerðin kann að 

skapa leiðandi umhverfi fyrir einhverja lesendur og í ljósi þess biðlar höfundur til lesenda að haga 

hegðunarmynstri sínu í netheimum, sem og annars staðar, eftir bestu samvisku í því skyni að sporna 

við ólögmætu hátterni eftir fremsta megni. Verndum börnin.  

Dr. Sigrún Sigurðardóttir, hjúkrunarfræðingur, dósent við heilbrigðisvísindasvið og 

lögreglumaður að mennt var leiðsögukennari verkefnisins og fær hún kærar þakkir fyrir faglega 

leiðsögn. 
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1 Inngangur. 
Öll fæðumst við í þennan heim saklaus, berskjölduð og ómeðvituð um hvað framtíðin ber í skauti 

sér. Í ljósi þess þarf að horfast í augu við þá vitneskju að aukin hætta á því að verða fórnarlamb 

stafræns kynferðisbrots kann að hringsóla umhverfis lífsferil margra í kjölfar þeirrar víddar sem 

Internetið leggur að mörkum (Quayle og Koukopoulos, 2019). Tvímælalaust er hægt að álykta að 

á heimsvísu séu börn dagleg fórnarlömb hvers kyns ofbeldis, þar á meðal kynferðisofbeldis, sem 

getur haft í för með sér alvarlegar afleiðingar (Martellozzo, 2012; World Health Organization, 

2020). Stafræn kynferðisbrot gegn börnum er í raun ekki nýtt af nálinni en í samhengi við tækniöld 

og alþjóðavæðingu er óhætt að segja að umfang þess hafi undið upp á sig á síðustu áratugum þar 

sem viðamiklar birtingarmyndir hátternisins hafa rutt sér til rúms og þar á meðal verknaðaraðferð 

á formi beinnar útsendingar (ECPAT, 2020; Europol, 2020). Því má með sanni segja að auknar 

áskoranir löggæsluyfirvalda sé óumflýjanlegur veruleiki er varðar málefni stafrænna kynferðisbrota 

gegn börnum þar sem viðurkennt er að eðli tækniþróunar kann veita innblástur og efla hegðun 

afbrotamanna sem skapar víðtækt áhyggjuefni (Ríkislögreglustjóri, 2019; Holt, Cale, Leclerc, og 

Drew, 2020). Sú staðreynd blasi við að heimurinn iðar kröftulega í ljósi samfélagsbreytinga þar sem 

reglukerfi, tækni, menning og viðhorf, svo eitthvað sé nefnt, tekur stöðugum stakkaskiptum þar 

sem hver breyting verður einkennandi hlekkur fyrir hvert tímabil fyrir sig (Garland og Sparks, 

2000). Í því skyni er vert að hafa hugfast að löggæsla, afbrotafræði og verknaðaraðferðir taka 

jafnframt taktföstum breytingum. Eðli málsins samkvæmt þarf því að horfa markvisst í kjarna 

þeirra umbreytinga sem umlykja nútímasamfélög er varða afbrot með víðtækum hætti þar sem 

auknar áskoranir hafa þá tilhneigingu að þjarma að löggæslu í kjölfar áherslu- og stefnubreytinga 

samfélagshópa (Dómsmálaráðuneytið, 2019; Bayley, 2016). Það er því í raun auðséð að orðatiltækið 

„tímarnir breytast og mennirnir með“ endurspegli að miklu leyti þann farveg sem mótun manns og 

samfélags hefur uppsprettu sína. Þegar öllu er á botninn hvolft er veruleikinn sá að nýjar ógnir eru 

stöðugt í sköpun og aðlögun þar sem nýting tækniþróunar gjörbreytir verknaðaraðferðum afbrota 

og rennir þar af leiðandi öflugri stoðum undir breytta afbrotahegðun. Slík tækniþróun verður, og 

hefur orðið, til þess að afbrot verða í eðli sínu alþjóðleg sem gerir það að verkum að almenningur, 

þar á meðal börn, verður almennt útsettari fyrir hvers kyns brotum (Cook, 2019; Europol, 2020a; 

Europol, 2021a).  

Samanber löggæsluáætlun Dómsmálaráðuneytisins fyrir árin 2019 – 2023, hérlendis, eru nýjar 

ógnir, auknar áskoranir og ófyrirsjáanlegar umhleypingar afbrota meðvitað málefni og í raun 

áhyggjuefni í kjölfar breyttra tíma, með tilliti til alþjóðavæðingu og tækniþróunar, þar sem 
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undirbúningur í samstarfi við erlendar löggæslustofnanir og viðeigandi viðbúnaður er hafður að 

leiðarljósi til að uppfylla skilyrðum löggæslu líkt og lögreglulög nr. 90/1996 geta til um með vísan 

til gæslu almannaöryggis. Í ljósi þess eru íslensk löggæsluyfirvöld engin undantekning þegar kemur 

að því að þurfa að standa undir auknum kröfum og væntingum með viðeigandi úrlausnir að vopni 

(Dómsmálaráðuneytið, 2019). Hlutverk lögreglu eru auðséð margþætt og að mörgu er að hyggja til 

að stemma stigu við afbrotum (Dómsmálaráðuneytið, 2019; Ríkislögreglustjóri, 2019) en eitt af 

meginhlutverkum lögreglu og löggæslu í heild er að hafa börn undir verndarvæng sínum (Cook, 

2019) enda er óhætt að varpa ljósi á þá hugsjón að börn tilheyri einum af viðkvæmasta hópi 

samfélagsþegna vegna aldurs, þroska og skorti á eigin getu til verndar (Martin, 2015; Broadhurst, 

2019). Þá er vert að geta þess að mikil reiði ríkir meðal almennings er varðar kynferðislega 

misnotkun á börnum og þar að auki er stafrænt efni sem er tilkomið vegna þess talið vera eitt af 

því versta sem aðilar geta tekið þátt í og haft í vörslu sinni (Horsman, 2018). Vandasamt kann hins 

vegar að vera að setja fingur á hvaða aldur sé um að ræða þegar notast er við orðasambandið 

„stafrænt kynferðisofbeldi gegn börnum“ án þess að hafa milli handanna fyrirliggjandi gögn um 

hvert málsatvik fyrir sig. Aldursbilið telur hins vegar allt frá fæðingu til 18 ára aldurs sé til dæmis 

horft til barnaverndarlaga (nr. 80/2002) og samning Evrópuráðsins er varðar tölvubrot og netglæpi 

(Council of Europe, 2001b) þar sem skilgreining á barni nær til allra þeirra sem ekki hafa náð fullum 

sjálfræðisaldri, 18 ár. Hins vegar er aldur brotaþola á heimsvísu, er varðar dreifingu á kynferðislegu 

efni af börnum á netinu, í flestum tilfellum langt undir 18 ára aldri og í íslensku samhengi undir því 

sem jafnan er kallað „kynferðislegur lágmarksaldur“ (INHOPE, 2019; INTERPOL og ECPAT, 

2018) sem er miðaður við 15 ára aldur (Almenn hegningarlög nr. 19/1940). Því verður, hér eftir, 

að jafnaði miðað „stafrænt kynferðisofbeldi gegn börnum“, einnig kallað „barnaníðsefni“, við 

brotaþola undir 15 ára aldri.  

Ritgerðin einkennist af úrvinnslu fræðilegra heimilda og annarra gagna sem varpa ljósi á 

afbrotahegðun er varðar stafrænt kynferðisofbeldi gegn börnum og ekki síður þær áskoranir sem 

því fylgir fyrir löggæslu. Liggur því beinast við að hafa yfirskrift ritgerðarinnar að leiðarljósi og 

komast að því hvort að varnarleysi vefji sig utan um málaflokksins. Þegar umræðan um stafræn 

brot er annars vegar er nauðsynlegt að hafa hugfast og leggja áherslu á þá staðreynd að í flestum 

tilfellum einskorðast brotin ekki við stafræna eiginleika, en að baki stafrænna kynferðisbrota 

gegn börnum liggur raunverulegt fórnarlamb í hinum áþreifanlega heimi (Martin, 2015). Í því skyni 

má líta á tilætlun ritgerðarinnar sem ákveðinn hlekk í keðju vitundarvakningar fyrir komandi tíma. 

Kaflar ritgerðarinnar eru 5 talsins að inngangi meðtöldum og að undirköflum frátöldum. Í öðrum 

kafla er að finna fræðileg samantekt sem einkennist af stafrænum eiginleikum, samstöðu, dýpri 

greiningu á stafrænum kynferðisbrotum gegn börnum, umfangi og brotaþolum í erlendu og 
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íslensku samhengi og síðan gerendum. Þriðji kafli er nýttur til umfjöllunar um áskoranir sem 

löggæsluyfirvöld þurfa að takast á við í tengslum við málefnið í ljósi samtímans. Í fjórða kafla verður 

farið yfir afleiðingar sem þjarma að brotaþolum og að lokum eru niðurstöður dregnar saman, 

samhliða umræðu, í fimmta kafla. 

 

1.1 Skilgreiningar. 
Fyrir aukinn skilning á umgjörð efnisins sem liggur til grundvallar er í raun nauðsynlegt að draga 

fram skýrari mynd af helstu hugtökum sem einkenna kjarna ritgerðarinnar. Hugtökin kunna að hafa 

víðari merkingu almennt séð en eru hér sett í þrengra samhengi við fyrirliggjandi ritgerðarefni til 

að draga fram sem skýrustu mynd. 

1.1.1. Stafrænt kynferðisbrot gegn börnum (e. Online Child Sexual Abuse / Child Sexual 
Abuse Material).  
Í grunninn er um að ræða þá verknaðaraðferð þar sem kynferðislegt ofbeldi gegn barni í hinum 

áþreifanlega heimi er fært yfir á stafrænan vettvang, Internetið. Umfram verknaðinn sjálfan er um 

að ræða áhorf og/eða ólöglega dreifingu á efni af hendi þriðja aðila, til að mynda kyrrmyndum, 

myndbandsupptökum eða beinni útsendingu, sem inniheldur annað hvort yfirstaðið eða 

yfirstandandi kynferðisbrot gegn barni (Europol, 2020a; ECPAT, 2020). Til hnitmiðunar er því 

skilgreiningu hugtaksins í þessari ritgerð að mestu beint að  stafrænni „efnisneyslu“ sem felur í sér 

skoðun, áhorf, dreifingu og niðurhal á stafrænu efni sem er þess eðlis að sýna barn/börn undir 

ólögráða aldri á kynferðislegan hátt (e. Child Sexual Abuse Material).  

1.1.2. Varnarleysi (e. Vulnerability).  
Í þessari ritgerð er hugtakið nýtt til þess að vísa til ákveðins skorts á getu og hæfni til að verjast 

utanaðkomandi ógn. Hugtakið endurspeglar því bæði ákveðið varnarleysi löggæslu vegna aukinna 

áskoranna með tilliti til ört vaxandi þróunar sem og varnarleysi barna vegna aldurs og þroska.  

1.1.3. Huldunetið (e. Dark web). 
Líkt og heitið gefur til kynna er um að ræða falinn hluta Internetsins sem almenningur notar að 

jafnaði ekki. Huldunetið veitir notendum sínum nafnleynd ásamt því að fela slóð þeirra sem skapar 

auðkennisleysi í gegnum þar til gerða vafra, líkt og TOR, sem innihalda sérhæfðar leitarvélar sem 

gefa af sér faldar vefsíður. Eðli málsins samkvæmt skapast þar kjörið tækifæri til skoðunar og 

dreifingar á ólöglegu efni, til að mynda stafrænu efni sem inniheldur kynferðisbrot gegn börnum 

(Guitton, 2013).  
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2 Fræðileg samantekt. 
Kaflanum er ætlað að gefa innsýn í bæði almennt og lagalegt eðli stafræns kynferðisofbeldis gegn 

börnum sem og umfang þess í erlendu og íslensku samhengi. Til að gera málefninu frekari skil 

verður einblínt á þá stafrænu eiginleika sem skapa þann veruleika sem hér um ræðir. Í fyrstu verður 

farið yfir farveg Internetsins í samhengi við hlutverk þess í mótun frekari undirstaða í tengslum við 

stafræn kynferðisbrot gegn börnum. Það umfjöllunarefni verður jafnframt krufið í kafla 3 í ljósi 

áskoranna. Í öðrum undirkafla verður farið yfir fjölþjóðlega samstöðu í ljósi skuldbindinga 

samfélaga um sameiginlega refsistefnu. Því næst verður farið almennt yfir stafræn kynferðisbrot 

gegn börnum og þann vanda sem því fylgir. Fjórði undirkafli er þá tileinkaður umfangi og 

brotaþolum. Að lokum verður varpað ákveðnu ljósi á stafræna gerendur.  

 

2.1 Í farvegi Internetsins. 
Áður en vikið er að eiginleikum Internetsins er vert að hafa hugfast að kynferðisbrot gegn börnum, 

líkt og kynferðislegar kyrrmyndir af börnum, er ekki nýr veruleiki fyrir samfélög heimsins en slík 

afbrot eiga sér óneitanlega sögu fyrir tíð Internetsins eins og alkunnugt er. Að því sögðu er 

mikilvægt að hafa þá vitund að afbrotið sem slíkt er ekki tilkomið né háð Internetinu þó stafrænir 

eiginleikar þess hafi með sanni bætt við verknaðaraðferðum og þróuðum birtingarmyndum í farveg 

fyrrnefnds málaflokks. En í samhengi við útþenslu varðandi framboð og eftirspurn, ásamt litlum 

kostnaði, á stafrænu og kynferðislegu efni af börnum í netheimum er óhætt að segja að framgangur 

tækniþróunar hafi sett sitt mark á málefnið (Quayle og Koukopoulos, 2019; Europol, 2020a). Eðli 

málsins samkvæmt verða stafræn brot þó ekki til í tómarúmi þar sem mannlegan stuðning þarf til 

svo að eiginleikar slíkra brota eigi sér tilvist og þar einkennist grundvöllurinn á því að um áratuga 

skeið hefur veruleiki þróaðra samfélaga óneitanlega litast af hröðum framförum Internetsins í ljósi 

alþjóðavæðingar. Slíkar aðstæður skapa þannig ný og margvísleg tækifæri fyrir notendur (Yar og 

Steinmetz, 2019). Í raun má segja að nútímasamfélög séu sífellt að verða meira stafrænni þar sem 

Internetið og tækniþróunin hafa haft gríðarleg áhrif á hversdagslíf manna. Áhrifin eru þó tvíþætt, 

en samhliða auknum ávinningi, lífsgæðum og þægindum á sviði tækniþróunar hefur jafnframt 

skapast vettvangur fyrir aukna afbrotahegðun sem einkennist af fyrirhafnarlausum aðgerðum 

(Siegel, 2018). Fyrirliggjandi umbætur falla því í hag þeirra sem fremja stafræn kynferðisbrot gegn 

börnum þar sem Internetið er aðgengilegt, viðráðanlegt og veitir auðkennisleysi (Clevenger, 

Navarro og Jasinski, 2016). Því er mikilvægt að undirstrika það að meðal almennra notenda 

Internetsins er að finna allmarga einstaklinga sem nýta sér þann kost á að koma saman og uppfylla 

kynferðislegum þörfum sínum gagnvart börnum á landamæralausum vettvangi. Með eiginleika 
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Internetsins að vopni þurfa slíkir einstaklingar ekki lengur að hætta sér út úr húsum sínum til að 

fremja verknað sinn samhliða því að geta lagt til hliðar þá áhættu sem fylgir því að ferðast á milli 

þeirra landa sem lúta veikburða refsilöggjöf gagnvart afbrotinu. Umlykjandi eiginleikar Internetsins 

hafa því rennt öflugum stoðum undir alþjóðlegt framboð stafræns kynferðisofbeldis gegn börnum 

(Dushi, 2019) þar sem umtalsvert magn af ýmsu efni sem inniheldur kynferðisbrot gegn börnum 

dreifist innan um Internetið. Þegar öllu er á botninn hvolft hefur framgangur stafrænnar uppsprettu 

því haft í för með sér slæm áhrif gagnvart brotaþolum með tilliti til alþjóðlegrar miðlunar og 

varðveislu á því efni sem að þeim beinist, þar sem eiginleikar og ótakmarkað minni netheima gera 

það að verkum að langvarandi afleiðingar eru ávallt yfirvofandi (Martin og Alaggia, 2013). 

Í því skyni að greina afbrotahegðun manna þarf oft á tíðum að samtvinna kenningarlega 

bakgrunna sem bera með sér misjafnar hugsjónir til að varpa ljósi á heildarmyndina og þar er 

grundvöllur stafræns vettvangs engin undantekning (Yar og Steinmetz, 2019). Þá hafa vaknað upp 

vangaveltur um hversu mikið sé hægt að styðjast við fyrirliggjandi kenningar til að útskýra hvers 

vegna einstaklingar hafa hvatir til að stunda stafræn kynferðisbrot gegn börnum þar sem víddin er 

talin önnur en í „hefðbundnum“ aðstæðum. Í raun eru fræðimenn ekki á sama máli um hvort þörf 

sé á nýjum skýringum, nýrri fræðilegri umgjörð, á því efni sem hér um ræðir (Martellozzo, 2012). 

Sé litið til almenns vanda er varðar greiningu stafrænna brota út frá afbrotafræðilegu sjónarhorni 

hefur Internetið sem heild reynst afbrotafræðingum fremur snúið viðfangsefni í gegnum tíðina þar 

sem togstreita virðist ríkja milli fræðimanna hvort um sé að ræða nýjar tegundir afbrota eða aðeins 

nýjar birtingarmyndir hinna hefðbundnu afbrota með aðstoð stafrænna eiginleika. Slík togstreita 

kallar því á fullnægjandi skilning á stafrænum eiginleikum áður en hægt er að notast við rótgrónar 

kenningar (Yar og Steinmetz, 2019). Vegna skorts á rannsóknum, greiningum og þekkingu á 

málefninu er það eina sem er í raun vitað með vissu að um er að ræða alvarlegt og samfélagslegt 

vandamál (Clevenger, Navarro og Jasinski, 2016) sem undirstrikar frekari þörf á vitundarvakningu. 

Hins vegar kann að vera vænlegt, með Internetið í brennidepli, að horfa til þeirra umhverfisþátta 

sem liggja til grundvallar, en í því samhengi hefur verið varpað ljósi á þá hugsjón að Internetið 

kunni að vera ákveðinn orsakavaldur með tilliti til stafrænna kynferðisbrota gegn börnum fremur 

en aðeins griðastaður fyrir afbrotamenn þar sem það hefur tilhneigingu til að ýta undir 

afbrotahegðun í ljósi freistinga. Internetið sé því í eðli sínu leiðandi (Quayle og Koukopoulos, 2019) 

sem framkallar óskýr siðferðismörk og skapar þannig frávikshegðun vegna fyrirliggjandi aðstæðna 

sem hafa áhrif á ákvörðunartöku þar sem ríkjandi drifkraftur er í ljósi eiginleika Internetsins sem 

meðal annars felast í auðveldu aðgengi, örvun, auðkennisleysi og hagkvæmni (Goldsmith og Wall, 

2019). Að því sögðu eru það ekki aðeins einstaklingar sem haldnir eru barnagirnd sem sækjast eftir 

kynferðislegu efni af börnum (Ly, Murphy, og Fedoroff, 2016), en frávikin geta verið frá ungum 
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einstaklingum, þá helst ungum strákum sem eru að fara í gegnum tímabil hvatvísar á 

unglingsárunum, til fullorðinna einstaklinga. Internetið er því þeim eiginleika gætt að kunna að 

kveikja neista óvenjulegra kynferðislegra langanna sem voru ekki til staðar áður meðal einstaklinga 

(Goldsmith og Wall, 2019) og hafa fræðimenn því nýtt sér að mestu sálfræðilegar kenningar til 

stuðnings við athuganir á orsökum stigmögnunar sem Internetið hefur leitt af sér er varðar stafræn 

kynferðisbrot gegn börnum, enda séu hvatir mannverunnar í grunninn sálfræðilegar (Rimer, 2019). 

 

2.2 Fjölþjóðleg samstaða og íslensk löggjöf. 
Misjafnt er milli landa hversu umfangsmikil og ströng skilgreining á stafrænu kynferðisofbeldi gegn 

börnum er og því er það þar af leiðandi misjafnt hvað þarf til svo að skilyrðum refsilöggjafar sé 

uppfyllt (Ly, Murphy, og Fedoroff, 2016). En burt séð frá þeirri staðreynd að stafræn kynferðisbrot 

gegn börnum eigi sér tilvist er mikilvægt að hafa hugfast að innan heimsbyggðarinnar virðist að 

jafnaði vera samhugur um nauðsyn þess að koma í veg fyrir verknaðinn með fjölþjóðlegri samstöðu 

í ljósi lagalegra og félagslegra viðmiða (Yar og Steinmetz, 2019). Enda liggur það til grundvallar að 

kynferðislegt ofbeldi gegn börnum, þar af leiðandi stafrænt, hefur með sanni skapað umsvifamikið 

vandamál sem krafist hefur eflingu úrlausna, og ekki aðeins vegna alvarleika heldur einnig vegna 

skilgreiningarvanda og lögsöguvanda (Beech, Elliott, Birgden, og Findlater, 2008). Varðandi 

fjölþjóðlega samstöðu sem snýr að vernd barna gegn kynferðislegu ofbeldi og kynferðislegri 

misneytingu (t.d. nýting barns til framleiðslu á barnaníðsefni) hafa skuldbindingar slíkrar samstöðu 

haft áhrif á íslenska lagasetningu í ljósi nauðsynlegra ráðstafanna, og þar má til dæmis nefna 

Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, Mannréttindasáttmála Evrópu og samning 

Evrópuráðsins um tölvubrot (Davíð Þór Björgvinsson, 2011). Þær verndarráðstafanir sem eru við 

lýði og hafa þýðingarmikla merkingu eru því margvíslegar, en hér er vert að beina kastljósinu að 

þeim skuldbindingum sem Ísland hefur undirgengist og viðhaldið er varðar verndarráðstafanir gegn 

stafrænum kynferðisbrotum gegn börnum. 

Samningur Evrópuráðsins er varðar tölvubrot og netglæpi (e. Convention on Cybercrime), sem 

að jafnaði gengur undir nafninu „Búdapest samningurinn“, á rætur sínar að rekja til ársins 2001 

þegar undirritanir varðandi aðild ríkja að skuldbindingum gagnvart sameiginlegri refsistefnu í 

tengslum við tölvubrot urðu að veruleika. Um er að ræða skilvirkan 48 greina fjölþjóðasamning 

sem er fyrstur sinnar tegundar og er tilkominn vegna umhleypinga á sviði tækniþróunar. Umræddar 

umhleypingar sköpuðu ákall um fjölþjóðlegar ráðstafanir á sviði refsiréttar þar sem misnotkun 

netrýma var yfirvofandi vegna þess lögsöguvanda sem kynni að skapast í umhverfi Internetsins sem 

er álitið landamæralaust. Samhliða eflingu á fjölþjóðlegu samstarfi löggæsluyfirvalda í beitingu 
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verndarráðstafana einkennist kjarni samningsins af nauðsynlegri samræmingu aðildarríkja gagnvart 

almennum efnisskilyrðum í refsilöggjöf og þeirra viðmiða sem skulu liggja til grundvallar til að 

uppfylla skilyrðum um viðeigandi aðgerðir gegn stafrænum brotum. Samningurinn gerir þar af 

leiðandi kröfur um eflingu innanlandsaðgerða hvers aðildarríkis fyrir sig (Council of Europe, 2001a) 

en samanber 13. grein samningsins er það á valdi hvers ríkis fyrir sig að ákvarða viðeigandi refsingu 

í samræmi við sín landslög (Council of Europe, 2001b). Alls hafa 65 ríki fullgilda aðild að 

samningnum og er Ísland þar á meðal með gildistöku frá árinu 2007 og undirritun frá árinu 2001 

(Council of Europe, 2021) og hefur sú undirritun, eðli málsins samkvæmt, haft áhrif á íslenska 

löggjöf. 

Búdapest samningurinn tekur á mörgum þáttum er varðar stafræn brot og þar er vernd 

ólögráða barna engin undantekning. Vernd barna gegn kynferðisofbeldi og kynferðislegri 

misneytingu á stafrænum vettvangi er getið í 9. grein samningsins og fellur undir efnistengd brot 

þar sem um er að ræða sjónrænt efni. Fyrrnefnd grein leggur þannig grunn að refsistefnu 

aðildarríkja er varðar stafræn kynferðisbrot gegn þeim sem undir 18 ára aldri eru. Til að uppfylla 

skilyrðum samningsins skulu aðildarríki haga löggjöf sinni þannig að sé það með öllu refsivert, 

hvort sem það sé til eigin nota eða annarra, að standa með meðvituðum hætti að framleiðslu, 

dreifingu, öflun, áhorfi, vörslu og hýsingu stafræns efnis sem er þess eðlis að sýna ólögráða 

einstakling á kynferðislegan hátt í gegnum tölvukerfi, stafræna miðla og Internetið. Samanber 

skilgreiningu samningsins einskorðast stafræn kynferðisbrot gegn börnum þó ekki einungis við 

raunverulegt fórnarlamb þar sem hugtakið nær jafnframt utan um framsetningu á umbreyttu (þar 

sem lögráða aðili er í hlutverki barns) og tölvugerðu myndefni sem hefur þann tilgang að líkja eftir 

börnum í kynferðislegum athöfnum (Council of Europe, 2001b). 

Í íslenskri löggjöf er að finna lög sem sérstaklega miða að því að takast á við stafræn 

kynferðisbrot gegn börnum (áður barnaníð) samanber lög nr. 58/2012 um breytingu á almennum 

hegningarlögum nr. 19/1940 (hér eftir alm. hgl.), með síðari breytingum. Þar gefur að líta breytingar 

sem innihalda tvær viðbættar undirgreinar við 210. gr. alm. hgl., 210. gr. a. og 210. gr. b., sem ætla 

má að taki mið af innihaldi 9. gr. samnings Evrópuráðsins um tölvubrot og samnings 

Evrópuráðsins um vernd barna gegn kynferðislegri misneytingu og kynferðislegri misnotkun (Lög 

nr. 58/2012 um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 1940). Í því samhengi sem hér um 

ræðir er vert að varpa ljósi á innihald þeirra málsgreina sem falla undir ákvæði 210. gr. a. alm. hgl. 

(nr. 19/1940) í ljósi þess að þar er að finna refsingu við stafrænum kynferðibrotum gegn börnum. 

Fyrrnefnt ákvæði er svo hljóðandi;  

210. gr. a. alm. hgl (nr. 19/1940). 
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1. mgr.: Hver sem framleiðir, flytur inn, aflar sér eða öðrum eða hefur í vörslu sinni ljósmyndir, 

kvikmyndir eða sambærilega hluti sem sýna börn á kynferðislegan eða klámfenginn hátt skal 

sæta sektum eða fangelsi allt að 2 árum ef brot er stórfellt. Sama gildir um ljósmyndir, 

kvikmyndir eða sambærilega hluti sem sýna einstaklinga 18 ára og eldri á kynferðislegan eða 

klámfenginn hátt, enda séu þeir í hlutverki barns, eða ef líkt er eftir barni í slíku efni þó að það 

sé ekki raunverulegt, svo sem í teiknimyndum eða öðrum sýndarmyndum. 

2. mgr.: Hver sem skoðar myndir, myndskeið eða aðra sambærilega hluti sem sýna börn á 

kynferðislegan eða klámfenginn hátt á netinu eða með annarri upplýsinga- eða fjarskiptatækni 

skal sæta sömu refsingu og greinir í 1. mgr. 

 

2.3 Stafræn kynferðisbrot gegn börnum. 
Áður en hugtakið „stafræn kynferðisbrot gegn börnum“ ruddi sér til rúms var að jafnaði notast við 

hugtakið „barnaníð“ sem þótti ekki teygja anga sína nægilega utan um umfang og eðli málefnisins 

(Yar og Steinmetz, 2019) og vegna skorts á nákvæmni væru sumir efnisþættir því ekki í samhengi 

við hugtakanotkunina (Ly, Murphy, og Fedoroff, 2016). Þrátt fyrir misræmi í hugtakanotkun er 

meginatriðið það að ofbeldi af þessu tagi er meðal þeirra afbrigða stafrænna brota sem hefur fyllt 

almenning hvað mestum óhug (Yar og Steinmetz, 2019) en þegar börn eru fórnarlömb 

kynferðisofbeldis fylgir því að jafnaði miklar áhyggjur almennings og yfirvalda (Martellozzo, 2012). 

Að jafnaði eru stafræn kynferðisbrot gegn börnum þess eðlis að staðfesta það sem á undan hefur 

gengið í hinum raunverulega heimi án aðkomu stafrænna eiginleika. Í grunninn er um að ræða 

sjónrænar staðfestingar, myndefni, þar sem ólögráða börn eru sýnd á kynferðislegan hátt eða efni 

sem inniheldur annað hvort yfirstandandi eða yfirstaðnar kynferðislegar og niðrandi athafnir sem 

beinast að börnum (Martin og Alaggia, 2013). Þannig eru stafræn kynferðisbrot afsprengi 

kynferðisbrota í hinum áþreifanlega heimi (Martin, 2015). Í því samhengi er framleiðsla á stafrænu 

efni oft þess eðlis að vera tilkomin vegna misnotkunar af hendi einhvers nákomins eða einhvers 

sem er í nærumhverfi barnsins (Europol, 2021a). Til frekari skilgreiningar á málefninu er jafnframt 

um að ræða stafræna tælingu (e. online grooming) þar sem gerendur ráðskast með tilfinningasvið 

brotaþola í gegnum stafræna miðla með stigmagnandi hætti þar sem traust samband er byggt upp í 

því skyni að komast í aðstæður þar sem líkamleg snerting getur farið fram, en algengt telst að 

kynferðislegar beiðnir berist til barna. Því hefur stafrænni tælingu verið líkt við einskonar 

undirbúningsferli (Winters, Kaylor og Jeglic, 2017). Í því skyni, þrátt fyrir fyrrum Internet umræðu, 

eru stafræn kynferðisbrot gegn börnum eðli málsins samkvæmt af völdum mannlegra eiginleika 

(Martellozzo, 2012). Staðreyndin sem umlykur veruleikann er hins vegar sú að varsla og miðlun á 

því stafræna efni sem tilgreint hefur verið hefur stigmagnast samhliða veldisvexti Internetsins 

(Quayle og Koukopoulos, 2019) þar sem efninu er dreift um bæði lokuð og opin netsamfélög 
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(Broadhurst, 2019). Fyrirliggjandi útþensla framkallar þar af leiðandi viðvarandi ógn og hefur verið 

yfirþyrmandi fyrir löggæsluyfirvöld innan Evrópusambandsins (Europol, 2020a) enda hefur 

auðvelt aðgengi að stafrænu og kynferðislegu efni af börnum mótað viðamikinn vanda á heimsvísu 

(Quayle og Koukopoulos, 2019). Eins og fram hefur komið hafa athuganir á stafrænum 

kynferðisbrotum gegn börnum hingað til einblínt að mestu leyti á kyrrmyndir/ljósmyndir sem sýna 

börn á kynferðislegan hátt (Rimer, 2019) en þó er vert að hafa hugfast að 

margvíslegar útfærslur hafa litið dagsins ljós, líkt og beinar útsendingar, sem undirstrikar 

alvarleikann og eflir umfangið (ECPAT, 2020; Europol, 2020a). 

Samanborið við „hefðbundin“ kynferðisbrot er óhætt að segja að hugtakið „stafrænt“ dragi 

nokkuð úr ásýnd alvarleikans meðal þeirra sem fremja verknaðinn, þ.e.a.s. skoða myndefnið, en 

sýnt hefur verið fram á að algengt sé að börn séu hlutgerð og þannig horft fram hjá því hvað liggur 

raunverulega að baki stafræna efnisins þar sem innihaldið er ekki áþreifanlegt (Rimer, 2019). En 

þrátt fyrir að ýmis mörk kunni að aðgreina raunheim og netheima verður stafrænt efni af því tagi 

sem hér um ræðir almennt ekki að veruleika nema verknaðurinn eigi sér stað í áþreifanlegu 

umhverfi. Í því skyni er helsti munurinn hinn stafræni eiginleiki sem gerir mönnum það kleift að 

skoða, geyma og dreifa efninu víða um heim (Ly, Murphy, og Fedoroff, 2016). Að því sögðu eiga 

stafræn kynferðisbrot gegn börnum því að jafnaði upphaf sitt og rætur í raunheim þar sem 

raunverulegur brotaþoli þjáist áður en stafrænir eiginleikar taka við (ECPAT, 2020) og gera það að 

verkum að afbrotið viðhaldist og dafni í ljósi miðlunar. Í því samhengi verður brotaþoli fyrir 

margvíslegri misnotkun þar sem verknaðurinn ágerist í hvert skipti sem nýr aðili skoðar það 

stafræna efni sem upphaflegur gerandi framleiddi og miðlaði áfram (Cook, 2019). Birtingarmynd 

stafræns kynferðisofbeldis er hins vegar ekki aðeins á formi kyrrmynda og myndskeiða þar sem 

beinar útsendingar af yfirstandandi misnotkun gegn börnum hafa skotið niður föstum rótum 

(Dushi, 2019). Í IOCTA skýrslu Europol frá árinu 2015 er varpað ljósi á framför í nýtingu 

tækninnar. Þar er tilgreint að beinar útsendingar, eða streymi, sem sýna kynferðislega misnotkun á 

börnum séu ekki lengur á þróunarstigi heldur orðnar að staðfestum veruleika (Europol, 2015) og 

gefur að líta stöðuga aukningu með tilliti til fyrri ára (Europol, 2021a). Vandamál beinna útsendinga 

er tvímælalaust umsvifamikið í ljósi þess hversu auðvelt er að nálgast slík streymi ásamt þeirri 

þátttöku sem „áhorfendum“ kann að bjóðast til að hafa bein áhrif á misnotkunina með 

persónulegum tilmælum og beiðnum, sem getur leitt til löngunar til eigin framleiðslu. Þannig er 

stöðugu framboði af nýju efni haldið á lofti ásamt eflingu alþjóðlegra einkenna (Dushi, 2019). Þegar 

öllu er á botninn hvolft þarf að horfast í augu við þann veruleika sem einkennist af uppsveiflu og 

auðveldu aðgengi að kynferðislegri nýtingu barna, sama hvaða miðlar eru til þess notaðir.  
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2.4 Umfang og brotaþolar. 
Vandasamt kann að vera að varpa ljósi á raunverulegt umfang stafræns kynferðisofbeldis gegn 

börnum og þarf því að taka mið út frá þeim tölfræðilegum gögnum sem eru fyrir hendi (Yar og 

Steinmetz, 2019). Í raun er ómögulegt að álykta um þann fjölda tilfella sem hefur tilvist og þarf því 

oft að taka tölfræðilegum gögnum með fyrirvara og rýna í aðferðafræðina á bak við gagnaöflunina 

(Ly, Murphy, og Fedoroff, 2016). Hins vegar er vitað með vissu, með tilliti til umfangs, að alls kyns 

afbrot af þessu tagi hefur einkennst af stöðugri aukningu miðað við fyrri ár. Í því samhengi er vert 

að nefna að Europol hefur í vörslu sinni yfir 40 milljónir af myndefni sem skilgreinist sem stafræn 

kynferðisbrot gegn börnum (Europol, 2021a). Þrátt fyrir slíkar upplýsingar má gera ráð fyrir fleiri 

málum en áætlað er hverju sinni í ljósi þess að efnið er oft falið í skugga huldunetsins. Í kjölfar þess 

hefur töluverður fjöldi af því efni sem hringsólar um netheima ekki verið, og verður ekki, upplýst 

(Yar og Steinmetz, 2019). Enn fremur er töluvert magn af umræddu efni aðgengilegt í gegnum 

hefðbundnar leitarvélar á borð við Google sem stendur flestum til boða (Holt, Cale, Leclerc, og 

Drew, 2020).  Tíðni og umfang þess efnis sem hér um ræðir er því að mestu byggt á þeim gögnum 

sem safnast hafa saman út frá tilkynntu efni samhliða gögnum löggæsluyfirvalda sem varða 

dreifingu og vörslu á upplýstu myndefni (Quayle og Koukopoulos, 2019). En mikilvægt er að hafa 

í huga að þó um sé að ræða upplýst efni sem hluti af lögreglurannsókn er að finna aragrúa af 

óþekktum brotaþolum (börnum) í ICSE-gagnagrunni (e. International Child Sexual Exploitation 

Database) INTERPOL. Veruleikinn er því sá að fjöldi barna fá réttlæti sínu ekki fullnægt 

(INTERPOL og ECPAT, 2018). Umræddur gagnagrunnur samanstendur af efni sem nemur um 

2,7 milljónir kyrrmynda og myndskeiða sem innihalda kynferðislegt efni af ungum börnum sem 

nýtist sérhæfðum aðilum til auðkenningar og þá hvort um sé að ræða nýtt eða gamalt efni 

(INTERPOL, e.d.).  

Í samantektarskýrslu INTERPOL og ECPAT (2018) sem byggð er á samvinnurannsókn þeirra 

í tengslum við stafræn kynferðisbrot gegn börnum er varpað ljósi á greiningu gagnvart umtalsverðu 

magni af myndefni úr ICSE-gagnagrunninum. Þó skal tekið fram að niðurstöður greiningarinnar 

ná ekki til eigin framleiðslu ungmenna á kynferðislegum sjálfsmyndum vegna þeirra vandkvæða 

sem felast í óljósum aðstæðum, þ.e.a.s. hvort að slíkt myndefni hafi komið til vegna þvingana eða 

af frjálsum vilja. Greining úrtaksins sýnir hins vegar fram á það hvernig hvít börn og þá helst stúlkur 

eru mun líklegri til að verða fyrir stafrænu kynferðisbroti, en þó vekur það athygli að í þeim tilfellum 

sem strákar voru brotaþolar var að jafnaði um að ræða grófara myndefni sem gefur vísbendingar 

um grófari misnotkun. Í samhengi við óþekkta brotaþola þar sem aldur var greinanlegur út frá 

fyrirliggjandi efni var stór hluti þeirra undir því þroskaskeiði sem telst til kynþroska, eða í 56,2% 

tilfella. Þá er vert að geta þess að í 4,3% tilfella voru brotaþolar skilgreindir sem ungabörn en skýr 
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tengsl voru milli ungs aldurs og grófleika misnotkunar og myndefnis. Rannsóknin leiðir því í ljós 

að eftir því sem barn var yngra var misnotkunin að jafnaði grófari. Fjöldi brotaþola hverju sinni var 

þá ekki einsleitur þó oftast væri um einn brotaþola að ræða, en í 28,4% tilfella voru brotaþolar fleiri 

(INTERPOL og ECPAT, 2018).  

Samskonar niðurstöður, samanborið við ofangreinda rannsókn, varðandi aldur, kyn og 

umfang, eru tilgreindar í ársskýrslu INHOPE (e. International Hotline Operators of Europe), 

alþjóðlegra regnhlífarsamtaka ábendingalína um stafræn kynferðisbrot gegn börnum. Frá árinu 

2003 hafa Barnaheill á Íslandi (Save the Children á Íslandi) tilheyrt samtökunum ásamt 47 

ábendingalínum í 43 löndum, samanber árið 2019. Á vefsíðunni Barnaheill.is er að finna 

ábendingalínu þar sem kostur gefst á að tilkynna um „ólöglegt og óviðeigandi efni á netinu sem 

varðar börn eða er beint gegn börnum og unglingum undir 18 ára aldri“ (Barnaheill, e.d.). 

Samkvæmt ársskýrslu INHOPE sem tekur mið af árinu 2019 hafa tilkynningar í heild er varðar 

fyrrnefnt efni tvöfaldast á tveggja ára tímabili en við gagnaöflun er notast við þríþætt nálgunarkerfi, 

samanber ábendingar frá almenningi, skýrslur Internetfyrirtækja og fyrirbyggjandi leitir. Efnið er 

síðar greint með tilliti til lögmætis og þar er vert að nefna að 320,672 kyrrmyndir og myndskeið af 

þeim 456,055 sem INHOPE komst yfir voru talin brjóta í bága við lög og réttindi barna. Líkt og í 

rannsókn INTERPOL og ECPAT var skýr aldurs og kynjamunur á fyrirliggjandi myndefni en það 

efni sem taldist ólöglegt varðaði að mestu stúlkur, eða í 91% tilfella (strákar = 7%, bæði kyn = 2%). 

Aldur brotaþola var þá að mestu langt undir lögráða aldri þar sem í 92% tilfella var um að ræða 

brotaþola sem voru undir 13 ára aldri, samanber 2% brotaþola sem voru á aldrinum 0-2 ára, 90% 

á aldrinum 3-13 ára og  8% á aldrinum 14-17 (INHOPE Association, 2019). Þá eru brotaþolar í 

beinum útsendingum að jafnaði stúlkur undir 13 ára aldri (Europol, 2021a). Hins vegar eru það 

ekki einvörðungu stúlku sem verða brotaþolar stafræns kynferðisbrots, þó vissulega sé fátíðara, 

miðað við núverandi vitneskju, að strákar verði fyrir slíku, en rannsókn Shelton og félaga (2016) 

sýnir fram á jafnara hlutfalls milli kynja út frá úrtaki sínu. Því til stuðning má nefna alþjóðlega 

lögregluaðgerð sem skilaði sér í niðurrifi á síðunni „Boystown“ þar sem um 400.000 skráðir 

notendur deildu kynferðislegu og grófu myndefni af börnum. En sú aðgerð veitir víðari þekkingu 

á því sem er að eiga sér stað og að málefnið varðar öll kyn (Europol, 2021b).  

 

2.4.1. Ísland. 
Samkvæmt vitund höfundar hefur mýtan „saklausa Ísland“ verið í hávegum höfð í gegnum tíðina 

en hins vegar er óraunhæft að halda þeirri hugsjón á lofti, að minnsta kosti er varðar kynferðisbrot 

gegn börnum á stafrænum vettvangi, samanber dómafordæmi. Í því samhengi er vert að varpa ljósi 
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á Hrd. 15. október 2020 í máli nr. 16/2020 þar sem sannað þykir að ákærði hafi gerst sekur um 

háttsemi sem varðar brot á 2. mgr. 210 gr. a. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 þar sem ákærði 

er sakaður „um að hafa á tímabilinu 2. október 2016 til 10. mars 2017 skoðað 85 ljósmyndir og 

eina hreyfimynd í Samsung Galaxy S7 Edge farsíma sínum, en myndir þessar sýna börn á 

kynferðislegan hátt“. Jafnframt er vert að leggja til grundvallar niðurstöður Hrd. 12. nóvember 
2015 í máli nr. 240/2015 þar sem ómerkingu héraðsdóms er hafnað, en þar er ákærði sakfelldur 

fyrir að „hafa haft í vörslum sínum 45.236 ljósmyndir og 155 hreyfimyndir sem sýndu börn á 

kynferðislegan og klámfenginn hátt“ sem heimfært var undir 1. mgr. 210. gr. a. almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940. Í síðarnefndum dómi er talið að hluti þess efnis sem ákærði hafði í 

vörslum sínum hafi verið „af grófasta tagi“. En þrátt fyrir að dómafordæmi varpi ljósi á tilvist þeirra 

brota sem hér um ræðir gefa þau í sjálfu sér ekki nægilega útskýringu og túlkun varðandi umfang 

og fyrirferð. 

Hins vegar er meginvandinn er varðar útlistun á umfangi sá, líkt og fram hefur komið, að ekki 

er ríkjandi vitund um allt það efni sem hefur tilvist (Yar og Steinmetz, 2019) og þar er umfang í 

íslensku samhengi engin undantekning. Í raun er lítið um umfang að finna í íslensku samhengi án 

aðkomu rannsakenda og sérfræðinga á því sviði sem málaflokkurinn tilheyrir. Því verður hér stuðst 

við opinbera afbrotatölfræði ríkislögreglustjóra og umfjöllun fjölmiðla. Sé rýnt í afbrotatölfræði 

ríkislögreglustjóra, samantekt skráðra brota í málaskrárkerfi lögreglunnar, fyrir árið 2019 var 

heildarfjöldi skráðra brota, sem brjóta í bága við ákvæði 210. gr. a. og 210 gr. b. almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940, 41 talsins (Ríkislögreglustjóri, 2020) sem er töluverð aukning með tilliti 

til fyrri ára (Ríkislögreglustjóri, 2019). Með tilkomu viðamikillar fjölmiðlaumfjöllunar á vegum 

fréttaskýringarþáttarins Kompás síðla árs 2020 má segja að ákveðin vitundarvakning varðandi 

stafræn kynferðisbrot gegn börnum hafi litið dagsins ljós. En samanber niðurstöður Kompás sem 

byggðar eru á viðtölum við rannsakendur málaflokksins er um að ræða umtalsvert magn af 

myndefni, bæði kyrr- og hreyfimyndir, sem fundist hefur hérlendis þar sem innihaldið sýnir börn á 

kynferðislegan hátt og þar á meðal grófa misnotkun á ungabörnum. Í því samhengi er vert að geta 

þess að þegar umfjöllun Kompás leit dagsins ljós beindust rannsóknir lögregluembætta í heild sinni 

að 33 íslenskum karlmönnum, flest aðskilin mál, sem lágu undir grun er varðar vörslu á stafrænu 

efni sem fellur undir kynferðisbrot gegn börnum. En að sögn fulltrúa tölvurannsóknardeildar 

lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu hefur grófleiki þess myndefnis sem upp hefur komið á 

yfirborðið jafnframt farið vaxandi samhliða talsverðri aukningu á magni myndefnis í kjölfar 

tækniþróunar. Þá liggja sterkar vísbendingar til grundvallar um að mun fleiri aðilar, umfram upplýst 

mál, stundi niðurhal á því efni sem hér um ræðir og þó svo að ekki séu mörg fordæmi þess er varðar 
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íslenskt efni, íslensk börn, þykir það sannað að slíkt hafi tilvist og sé í umferð (Erla Björg 

Gunnarsdóttir og Nadine Guðrún Yaghi, 2020). 

 

2.5 Gerendur. 
Þó hingað til hafi ritgerðin að mestu tekið mið af slæmu afsprengi Internetsins hefur það jafnframt 

veitt aukin úrræði til að bera kennsl á afbrotamenn, en snemma á 21. öld varð töluverð aukning í 

uppgötvun stafrænna gerenda (Babchishin, Hanson og VanZuylen, 2015). Í gegnum tíðina hafa 

rannsóknir fræðimanna sem snúa að gerendum að jafnaði einblínt á persónueinkenni og hvatir 

einstakra brotamanna með áhættumat að leiðarljósi (Quayle og Koukopoulos, 2019) en meirihluti 

þeirra sem gerst hafa sekir um stafræn kynferðisbrot gegn börnum hafa niðurhalið eða haft í vörslu 

sinni kynferðislegt myndefni af börnum (Babchishin, Hanson og VanZuylen, 2015). Hins vegar ber 

að varast ályktanir um sálfræðilegt ástand viðkomandi þar sem ekki allir gerendur eru haldnir 

barnagirnd (Martellozzo, 2012). Þá hafa gerendur jafnframt verið flokkaðir eftir fyrirætlunum og 

ásetningi (Armstrong og Mellor, 2016). En til frekari útskýringar varðandi gerendur varpar 

Martellozzo (2012) ljósi á tveggja flokka skiptingu sem einkennir helstu birtingarmyndir stafrænna 

gerenda, eða stafrænna kynferðisbrotamanna. Hins vegar er nauðsynlegt að hafa það hugfast að þó 

að notast sé við orðalagið „stafrænir gerendur“ eru þeir engu að síður raunverulegir gerendur líkt 

og í öðrum afbrotum þó engin persónuleg tengsl eða snerting eigi sér stað. Að því sögðu einblínir 

fyrrnefnd flokkaskipan Martellozzo (2012) annars vegar á þá sem nýta sér stafræna eiginleika, 

Internetið, til tælingar (e. grooming) gagnvart börnum til kynferðislegra athafna og hins vegar þá 

sem nýta sér eiginleikana til frekari framleiðslu, dreifingar og niðurhals á myndefni sem inniheldur 

kynferðisbrot gegn börnum (Martellozzo, 2012), einkum án þess að hafa ríkjandi hvatir til frekari 

kynferðisbrota í raunheim (Armstrong og Mellor, 2016). Þannig eru þeir sem nýta sér bæði stafræna 

eiginleika og brjóta persónulega gegn barni með snertingum skilgreindir sem tvíþættir gerendur (e. 

mixed offenders) (Ly, Murphy og Fedoroff, 2016) og eru líklegri til þess að brjóta oftar af sér í 

raunheim (Babchishin, Hanson og VanZuylen, 2015). Þá varpa Armstrong og Mellor (2016) enn 

fremur ljósi á flokkaskipan gagnvart þeim gerendum sem ekki hafa einbeittan brotavilja né sýna 

fram á kynferðislegar langanir til barna, þar sem brot þeirra eru tilkomin vegna leiðandi þátta. Sú 

flokkun ýtir þar af leiðandi undir þá hugsjón, sem nú þegar hefur komið fram, um að fyrirliggjandi 

aðstæður Internetsins kunna að hafa áhrif á ákvörðunartöku (Goldsmith og Wall, 2019). 

Þegar allt kemur til alls eru gerendur stafrænna kynferðisbrota gegn börnum í raun ekki 

einsleitur hópur (Clevenger, Navarro og Jasinski, 2016; Shelton, Eakin, Hoffer, Muirhead, og 

Owens, 2016) en munur er á því hvernig hegðun þeirra þróast, þ.e.a.s. hvort aðeins áhorf og 
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dreifing á efni sé látið nægja eða hvort frekari verknaður sé hafður til hliðsjónar (Clevenger, 

Navarro, Jasinski, 2016). Með tilliti til fjölbreytileika hefur meðal annars verið varpað ljósi á að 

stafrænir gerendur séu frábrugðnir öðrum gerendum kynferðisbrota að því leytinu til að meiri 

samúð ríkir meðal stafrænna gerenda ásamt færri sálrænum kvillum (Babchishin, Hanson og 

VanZuylen, 2015), og oft á tíðum sé um að ræða menntaða og reynda einstaklinga sem búa yfir 

þekkingu á því hvernig hægt sé að nýta upplýsingatækni í ólögmætum tilgangi (Cook, 2019). Á hinn 

bóginn hafa niðurstöður rannsókna jafnframt varpað ljósi á gerendur sem haldnir eru sálrænum og 

vitrænum kvillum. Til að mynda má nefna niðurstöður Rimer (2019) sem benda til ákveðins skorts 

á raunveruleikatengslum meðal stafrænna gerenda sem skoða kynferðislegt myndefni af börnum. Í 

þeirri rannsókn gefur að líta vanmat gerenda á alvarleika málaflokksins þar sem efnið er álitið sem 

„aðeins stafrænt“. Í raun má horfa á það sem vitræna röskun þar sem sýnt hefur verið fram á 

brenglaða ásýnd stafrænna gerenda á tilvist barna og þeirra hlutverk í tengslum við málefnið. Þar 

af leiðandi má sjá umlykjandi afneitun meðal þessara einstaklinga um að afleiðingar stafi af þeim 

þar sem engin snerting eigi sér stað (Kettleborough og Merdian, 2017). Í heildarsamhenginu verður 

því að hafa hugfast að niðurstöður rannsókna eru háðar misjöfnum aðferðafræðum og úrtökum, 

en þó er almennt talið að meirihluti gerenda séu hvítir karlmenn (Yar og Steinmetz, 2019; 

Clevenger, Navarro og Jasinski, 2016). Enda er meiri netnotkun á heimsvísu meðal hvítra 

menntaðra karlmanna (Babchishin, Hanson og VanZuylen, 2015). Slíkar niðurstöður, líkt og fram 

hafa komið, er jafnframt að finna í rannsókn sem byggð er á 251 upplýstu máli bandarísku 

alríkislögreglunnar, FBI, sem varðar stafræn kynferðisbrot gegn börnum undir 18 ára aldri. En í 

gögnum rannsóknarinnar, sem voru þess eðlis að spanna tvö aðgreind tímabil, 198 mál frá árunum 

1996 til 2002 og 53 mál frá 2002 til 2010, var aðeins að finna karlkyns gerendur sem voru í 97% 

tilfella hvítir. Bróðurpartur þeirra gerenda sem um ræðir, 97%, höfðu aðild að áhorfi og dreifingu 

á myndefni sem innihélt börn á kynferðislegan hátt. En burtséð frá þeirri staðreynd, um kyn og 

litarhátt, var að finna fjölbreytileika varðandi aldur, sem spannaði frá 18 til 77 ára (meðalaldur 38 

ára), störf og fjölskyldubönd (Shelton, Eakin, Hoffer, Muirhead, og Owens, 2016). Enn fremur er 

vert að nefna að þeir sem standa að framleiðslu stafrænna kynferðisbrota gegn börnum eru oft á 

tíðum fjölskyldumeðlimir ásamt því að hafa litla sjálfsstjórn (Clevenger, Navarro og Jasinski, 2016).  

Þó það sé ekki útilokað eru kvenkyns gerendur mun ólíklegri til að bera með sér kynferðislegar 

hvatir til barna og þar af leiðandi er það fátítt að kvenmenn séu meðal stafrænna gerenda í málum 

sem varða kynferðisbrot gegn börnum (Ly, Murphy, og Fedoroff, 2016), samanber ofangreindan 

texta. Sé rýnt í samantektarskýrslu INTERPOL og ECPAT (2018) er hlutfall kvenkyns gerenda 

meðal greinanlegra einstaklinga aðeins 2%, en í 5,5% tilfella var að finna samvinnu beggja kynja. 
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3 Áskoranir löggæslu. 
Áður en vikið er að hinum helstu áskorunum sem þjarma að löggæslu í tengslum við stafræn 

kynferðisbrot gegn börnum er vert að halda því til haga að löggæsluyfirvöld gegna nauðsynlegu og 

mikilvægu hlutverki í samfélögum heimsins. En með vísan til lögreglulaga (nr. 90/1996) er 

kjarnahlutverk lögreglu að gæta almannaöryggis og tryggja réttaröryggi borgaranna samhliða því að 

stemma stigu við afbrotum. Enn fremur er lögreglu ætlað að „hafa í heiðri þær þjóðréttarlegu 

skuldbindingar sem Ísland hefur undirgengist“ (lögreglulög, nr. 90/1996) og þar má horfa til kafla 

2.2. þessarar ritgerðar þar sem farið er yfir slíkar skuldbindingar. Í því samhengi er nauðsynlegt að 

varpa ljósi á þær efnislegu staðreyndir sem blasa við, en í raun má segja að nýr veruleiki skapist með 

tilvist nýrra áskoranna sem kallar á skilvirka aðlögunarhæfni löggæslu. Stofn löggæslu og eðli 

starfsins hefur þannig tekið á sig flóknari mynd frá því sem áður var vegna umhleypinga í lands- og 

loftslagi afbrota (Bayley, 2016; Dómsmálaráðuneytið, 2019). Slíkar umhleypingar endurspeglast til 

að mynda í breytingu afbrotahegðunar og verknaðaraðferða manna þar sem tækniþróun og 

alþjóðavæðing hefur haft markviss áhrif á umhverfi afbrota, en fyrirliggjandi gögn benda til þess 

að tæknilegir eiginleikar séu farnir að nýtast í auknum mæli til fjölbreyttra verknaðaraðferða afbrota 

í netheimum (Europol, 2020a). Nýjar útfærslur og þróun í aðferðafræði afbrotamanna leiðir þannig 

af sér auknar kröfur um skilvirkar nálganir löggæslu (Bayley, 2016) þar sem „hin hefðbundna 

löggæsla“ (e. the standard model of policing) er ekki ávallt í stakk búin til þess að takast á við afbrot 

samtímans þar sem hin hefðbundna löggæsla einkennist fremur af viðbragðsaðgerðum í stað 

þverfaglegra og fyrirbyggjandi nálgana. Löggæsluyfirvöld þurfa því að fylgja stafrænni, og almennri, 

þróun afbrota með gagnreyndum aðferðum til að stemma stigu við þeim (Lum og Koper, 2017). 

Samkvæmt stefnumiðaðri greiningarskýrslu ríkislögreglustjóra (2019) er varðar umhverfi löggæslu 

á Íslandi fyrir árin 2020 til 2024 er talið að tæknibreytingar, þar með framfarir í ofbeldi gegn börnum 

á stafrænum vettvangi, leiði til vanda innan löggæslu. En þrátt fyrir samstarf íslensku lögreglunnar 

við erlend lögreglulið blasir sú staðreynd við að vangeta virðist ríkjandi innan íslenskra 

löggæsluyfirvalda varðandi hæfni og rannsóknargetu á sviði stafrænna afbrota (Ríkislögreglustjóri, 

2019). Í því skyni má draga þá ályktun að málaflokkurinn, stafræn kynferðisbrot gegn börnum, 

þurfi að sæta víðtæku varnarleysi. 

Hafa ber hugfast að þegar umræða um auknar áskoranir er annars vegar fylgir því ákveðin 

óvissa þar sem í raun er einungis hægt að greina umfang þeirra og eðli á settum tíma með 

fyrirliggjandi gögnum. Í fyrstu verður farið yfir þær áskoranir sem hinn stafræni vettvangur hefur 

skapað fyrir löggæslu og síðar hvernig heimsfaraldur geisaði í skugga heimsfaraldurs. 
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3.1 Hinn stafræni vettvangur. 
Hinn stafræni vettvangur, með vísan til tækniþróunar, hefur óumdeilanlega einfaldað ferli afbrota 

og ekki síst er varðar stafræn kynferðisbrot gegn börnum. Í því samhengi er eitt af lykilatriðum fyrir 

afbrotamenn það að fyrrnefndur vettvangur virkar sem alþjóðlegt, öflugt og hagstætt dreifikerfi 

sem er illrekjanlegt fyrir löggæslu (Holt, Cale, Leclerc, og Drew, 2020). Afbrot þessa málaflokks eru 

því útbreidd og eðli málsins samkvæmt er um að ræða alþjóðlegan vanda er varðar eftirlit löggæslu 

(Horsman, 2018). Afbrotamönnum er veitt ákveðið sóknarfæri og þeim gert kleift á að stunda 

verknað sinn svo lítið beri á samhliða tækifærum sem eru ekki endilega til staðar í hinum 

áþreifanlega heimi. Þannig er greiður aðgangur að kynferðislegu efni af börnum ríkjandi þáttur hins 

stafræna vettvangs ásamt því að kostur gefst á að velja brotaþola til misnotkunar. Í því skyni er 

óhætt að segja að þau vandamál sem spretta upp í tengslum við umræddan málaflokk séu þvert á 

móti einsleit og er því nauðsynlegt fyrir löggæsluyfirvöld að aðlaga rannsóknaraðferðum sínum að 

því umhverfi sem er ríkjandi hverju sinni með það fyrir augum hvernig vettvangurinn nýtist 

afbrotamönnum til að uppfylla hvatir sínar (Martellozzo, 2012). Þannig veitir vettvangurinn 

jafnframt með sanni viðamikla möguleika fyrir löggæslu í tengslum við framfarir, en upp að vissu 

marki er talið að vænlegt sé að hafa gildi yfirfærslulögmál Locards til hliðsjónar, með vísan til þess 

að yfirleitt myndast ummerki sem leiða til samtengingar á milli sakbornings/geranda, brotaþola og 

vettvangs. Birtingarmynd ummerkja væru þá í þessu tilfelli stafræn og á borð við IP-tölur og stafræn 

fótspor, en sá vandinn sem steðjar þar að er hversu auðvelt er að fela slíkt (Cook, 2019). Enda 

virðist vera mun erfiðara að yfirfæra gildi Locards yfir á stafrænan vettvang þar sem stafræn 

kynferðisbrot gegn börnum hafa verið, og verða líklegast áfram, óupplýst og falin ásamt 

brotaþolum og gerendum. Þá er það almennt svo að sveigjanlegt umhverfi nútímans og 

aðlögunarhæfni manna hefur skapað erfiðleika við að stemma stigu við afbrotum sem tengjast 

stafrænum brotum og skipulagðri brotastarfsemi (Europol, 2021a). Þannig er vandinn enn fremur 

sá að þrátt fyrir vitundarvakningu og mun betri aðgerðir en áður fyrr er þó enn ákveðinn skortur á 

rannsóknarúrræðum meðal löggæsluyfirvalda í kjölfar þess að víddin og sérhæfingin sem hinn 

stafræni vettvangur bíður upp á er töluvert umfram vídd raunheims ásamt aðkomu mun fleiri aðila 

og innviða. Þarf því að jafnaði samspil margra innviða til að takast á við málaflokkinn þar sem 

löggæsla hefur í raun ekki tök á því ein og sér (Holt, Cale, Leclerc, og Drew, 2020) með vísan til 

þess að fordæmi eru fyrir því að kallað hefur verið eftir aðstoð internetfyrirtækja til að koma í veg 

fyrir kynferðislegt efni sem snýr að börnum (Horsman, 2018). Ekki síst vegna útbreiðslu efnisins 

sem skýtur niður rótum í mismunandi lögsögum (Yar og Steinmetz, 2019) samhliða undirmönnun 

meðal löggæslu (Holt, Cale, Leclerc, og Drew, 2020). 
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Auðkennisleysi og hulin slóð afbrotamanna er veruleiki sem löggæsluyfirvöld þurfa að horfast 

í augu við þar sem afbrotamenn eru farnir að nýta sér eiginleika huldunetsins í auknum mæli (Holt, 

Cale, Leclerc, og Drew, 2020). Þá hefur Europol jafnframt lýst yfir aukinni seiglu meðal 

afbrotamanna við aðgerðum löggæsluyfirvalda í kjölfar aukinna möguleika til dulkóðunar, bæði á 

huldunetinu og öðrum miðlum, sem hefur haft vaxandi áhrif á markaðinn ásamt því að skerða getu 

löggæsluyfirvalda til að auðkenna og rannsaka þá sem aðhafast í málaflokknum. Rót vandans 

einkennist þá jafnframt af ákveðinni upprisu afbrotamanna, en þegar lögreglu tekst að kollvarpa 

einu samfélagi sem einkennist af stafrænum kynferðisbrotum gegn börnum er annað reist með 

sterkari stoðum en áður og því er í raun um að ræða einskonar vítahring fyrir brotaþola og löggæslu. 

Slík samfélög byggjast gjarnan upp með stigveldi til hliðsjónar þar sem veittar eru frekari 

upplýsingar um vænlegar leiðir til að forðast aðgerðir löggæslu (Europol, 2020a). Samhliða slíkri 

aðlögunarhæfni afbrotamanna hefur oft reynst erfitt að bera kennsl á gerendur og brotaþola 

samhliða því að uppruni þess efnis sem hringsólar innan um netheima helst falinn. Þar að auki 

hefur uppgangur lifandi streyma af misnotkun barna valdið örðugleikum þar sem efnið hverfur að 

jafnaði eftir að streymi líkur sem veitir afbrotamönnum færi á því að hverfa nær sporlaust eftir 

áhorf án nokkurra stafrænna sönnunargagna (Broadhurst, 2020). Bersýnilegt er að málaflokkurinn 

krefst mikillar athygli og þrátt fyrir að löggæsluyfirvöld hafi í gegnum tíðina sýnt fram á aðgerðir 

sem hafa skilað góðum árangri liggur það samt sem áður þungt á herðum þeirra að þróa með sér 

aðferðafræði sem hefur markviss áhrif gagnvart núverandi útþenslu stafrænna kynferðisbrota gegn 

börnum (Holt, Cale, Leclerc, og Drew, 2020). Að því sögðu er þó vert að einblína á nýlega 

alþjóðlega lögregluaðgerð, sem var nefnd í kafla 2.4, þar sem víðtæku samfélagi afbrotamanna var 

kollvarpað. Þar var lokað á 400.000 virka notendur síðunnar „Boystown“ sem hýst var á 

huldunetinu þar sem aragrúi af kynferðislegu myndefni af börnum var að finna. Sú aðgerð leiddi 

enn fremur til lokunar á minni samfélögum innan huldunetsins (Europol, 2021b).  

 

3.2 Í skugga heimsfaraldurs. 
Í ljósi löggæslu og breyttra tíma er vel við hæfi að horfa til þeirra áskoranna og afleiðinga sem skutu 

niður rótum sínum í tilvist manna í kjölfar útbreiðslu farsóttarinnar Covid-19 (SARS-CoV-2). Um 

er að ræða söguleg áhrif á heimsvísu þar sem félagsleg einangrun náði hámarki í kjölfar aðgerða við 

baráttu frekari útbreiðslu veirunnar. Sé einblínt á þau áhrif sem teygðu anga sína utan um samfélög 

heimsins með tilliti til einangrunar skapaðist í raun nýr veruleiki frá afbrotafræðilegu sjónarhorni 

þar sem tíðni afbrota eftir afbrotaflokkum tók mun meiri breytingum en tíðkast hefur almennt er 

varðar breytta afbrotahegðun eftir tímabilum. Breyting afbrotahegðunar í heimsfaraldrinum ýmist 
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jók eða minnkaði tíðni afbrota á skömmum tíma (Stickle og Felson, 2020). Þó skal hafa þann 

varnagla á að í heimsfaraldrinum sköpuðust jafnframt erfiðleikar fyrir brotaþola til að tilkynna brot 

sem kann að skekkja tölfræðina er varðar afbrot almennt og því vanmat á sumum brotaflokkum 

(Interpol, 2020). Hins vegar er óhætt að segja að ríkjandi óstöðugleiki og ófyrirsjáanlegar aðstæður 

faraldursins hafi haft bein áhrif á afbrot þar sem einangrunin kann að hafa haft þá sérstöðu að 

sameina gerendur og brotaþola, þar með talið börn, í auknum mæli sem framkallar aukna ógn og 

víðtækara varnarleysi (Baker, 2020). Í raun má segja að loft- og landslag afbrota hafi breyst að því 

leytinu til að afbrotavettvangurinn varð líklegri til að færast inn á heimili sem og verða stafrænn 

(Stickle og Felson, 2020) en ljóst er að heimsfaraldurinn hafði viðamikil áhrif á hringrás stafrænna 

afbrota og ekki síst hvað varðar stafræn kynferðisbrot gegn börnum þar sem notkun á huldunetinu 

og jafningjanetinu, með tilliti til dreifingar, fór vaxandi samhliða breyttum aðstæðum á heimsvísu 

(Europol, 2020b; Interpol, 2020).  

Sé horft til þeirrar merkingar sem liggur að baki heimsfaraldurs, samkvæmt íslenskri 

nútímamálsorðabók, er fyrirbærið skilgreint sem „faraldur sem nær til fjölmargra landa“. Með slíka 

skilgreiningu í brennidepli má setja hana í samhengi við stafræna afbrotahegðun á netinu þar sem 

horfast þarf í augu við heimsfaraldur í heimsfaraldri er varðar dreifingu á kynferðislegu efni af 

börnum í netheimum. Til frekari útskýringar á undanförnu orðalagi „heimsfaraldur í heimsfaraldri“, 

má líta á hvers kyns framleiðslu og dreifingu á kynferðislegu efni af börnum sem ákveðinn 

heimsfaraldur vegna umfangs og eðlis þess, en samanber skýrslu Europol um málefnið hefur 

dreifing á fyrrnefndu efni verið í hæðum um nokkurt skeið en náð hámarki sínu í kjölfar 

einangrunar af völdum tilvistar Covid-19. Þá hafa aðildarríki innan Evrópusambandsins gert grein 

fyrir auknum lokunum á tilraunir manna til að nálgast kynferðislegt efni af börnum í faraldrinum 

(Europol, 2020b). Í ljósi þess endurspeglar heimsfaraldurinn, Covid-19, vel hvernig afbrotahegðun 

hefur þá tilhneigingu að aðlagast hverju tímabili fyrir sig og er því aukningin á stafrænu 

kynferðisofbeldi gegn börnum á fyrrnefndu tímabili til komin vegna frekari sameiningu brotaþola 

og afbrotamanna (Interpol, 2020). Í því skyni nýta afbrotamenn sér brothætt óvissuástand 

samfélaga til að fullnægja þörfum sínum og skapa auknar áskoranir fyrir löggæslu, en ætla má að 

ferðatakmarkanir, útgöngubönn, félagsleg einangrun og aðrar sóttvarnaraðgerðir hafi ýtt undir 

netnotkun manna og þar af leiðandi rennt stoðum undir hag kynferðisbrotamanna með tilliti til 

aukinnar dreifingu á ólöglegu myndefni af börnum sem og aukningu í beinum útsendingum sem 

innihalda kynferðisbrot gegn börnum (Europol, 2020a; Interpol, 2020). 

Á þessum fordæmalausu tímum, með vísan til upphafs og framgangs Covid-19 faraldursins, 

hafa löggæsluyfirvöld í raun þurft að takast á við tvöfaldan heimsfaraldur, í því samhengi sem hér 
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um ræðir, þar sem hvor hefur haft sína sérstöðu. Undir slíkum kringumstæðum er auðséð að auknar 

kröfur eru settar á herðar löggæslu er varðar getuna á að takast á við vandann, en frá degi til dags 

þurfa handhafar löggæsluvalds að standa að ákvörðun um hvaða tiltekna efni skuli fá rými til 

rannsóknar (Europol, 2020a). Til að setja umfang stafræns kynferðisofbeldis gegn börnum í frekara 

og dýpra samhengi við heimsfaraldurinn Covid-19 og í meiri nálægð við íslenskt samfélag má geta 

þess að á einungis einum mánuði, í apríl 2020, í Bretlandi, tókst að vísa 9 milljónum tilrauna frá því 

að fá aðgengi að kynferðislegu efni af börnum (Europol, 2020b). Því er rétt hægt að ímynda sér 

þær atrennur sem komast fram hjá lokunum. 
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4 Afleiðingar. 
Það er auðséð að börn eiga í miklum erfiðleikum með að grípa til aðgerða til verndunar og eru þar 

af leiðandi fremur varnarlaus gegn aðilum sem hafa yfirburði. Í kjölfar þess sem fram hefur komið 

hingað til, með tilliti til ungs aldurs fórnarlamba og grófleika þess myndefnis sem hefur litið dagsins 

ljós (INTERPOL og ECPAT, 2018; INHOPE, 2019) er bersýnilegt að slík meðferð kunni að hafa 

í för með sér slæmar afleiðingar sem geta haft langvarandi áhrif þar sem um er að ræða mikilvægt 

tímabil í þroskaferli barna (Martellozzo, 2012). Í grunninn, þar sem börn verða fórnarlömb 

kynferðisofbeldis, er um að ræða alvarlegan lýðheilsuvanda og skerðingu á lífsgæðum þar sem 

líffræðilegar afleiðingarnar kunna að fylgja brotaþolum í gegnum lífið (World Health Organization, 

2020). Þannig eru kynferðisofbeldi gegn börnum að jafnaði krufin í ljósi sálrænna áfalla og 

áfallastreituröskunar en alvarleiki afleiðinga fer eftir þroskastigi og umhverfisþáttum hvers barns. Í 

því samhengi getur varnarleysi og óöryggi verið langvarandi samhliða skertu sjálfsáliti (Martin, 

2015). Þar að auki, umfram hið eiginlega brot, þurfa brotaþolar oft á tíðum að sæta hótunum af 

hálfu geranda sem getur valdið því að brotið fylgi brotaþola og verði ekki upplýst (Canadian Centre 

for Child Protection, 2017). Í gegnum tíðina hefur aragrúi af rannsóknum einblínt á afleiðingar sem 

hljótast í kjölfar kynferðisofbeldis en þrátt fyrir það virðist enn vera ákveðinn skortur á rannsóknum 

sem varpa ljósi á afleiðingar í kjölfar stafrænna kynferðisbrota gegn börnum (Gewirtz-Meydan, 

Walsh, Wolak, og Finkelhor, 2018). Oft á tíðum eru brotaþolar meðvitaðir um að verið sé að festa 

misnotkunina á stafrænt form og í kjölfar þess hafa brotaþolar greint frá því að mikil skömm, 

niðurlæging og ótti fylgi kynferðislegri myndbirtingu af þeim sem börnum. Vanlíðan og 

varnarleysið varðandi stafrænt kynferðisbrot er þá helst af völdum þess að þegar misnotkuninni 

lýkur í hinum áþreifanlega heimi heldur hún áfram með stafrænum hætti þar sem fjöldi 

afbrotamanna geta nýtt sér myndefnið (Canadian Centre for Child Protection, 2017; Martin, 2015). 

Í því skyni er um að ræða áframhaldandi misnotkun sem getur verið takmarkalaus vegna stafrænna 

eiginleika (Martin, 2015). 

Í rannsókn Gewirtz-Meydan, Walsh, Wolak, og Finkelhor (2018) er varpað ljósi á afleiðingar 

stafrænna kynferðisbrota gegn börnum út frá greiningu gagna sem innihéldu svör frá 133 lögráða 

þátttakendum sem tjáðu sig um upplifun þess að verða fyrir slíku broti. Í ljós kemur að nær 

helmingur þátttakenda greindu frá því að stafræni þátturinn, samanborið við áþreifanlegu 

misnotkunina, hafði frábrugðin áhrif. Í því samhengi var að finna viðvarandi og sálrænar upplifanir 

sem tengdust niðurlægingu, skömm, sektarkennd og varnarleysi umfram upprunaleg áhrif 

kynferðisbrotsins. Jafnframt fundu margir þátttakendur fyrir endurupplifun og stöðugri misnotkun 

vegna þeirrar hugsunar, og oft staðreyndar, um að myndefnið væri enn í dreifingu og opið hverjum 
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sem er. Þegar öllu er á botninn hvolft hafði myndefnið því ákveðið vald yfir lífi brotaþola sem 

kallar á aukin úrræði fyrir þarfir brotaþola samhliða mikilvægi þess að bera kennsl á brotaþola í því 

efni sem hefur tilvist.   
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5 Niðurstöður og umræður 
Sú hugsjón sem höfð var í brennidepli við gerð þessarar ritgerðar var þess eðlis að veita lesendum 

innsýn í útþenslu á viðamiklu vandamáli í ljósi vaxandi tækniþróunar (Quayle og Koukopoulos, 

2019) ásamt þeim erfiðu áskorunum sem löggæsluyfirvöld á heimsvísu þurfa að horfast í augu við 

(Holt, Cale, Leclerc, og Drew, 2020). Markmiðið var þá allra helst að veita ákveðna 

vitundarvakningu í ljósi þess að viðkvæmur hópur, börn, fá oft á tíðum ekki fullnægjandi réttlæti í 

tengslum stafræn kynferðisbrot þar sem þau haldast í of mörg skipti falin (Europol, 2020a) og ekki 

síst þegar lifandi streymi eiga í hlut vegna skorts á stafrænum sönnunargögnum (Broadhurst, 2019). 

Þá er ávallt mikilvægt að hafa hugfast að þrátt fyrir eiginleika Internetsins sem kunna að ýta undir 

afbrotahegðun og útþenslu stafrænna kynferðisbrota gegn börnum (Quayle og Koukopoulos, 2019; 

Europol, 2020a) eru rætur vandans mannlegir (Martellozzo, 2012). Nú þegar að ljósi hefur verið 

varpað á eðli stafrænna kynferðisbrota gegn börnum og enginn vafi liggur á alvarleika þess er óhætt 

að segja í ljósi löggæslu að erfitt hefur reynst að stemma stigu við slíkum afbrotum til þessa. Í því 

skyni hafa margvísleg fordæmi sýnt fram á auknar áskoranir í kjölfar stöðugs flæðis af stafrænu efni 

sem sýnir börn á kynferðislegan hátt. Enn fremur er staðreyndin sú að umrætt efni er aðgengilegt 

með margvíslegum hætti, bæði með aðstoð hefðbundinna leitarvéla og sérhæfðari eiginleikum 

huldunetsins (Holt, Cale, Leclerc, og Drew, 2020). Jafnframt liggur fyrir aukin seigla meðal 

afbrotamanna gagnvart lögregluaðgerðum (Europol, 2020a), sem kallar á aukin og aðlöguð 

rannsóknarúrræði sem vinna markvisst á útþenslu þess efnis sem hér um ræðir. Í rannsóknarskyni 

til að veita lesendum dýpri innsýn í hversu greitt aðgengi er að stafrænu efni sem sýnir börn á 

kynferðislegan hátt tók það höfund aðeins stutta stund að komast í nálægð við allmarga 

vefsíðutengla á huldunetinu sem báru merki þess að innihalda stafræn kynferðisbrot gegn börnum. 

Þó er nauðsynlegt að taka fram að hér er aðeins um ályktanir höfundar að ræða þar sem tenglarnir 

voru ekki opnaðir til að tryggja lögmæti og siðferði. Því verður innihald og virkni ekki staðfest, en 

sé tekið mark á efnisupplýsingum tenglanna gefur það sterklega til kynna hvað liggur að baki þeirra, 

samanber lýsingar á borð við; „Child sex videos. CP naked kids & lolitas FULL HD Full child 

porno collections“, „Get in touch with young girls via cam, skype etc., cp, child porn...“, „cp 

images, cp videos, cp hd rape“ og „World of CP: Sweet child porn. One of the best CP source for 

you“. Allir tenglarnir voru á því formi sem viðgengst á huldunetinu, .onion.  

Í upphafi var farið af stað með þá hugsjón að kanna hvort varnarleysi sé umvafið málefnið. 

Fram hefur komið að oft er um að ræða ungan aldur og mikla útþenslu í umfangi (INHOPE, 2019; 

INTERPOL og ECPAT, 2018; Europol, 2020a) á alþjóðlegu framboði á stafrænu myndefni sem 

sýnir börn á kynferðislegan hátt í ljósi margvíslegra verknaðaraðferða (Dushi, 2019). Þar að auki 
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liggur sú sorglega staðhæfing til grundvallar að töluverður hluti myndefnis sem er innan Internetsins 

nú þegar verði ekki upplýstur (Yar og Steinmetz, 2019; INTERPOL og ECPAT, 2018). Internetið 

veitir afbrotamönnum þar að auki tækifæri sem einkennast af fyrirhafnarlausum athöfnum (Siegel, 

2018) þar sem kynferðisbrotamenn og aðrir þurfa ekki lengur að yfirgefa heimili sín til að aðhafast 

í tengslum við málefnið (Dushi, 2019). Enn fremur hefur verið varpað ljósi á auknar áskoranir sem 

löggæsluyfirvöld eiga erfitt með að stemma stigu við vegna eðli málaflokksins, samanber 

auðkennisleysi og óþekkta staðsetningu brotamanna (Holt, Cale, Leclerc, og Drew, 2020). Þá hefur 

ríkislögreglustjóri gefið það út að íslensk löggæsluyfirvöld eru ekki í stakk búin til að takast á við 

það sem hér um ræðir með fullnægjandi hætti (Ríkislögreglustjóri, 2019). Því má með sanni segja 

að ákveðið varnarleysi sé ríkjandi innan málaflokksins. Hins vegar er öflug samstaða á heimsvísu 

gagnvart því að sporna við frekari brotum, samanber kafla 2.2., ásamt því að lögregluaðgerðir hafa 

vissulega tekið miklum framförum (Holt, Cale, Leclerc, og Drew, 2020) og með vísan til 

lögregluaðgerða gegn „Boystown“ gefur það bæði aukna þekkingu á árangursríkum aðferðum og 

von um betri tíma. 
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