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Ágrip
Þessi ritgerð fjallar um stafræn kynferðisbrot og þá sértaklega um þær nýlegu breytingar sem 
hafa orðið á einstökum ákvæðum almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Fjallað verður um 
aðdraganda þess að lagabreytingar voru taldar nauðsynlegar til að styrkja réttarvernd þolanda 
umræddra brota sem þessi ritgerð fjallar um. Þá verður farið nákvæmlega yfir þær breytingar 
á ákvæðum hegningarlaga um kynferðislega friðhelgi, hvað felst í þeim breytingum og áhrif 
þeirra. Þá verður fjallað um dómaframkvæmd og hvernig dómstólar hafa úrskurðar í þeim 
málum er varða stafræn kynferðisbrot og hún borin saman við núgildandi ákvæði almennra 
hegningarlaga. Að lokum verður stuttlega fjallað um önnur stefnumótandi úrræði stjórnvalda 
en þau eru talin vera jafn mikilvæg og lagaleg úrræði.



Abstract
This essay is about digital sexual offenses and the recent changes that have taken place in the 
Icelandi General Penal code (almenn hegningarlög nr.19/1940). The reason for these changes 
was necessary to strengthen the legal protection of victims of the offenses in question. The 
essay will discuss changes to the provisions of the Penal code on sexual immunity and what 
those changes entail, also their effects will be examined. Icelandic judical practice and how 
the courts have ruled in caes concerning digital sexual offenses will be discussed and 
compared with the current provisions of the penal code. Finally, other policy resources 
submitted by the government will be briefly discussed, but they are considered to be as 
important as legal resources.
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Inngangur
Stafræn kynferðisbrot hafa gengið undir ýmsum heitum í opinberri umræði og hefur til að 
mynda verið notast við hugtökin hefndarklám, kynlífskúgun og hrelliklám. Hugtakið 
hefndarklám hefur líklega verið mest ábernadi síðustu ár en slík brot eru skilgreind sem 
birting eða dreifing persónulegs myndefnis án samþykkis þolanda sem var til þess fallin að 
valda viðkomandi einhversskonar tjóni. Hugtakið hefndarklám vísar til þess að að 
verknaðurinn sé framin í hefndarskyni að loknu ástarsambandi. Kvenréttindafélag Íslands sem 
stakk upp á hugtakinu hrelliklám með þeim tilgangi að fjarlægja forskeytið hefnd og lýsa 
háttseminni frekar sem birtingu myndefnis án samþykkis til að hrella þolanda og í þeim 
tilgangi að hrella hann. Hugtakið kynlífskúgun skírskotast svo til enska orðsins sextortion og 
vísar til hótunar til þess að kúga þolanda til kynferðislegrar athafna af einhverjum toga.
Þegar háttsemi er skilgreind að hverju sinni er mikilvægt að orðalag hennar taki til inntaks 
brotsins  og  því  verður  notast  við  hugtakið  stafræn  kynferðisbrot  í  þessari  ritgerð.  Með 
hliðsjón að því hversu alvarlegar afleiðingar stafræns kynferðisofbeldis geta orðið var talið að 
nauðsynlegt   að  auka  refsiverndina  og  snemma  á  árinu  2021  tóku  í  gildi  breytingar  á 
ákvæðum almennra  hegningarlaga,  nr.  19/1940  um kynferðislega  friðhelgi.  Í  eðli  sínu  er 
samfélag og löggjöf samtvinnað, enda eru lög félagsleg staðreynd sem hefur áhrif á háttsemi 
fólks. Skýr lagasetning um háttsemina er til þess fallinn að koma til móts við samfélagslega 
þörf fyrir  skýrari  réttarvernd einstaklinga. Því taldi almenni löggjafinn tímabært að  breyta 
lögum  um  kynferðislega  friðhelgi  til  að  tryggja  heildstæða  og  fullnægjandi  réttarvernd 
kynferðislegrar friðhelgi einstaklinga en þörfin á því kemur í kjölfari aukinnar tæknivæðingar 
í mannlegum samskiptum á Íslandi.
Ritgerð  þessi  fjallar  um  stafræn  kynferðisbrot  og  er  markmið  hennar  að  skoða  þær 
lagabreytingar  sem  hafa  orðið  á  almennum  hegningarlögum  nr.  19/1940  er  varðar 
kynferðislega friðhelgi. Þá verður lögð áhersla á íslensk dómaframkvæmd í slíkum málum og 
hún borin saman við núgildandi ákvæði almennra hegningarlaga. Þar sem þau tóku á árinu 
2021  liggja  ekki  fyrir  dómar,  því  verða  aðeins  teknir  fyrir  dómar  á  grundvelli  eldri 
ákvæða.  Að  lokum  verður  stuttlega  farið  yfir  önnur  stefnumótandi  úrræði  stjórnvalda  á 
sviðinu en samhliða skýrri löggjöf og réttarvernd fyrir þolendur er nauðsynlegt að í boði séu 
skýrar leiðbeiningar og ráðgjöf fyrir börn og fullorðna. 



Stafræn kynferðisbrot

Hugtakanotkun

Hugtakið var fyrst notað af samtökunum Stígamót sem berjast gegn kynferðisofbeldi og af 
Huldu Hólmkelsdóttur í BA- ritgerð sinni  Syndir holdsins. Eins og fram kom í inngangskafla 
hafa stafræn kynferðisbrot hafa gengið undir ýmsum heitum en ekkert þeirra nær fyllilega yfir 
þau margvíslegu brot sem hér er fjallað um. Þegar háttsemi er skilgreind er mikilvægt að 
skilgreining lýsi vel inntaki brotsins. Hér verður fjallað um þau heiti sem hafa verið áberandi í 
íslenskri samfélagsumræðu. 
Fyrst þegar stafræn kynferðisbrot komu til umræðu á Íslandi á árunum 2013-2014 var fjallað 
um brotin sem hefndarklám. Hefndarklám dregur nafn sitt frá erlenda heitinu revenge porn og 
vísar til þess að aðili hefni sín á fyrrverandi maka sínum með því að birta  myndir af honum 
eða dreifa myndefni  af  þeim án hans samþykkis  og er  gert  með  þeim ásetningi  að  valda 
makanum tjóni. Hefnd almennt skilgreind sem „endurgjald fyrir misgerðir eða móðgun, sár 
eða bana, sem felst í því að „gjalda líku líkt““. Skilgreining á orðinu klám kom fyrst fram í 
íslenskri  réttarframkvæmd í  niðurstöðu Sakadómi Reykjavíkur 28.  febrúar 1990 í  máli  nr. 
124/1990: en sá dómur var staðfestur í Hæstarétti þann 3. október 1990 (H1990:1103) og í 
dómi Héraðsdóm Reykjaness 1. október 1997 en sá dómur var einnig staðfestur í Hæstarétti 
12.  mars  1998.  Skilgreiningin  sem  um  ræðir  svarar  til  skilgreiningar  sérfræðinganefndar 
Menningarstofnunar Sameinuðu þjóðanna í klámi. Í forsendum framangreindra dóma segir:
„Af  hálfu  sérfræðinganefndar  Menningarstofnunar  Sameinuðu  þjóðanna  var  í  mars  1986 
gerður greinarmunur á hugtökunum klámi (pornografia) og kynþokkalist (erotika), þannig, að 
klám var skilgreint sem ögrandi framsetning á kynlífi í auðgunartilgangi, án ástar, blíðu eða 
ábyrgðar, en kynþokkalist sem bókmenntaleg eða listræn tjáning ástar.“  

Þann 19. desember 2000 staðfestir Hæstiréttur dóm Héraðsdóms Reykjavíkur þar sem stuðst 
var við þess skilgreiningu. Forskeytið hefnd er mikilvægt í skilningi á túlkun hugtaksins en 
það er helsta ástæðan fyrir því að ekki er lengur notast við það hugtak. Það býr ekki alltaf 
hefnd að baki slíkrar háttsemi. Hugtakið er misvísandi að tvennu leyti. Í fyrsta lagi er háttsemi 
geranda  ekki  alltaf  gerð  í  hefndarskyni  heldur  getur  ástæða  slíkrar  háttsemi  getur  verið 
margvísleg. Þótt algengt sé að gerandi og þolandi séu fyrrum makar þá á það ekki við í öllum 
tilvikum.  Kynferðislegt  myndefni  hefur  borist  í  gegnum  ýmiskonar  tölvugögn  bæði  af 
fullorðnum og barnaníðsefni t.d. á fartölvu, USB- minnislykum og hörðum diskum. sbr. Hérd. 
Rvk.  í  máli  nr.  S-6923/2020  en  þar  hafði  ákærði  aflað  sér  og  haft  í  vörslum  sínum 
kynferðislegt myndefni sem sýndi börn á kynferðislegan hátt á fartölvu sinni. Í öðru lagi er 
það ekki endilega ásetningurinn að mynda klám þegar myndefnið er einungis ætlað tilteknum 
aðila. Að senda kynferðislegar myndir á milli maka getur ekki talist sem klám er vísað er til 
þess að myndefni sé sérstaklega framleitt til dreifingar. Samkvæmt framangreindu er hugtakið 
hefndarklám ekki nægilega lýsandi fyrir brot af því tagi sem hér er rætt um. 
Þar sem hefndarklám þótti  ekki ná nægilega vel utan um brotin kom upp hugmyndin um 
hugtakið  hrelliklám.  Kvenréttindafélag  Íslands  sem  stakk  upp  á  því  í  þeim  tilgangi  að 
fjarlægja forskeytið hefnd og lýsa háttseminni frekar sem birtingu myndefnis án samþykkis til 
að  hrella  þolanda.  Félagið  taldi  að  að  hrelliklám væri  rétta  hugtakanotkunin yfir klám án 
samþykkis í stað þess að nota hefndarklám sem næði aðeins yfir einn hluta hrellikláms. Taldi 
félagið að hrelliklám ætti að fella undir kynferðislega áreitni í stað þess að skilgreina brotin 
sem klám með þeim rökum að kynferðisleg áreitni er beitt til þess að meiða, kúga eða valda 



ótta. Í greinargerð með frumvarpi sem þingmaðurinn Helgi Hrafn Gunnarsson lagði fram á 
Alþingi var að finna gagnrýni á orðanotkunina klám í því samhengi að ekki sé öll nekt sé 
skilgreind sem klám að lögum enda falli kynferðisleg tjáning undir tjáningarfrelsisákvæðið 
73. gr. stjórnarskrárinnar. Þá er rétt að benda á dóm Héraðsdóms Reykjavíkur 17. mars 2017 í 
máli nr. S-921/2016  Þar var ákærði sakfelldur fyrir blygðunarsemisbrot sbr. 209. gr. almenna 
hegningarlaga nr. 19/1940. en ákærði hafði á þáverandi heimili ákærða, tekið upp myndband 
af brotaþola og sér  sjálfum að stunda kynmök, án vitundar brotaþola. Þá var ákærði einnig 
sakfelldur fyrir að hafa sent A og B myndefni af sér og brotaþola nöktum að stunda kynmök 
og var það heimfært undir 2. mgr. 210. gr. hgl. þ.e. dreifingu kláms. Ákvörðun dómsins um að 
háttsemin hafi falið í sér dreifingu á klámi má gagnrýna á sömu forsendum og áður var lýst 
um hugtakið klám. Þá má einnig nefna dóm Landsréttar 22. júní 2018 í máli nr. 79/2018 en 
niðurstaðan hefur  verið gagnrýnd af sömu ástæðu. Þar hafði ákærði tekið upp hann sjálfan og 
brotaþola stunda kynmök við sig án vitundar brotaþola og áframsent efnið á þrjá einstaklinga. 
Eins og nefnt var hér að framan skilgreinir Páll Sigurðsson í bók sinni Lögfræðiorðabók með 
skýringum  klám sem „ögrandi  framsetningu á kynlífi í  auðgunarskyni,  án ástar,  blíðu eða 
ábyrgðar“. Í dómum héraðsdóms og Landsréttar er um að ræða tilvik þar sem brotaþolarvoru 
teknir  upp á  myndskeiðum að  stunda kynlíf  án þeirra  vitundar  og er  mikill  munur  á  því 
myndefni  sem er  gert  aðgengilegt  án  samþykkis  annars  vegar  og  klámi  hins  vegar,   þ.e. 
framleiddu kynferðislegu efni sem er gert aðgengilegt.
Einnig hefur komið fram tillaga um að notast við hugtakið kynlífskúgun en það kemur frá 
enska hugtakinu sextortion og vísar til hótunar til þess að kúga þolanda til kynferðislegrar 
athafna  af  einhverjum toga.  Í  máli  Hæstaréttar  nr.  441/2016 var  karlmaður  dæmdur  fyrir 
tilraun til nauðgunar sbr. 194. gr. sbr. 20. gr. hgl. Karlmaðurinn hafði komist í samskipti við 
15 ára strák í gegnum samfélagsmiðilinn Snapchat og fengið sendar kynferðislegar myndir af 
honum. Seinna hafði karlmaðurinn hótað drengnum að dreifa nektarmyndunum ef hann hefði 
ekki samfarir við tiltekinn mann innan ákveðinna tímamarka. Í ljós kom að þetta var eini og 
sami maðurinn. Drengurinn féllst ekki á kúgun karlmannsins og málið var kært til lögreglu. 
Maðurinn var sakfelldur fyrir kynlífskúgun og sakfelldur fyrir tilraun til nauðgunar og var 
þetta í fyrsta skipti sem reyndi á ákvæði 209. gr. hgl. í máli af þessu tagi.
María Rún Bjarnadóttir lögfræðingur hefur lagt til að hugtakið kynferðisleg netáreitni verði 
notað. Hún lýsir hugtakinu sem heimildarlausri birtingu mynda, myndefnis eða annarra 
persónuuplýsinga á netinu eða annars staðar án samþykkis en þessi hugtakanotkun hefur ekki 
verið útbreidd.

Breytingar á ákvæðum almennra hegningarlaga nr. 19/1940
Snemma á árinu 2021 tóku gildi ný lagaákvæði er varða stafræn kynferðisbrot með 
breytingarlögum nr. 8/2021. Aðdragandi þess að frumvarpið var nýlega samþykkt á Alþingi að 
sögn dómsmálaráðherra hefur verið þróun hins stafræna heims, vitundavakning og almenn 
umræða um slík brot í samfélaginu. Hér verður stuttlega farið yfir þær afleiðingar sem slík 
brot geta haft í för með sér fyrir brotaþola og nánar farið yfir aðdraganda nýrrar lagasetningar 
og hvaða breytingar hafa orðið á ákvæðum almennra hegningarlaga nr. 19/1940, hér eftir hgl. 

Afleiðingar fyrir brotaþola



Þegar litið er til þess hversu alvarlegar afleiðingar stafræns kynferðisofbeldis geta orðið er 
augljóst að nauðsynlegt er að brotaþolum sé tryggð skýr og heilstæð réttarvernd. var. 
Afleiðingar þess þegar brotið er á kynferðislegri friðhelgi einstaklings geta verið miklar, 
mismunandi og valdið þolanda miklu tjóni. Þegar myndefni af þolanda er birt eða dreift án 
samþykkis er ekki aðeins verið að afhjúpa persónulegt myndefni af líkama þolanda heldur 
fylgja oft með ítarlegri upplýsingar með. Þessar upplýsingar geta verið nafn viðkomandi, 
andlit, nafn á samfélagsmiðlareikning eða heimilisfang, og geta slíkar upplýsingar verið 
skaðlegar fyrir aðila.
Fréttaskýringaþátturinn  Kompás  hefur  einnig  fjallað  um  stafrænt  kynferðisofbeldi  í  þætti 
sínum. Í þætti sem kom út seint á árinu 2020 tók Kompáss fyrir stafrænt kynferðisofbeldi í 
tveimur hlutum. Annar þeirra einblíndi á störf lögreglu og hinn á reynslusögur þolenda. Í 
þættinum greindu þolendur frá mikilli skömm og kvíða sem afleiðingu af því að persónuleg 
nektarmynd var birt og dreift af þeim. Einn þolandi sem deildi sögunni sinni í þætti Kompáss 
sagði frá því að snemma eftir að nektarmynd var dreift af henni hefði hún upplifað mikinn 
kvíða og skömm. Hún telur að í dag, mörgum árum eftir atburðinn, hafi þetta enn áhrif á hana.
Þá hefur Vísir birt reynslusögur þar sem þolendur lýsa áfallastreituröskun, kvíða og þunglyndi 
vegna atviksins. Ungar konur sem komið hafa fram í viðtölum hjá Vísi lýsa reynslu sinni og 
segjast hafa fundið fyrir mikilli skömm og ekki síður þegar myndunum af þeim var lekið inn á 
klámsíðuna chansluts en þar inni má finna þegar þetta er ritað 207 síður af nektarmyndir eða 
athugasemdum þar sem aðilar biðja um kynferðislegt myndefni af nafngreindum íslenskum 
stúlkum. Konurnar hafa greint frá því að hafa fundið fyrir máttleysi yfir myndunum og hversu 
óþægilegt það er að vita ekki hvar myndirnar eru niðurkomnar eða hver hafi séð þær.
Þá  ræddi  höfundur  við  nokkra  einstaklinga  sem  orðið  hafa  verið  fyrir  stafrænu 
kynferðisofbeldi. Spurt var um hvernig þeim leið í kjölfarið að myndefni fór í dreifingu af 
þeim. Einstaklingarnir voru allir undir lögaldri þegar þeir urðu fyrir ofbeldinu og óskuðu eftir 
því að koma ekki fram undir nafni vegna ótta um frekari tjóni á þeirra orðspori. Tilvitnanir 
þeirra eru allir birtir með þeirra leyfi. 

Ég skammaðist mín mjög mikið því ég var svo heimsk að treysta þessum strák þegar 
þetta gerðist og varð líka mjög kvíðinn í kjölfarið að mæta í skólann og hitta 
krakkana sem höfðu séð myndina. 
Leið eins og ég væri ótrúlega heimsk eins skrítið og það hljómar, að ég hefði getað 
treyst einhverjum fyrir einhverju svona. Fann fyrir ótrúlegri skömm, vanlíðan, varð 
þunglynd og kvíðin útaf þessu, sjálfstraustið og sjálfsvirðingin mín varð lítil sem 
engin en aðallega leið mér heimskulega og kenndi sjálfri mér um í langan tíma.
Þegar þessum myndum var dreift var skrifað fullt nafn hjá mér, heimilisfang, nöfn 
foreldra, fullt nafn hjá bræðrum mínum, facebook link á þá báða og símanúmer, 
nafn kærasta og símanúmer. Þegar ég sá þetta á netinu þá langaði mig að drepa 
sjálfa mig, lífið skrapp saman og mér leið eins og lífið væri bara búið.

Í  dómi Héraðsdóms Vestfjarða 7.  nóvember 2019  í  máli  nr.  S-76/2019 hafði  gerandi sært 
blygðunarsemi sbr. 209. gr. hgl., A, B, C, D, E, F, G, H og I með því að hafa án vitundar 
brotaþola  tekið  myndskeið  af  þeim  í  búningsklefa  kvenna  sem  sýndu  brotaþola  nakta. 
Brotaþolar málsins lögðu fram kröfu um miskabætur úr hendi ákærða en brot hans olli þeim 
miska  og  því  var  rétt  að  líta  til  alvarleika  brotsins,  ásetnings  sakbornings,  huglægrar 
upplifunar brotaþola og umfangs tjóns við mat á fjárhæð bótanna. Af dómunum má ljóslega 
ráða hvaða afleiðingar brotin höfðu á brotaþoa. 
Þolandi A sótti sér sérfræðiaðstoð hjá sérfræðingi í klínískri barnasálfræði vegna afleiðinga 
sem háttsemi geranda hafði í för með sér. 
Þolandi B lýsti yfir verulegum hugarangri og að kynferðisbrotið hafði haft neikvæð áhrif á 
mótun sína sem persónu.
Þolandi C greindi frá að kynferðisbrotið hefi haft í för með sér verulega neikvæð áhrif á 



mótun sína sem persónu 
Þá hafði málið í heild valdið þolendum E, F og G  miklu hugarangri og brotaþoli 

haft eðlilegar áhyggjur af því að myndirnar kæmust í dreifingu.
Í máli Héraðsdóms Reykjavíkur 28. september 2020 í máli nr. S-127/2020 hafði ákærði  verið 
sakfelldur fyrir brot gegn blygðunarsemi sbr. 209. gr. hgl. og sýnt af sér lostugt athæfi með því 
að  hafa tekið  upp myndband og myndir á meðan hann og brotaþoli  stunduðu kynmök án 
vitneskju þolanda. Brotaþoli lýsti sjálfri sér sem lokaðari manneskju en það hefði hún ekki 
verið fyrir atvikið,  þá kveðst hún eftir atvikið eiga erfitt með að treysta og hafi leitað sér 
aðstoðar hjá sálfræðingi vegna þess. 
Í máli Héraðsdóms Reykjavíkur 9. febrúar 2021 í máli nr. S-3225/2020 var gerandi sakfelldur 
fyrir  brot  gegn  blygðunarsemi  sbr.  209.  gr.  hgl.  með  því  að  hafa  að  án  samþykkis,  birt 
kynferðislega  mynd  af  brotaþola,  kennitölu  hans,  á  vefsíðunni  ásamt  nafni   hennar   og  
upplýsingum  um  notendanafn  hennar  á  samskiptamiðlinum  Snapchat, en með háttsemi 
sinni  særði  ákærði  blygðunarsemi  þolanda.  Þolandi  greindi  frá  því  í  II  kafla  dómsins  að 
atvikið hefði haft mikil áhrif á hana, hún hafi einangrað sig, vantreyst fólki og upplifað áreiti 
eftir að myndin var birt.
Af frásögn þolenda vegna umræddra brota má álykta að afleiðingar stafræns kynferðisofbeldis 
geti augljóslega verið jafn alvarlegar og af öðru kynferðisofbeldi. 

Aðdragandi nýrrar lagasetningar 
Árið 2020 var frumvarp Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttur dómsmálaráðherra lagt fram um 
breytingu á almennum hegningarlögum nr. 19/1940 um kynferðislega friðhelgi  sem var síðar 
samþykkt á Alþingi snemma á árinu 2021. Áður höfðu þingmenn þingflokks Bjartrar 
framtíðar lagt fram frumvarp á 144. löggjafarþingi Alþingis á árunum 2014 - 2015 til 
breytinga á hegningarlögum svo dreifing hefndarkláms yrði gerð refsiverð en það var ekki 
samþykkt á Alþingi. Helgi Hrafn Gunnarsson, þingmaður Pírata hefur tvisvar lagt fram 
frumvarp til laga um breytingu á hgl um stafrænt kynferðisofbeldi.  Þrátt fyrir að þau 
frumvörp hefði heldur ekki verið samþykkt sköpuðu þau viðhorf um að lagasetning væri 
nauðsynleg og til þess fallinn að efla vernd kynferðislegrar friðhelgi og meðhöndlun slíkra 
mála innan réttarvörslukerfisins. Frumvarp dómsmálaráðherra var unnið af Maríu Rún 
Bjarnadóttur lögfræðing. Árið 2018 var María Rún skipuð í stýrihóp sem Katrín Jakobsdóttir 
forsætisráðherra skipaði um heildstæðar úrbætur að því er varðar kynferðislegt ofbeldi. 
Stýrihópurinn stuðlaði að samræmi við stefnu ríkisstjórnarflokkana að útrýma kynbundnu 
ofbeldi og þá sérstaklega stafrænu kynferðisofbeldi. Skýrslan var gefin út í janúar 2020 og ber 
heitið Kynferðisleg friðhelgi-umfjöllun um réttarvernd og ábendingar til úrbóta.
Í  skýrslunni  er  farið  yfir  umfang  og  afleiðingar,  reynslu  ríkja  í  Skandinavíu  ásamt 
Bandaríkjunum,  Ástralíu,  Skotlandi,  Englandi  og  Wales,  lagasetningu  og  stefnumótandi 
aðgerðir. Eftir rannsóknarvinnu að baki skýrslunnar, viðtöl við lögreglu og önnur samtök var 
ótvírætt  að  endurskoðun refsiákvæða hgl.  væri  nauðsynleg.  Niðurstaða skýrslunnar var  sú 
að   nauðsynlegt  væri  að  setja  ný  lög  og  tryggja  réttarvernd  kynferðislegrar  friðhelgi 
einstaklinga á Íslandi og í íslenskri réttarvernd. Þær tillögur sem voru lagðar til í skýrslunni 
voru að skýra réttarvernd fyrir friðhelgi einstaklinga í ljósi þess að tækniþróun hefur aukist í 
mannlegum  samskiptum.  Það  má  því  segja  að  íslenska  ríkið  hafi  ekki  staðið  undir 
skuldbindingum sínum um að vernda eigin þegna fyrir vanvirðandi meðferð og brotum gegn 
friðhelgi  einkalífs,  sbr.  68.  og  71.  gr.  Stjórnarskrár  lýðveldisins  Íslands  og  3.  og  8.  gr. 
Mannréttindasáttmála Evrópu. Þar af leiðandi draga þolendur í efa um að réttarvörslukerfið 
muni sinna skyldum sínum.  
Þar  á  meðal  taldi  María  Rún  að  mikilvægt  væri  að  veita  bæði  börnum  og  fullorðnum, 
forvarnir og fræðslu um kynferðislega friðhelgi. Jafnframt var lagt til að stjórnvöld skyldu 
strax grípa til aðgerða í endurskoðun á annars vegar refsingum fyrir kynferðisbrot og hins 



vegar  í  refsivernd friðhelgi  einkalífsins  og úrræðum vegna brota  í  hinum stafræna heimi. 
Heimfærsla  brotanna undir  ákvæði  hegningarlaga þarf  að  vera  skýr  og miðast  við  miklar 
afleiðingar háttseminnar.
Þá ræddi höfundur við dómsmálaráðherra um það hvort samfélagsleg umfjöllun hafi ýtt undir 
mikilvægi nýrrar lagasetningar. Hún taldi að samfélagsleg umræða sem hefur aukist í miklum 
mæli síðastliðin ár í íslensku samfélagi vegna umræddra brota, frumvörp sem lögð voru fram 
áður af Bjartri framtíð  og Pírötum um stafræn kynferðisbrot, ásamt vitundarvakningu, hafi 
verið stoð við að lagabreytingar á ákvæðum hgl. hafi verið samþykktar á Alþingi. 

Breytingar á ákvæðum hegningarlaganna. 
Áhrif  samfélagsþróunar  á  lagasetningu  eru  margþætt.  Í  eðli  sínu  er  samfélag  og  löggjöf 
samtvinnað,  enda  eru  lög  félagsleg  staðreynd  sem  hefur  áhrif  á  háttsemi  fólks.  Skýr  
lagasetning um háttsemina er til þess fallinn að koma til móts við samfélagslega þörf fyrir 
skýrari réttarvernd einstaklinga. Því var orðið tímabært að setja lög er varðar kynferðislega 
friðhelgi  til  að  tryggja  heildstæða  og  fullnægjandi  réttarvernd  kynferðislegrar  friðhelgi 
einstaklinga.  Þörf  lagabreytingar  kemur  til  vegna  mikillar  aukningar  tæknivæðingar  í 
mannlegum samskiptum á Íslandi. Lagabreytingarnar munu koma til með að gera heimfærslu 
brota undir ákvæði hgl. að vera skýra og fyrirsjáanlega og stuðla að því að ákvæðin taki til 
alvarleika háttseminnar. Háttsemin vísar til stafrænna samskipta sem fela í sér framleiðslu, 
dreifingu  eða  birtingu  kynferðislegs  myndefnis  án  samþykkis.  Hér  verður  farið  yfir  þær 
breytingar sem hafa orðið á ákvæðum 

Ný lagagrein 199. gr. a. almennra hegningarlaga
Með breytingum hegningarlaga nr. 19/1940  kom ný lagagrein 199. gr. a. hgl., og er sett fram í 
þremur málsgreinum. Á eftir 199. gr. laganna kemur ný grein, 199. gr. a, svohljóðandi: 

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 manns 
án hans samþykkis skal sæta sektum eða fangelsi allt að 4 árum.
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.
Sé brot framið af gáleysi varðar það sektum eða fangelsi allt að 1 ári.

Um 1.mgr.  
Nú  hefur  túlkun  lagagreinarinnar  verið  víkkað  en  ákvæðið  greinir  ekki  frá  tilteknu 
samskiptaformi  svo  það  gerir  því  ráð  fyrir  hliðstæðum  og  stafrænum  hætti  og  nær  því 
réttarverndin til  beggja tilvika. Ef háttsemin sem greind er um í ákvæðinu er sett í  stærra 
mengi, þ.e. heimilisofbeldi eða þess háttar, getur háttsemin falið í sér annað hvort sjálfstætt 
brot eða tæmt sök gagnvart tilteknu ákvæði. Skyldi einstaklingur brjótast inn í tölvu annars og 
stela þaðan myndefni sem sýnir kynferðislegt athæfi annars einstaklings og dreifa því eða 
birta getur verknaðaraðferðin falið í sér sjálfstætt brot óháð kynferðislegri friðhelgi.
Í skilningi 1. mgr. 199. gr. a. er háttsemin skilgreind sem sjálfstætt brot gegn kynferðislegri 
friðhelgi einstaklings hvort sem efni sem skilgreint eru í ákvæðinu fari í dreifingu eða ekki.  
Það  að  útbúa efni  í  skilningi 1.  mgr.  þýðir  m.a.  upptaka,  myndataka eða hljóðupptaka án 
samþykkis. Með öflun efnis í skilningi 1. mgr. er átt við að gerandi sækir sér efni sem greint 
er í ákvæðinu, m.a. með því að fara í inn í tölvu og taka skjáskot eða annars konar afrit af efni 
sem  ekki  var  ætlað  til  dreifingar.  Með  dreifingu  í  skilningi  1.  mgr.  er  átt  við  að  annar 
einstaklingur fær aðgang að efni, t.d. með því að fá sent myndefni frá öðrum einstaklingi í 
gegnum SMS, tölvupóst eða samfélagsmiðla. Með birtingu í skilningi 1. mgr. er átt við efni 
sem er sýnt öðrum eða gert aðgengilegt til að mynda á samfélagsmiðlum eða klámsíðum. 
Við mat á því hvort brotið sé talið stórfellt er horft til víðfeðmi háttseminnar, hverjum hún 



beinist að, með hvaða hætti, í hvaða tengslum háttsemin atvikaðist og hvaða afleiðingar brotið 
getur  haft  í  för  með  sér.  Þannig  getur  birting  sem  beinist  að  nákomnum  til  að  mynda 
vinnuveitanda eða fjölskyldu, haft alvarlegri afleiðingar fyrir brotaþola en birting sama efnis á 
klámsíðu. Mikilvægt er að horfa heildstætt á atvik og þær afleiðingar sem háttsemin getur haft 
í för með sér. Við mat á því hvort brotið sé talið stófellt þarf að horfa til afleiðingar brotsins 
enda geta afleiðingar brota af þessum toga orðið alvarlegri en ásetningur brotamanns stendur 
til.
Skyldi  einstaklingur  veita  samþykki  fyrir  einum  af  þeim  þáttum  sem  tilgreindir  eru  í 
ákvæðinu verður ekki  gert  ráð  fyrir  að  sama samþykki  gildi  um hina þætti  ákvæðisins.  Í 
dæmaskyni, þó að aðili sendi af sér kynferðislegt myndefni til annars aðila felst ekki í því 
sjálfkrafa samþykki fyrir áframsendingu efnisins eða frekari dreifingar þess. Þá má velta fyrir 
sér hvort ákvæðið  hefði  þurft  að  taka á afturköllun samþykkis til  að  mynda ef aðili  setur 
sjálfur af sér myndefni á klámsíðuna Only fans eða sambærilegar síður, hefur sá aðili þá engin 
úrræði til að stöðva birtinguna ef honum snýst hugur seinna meir.?
Þar sem tækniþróun fleygir fram voru ekki lögð hlutlæg viðmið um það hvað lögin skilgreina 
sem kynferðislega tjáningu heldur þarf að meta það að hverju sinni og taka fyrir heildstætt 
mat á efninu. Þá gerir ákvæðið ekki ráð fyrir að nekt þurfi að liggja fyrir  svo brotið sé fellt 
undir það eða hvort kynferðislegri háttsemi sé til að dreifa. Að lokum gerir ákvæðið ráð fyrir 
efni sem verður til með öðrum hætti en kynlífi og er meðal annars tekið dæmi um „myndir 
undir pilsfald án heimildar.“

Um 2. mgr.  
Hótun og kúgun geta verið hluti brotsins er varðar kynferðislega friðhelgi samkvæmt 2. mgr. 
199. gr. a. hgl. og getur það verið tvíþætt. Annars vegar til að mynda þegar hótun er notuð 
gegn einstaklingi til þess að búa til myndefni,  t.d. með því að hóta einstakling tjóni ef hann 
hjálpar ekki við að útbúa einhverskonar efni. Hins vegar ef einstaklingi er hótað um dreifingu 
eða birtingu myndefnis sem nú þegar er til svo hægt sé að ná einhverju fram.  

Um 3. mgr. 
Tækni eins og við þekkjum hana í dag veitir auðveldan aðgang og ódýran vettvang til að falsa 
efni. Háttsemin sem 3. mgr. 199. gr. a. hgl. tekur til eru brot þar sem t.d. andlit einstaklings er 
með tölvutækni sett inn á annað myndefni af kynferðislegum toga og látið líta út þannig að 
myndefnið sé af viðkomandi. 

Um 4. mgr. 
Þrátt fyrir 70. gr. hgl. er stigsmunur á refsiramma annars vegar í 1. mgr. og hins vegar í 4. 
mgr.  199.  gr.  a.  hgl.  Þetta sækir  stoð  í  sænsk hegningarlög þar sem horft  er  til  ásetnings 
geranda og umfangs brots. Þannig að þegar um er að ræða dreifingu, umfang og inntak efnis 
þarf  að  meta  að  hverju  sinni  hvort  brot  teljist  stórfellt  eða  ekki.  Aðstæður  geta  verið 
margháttaðar er varðar brot gegn kynferðislegri friðhelgi og er því rétt að lýta til sænskra og 
danskra hegningarlaga sem fordæmi fyrir íslenska löggjöf og leggja til stigsmun brota til að 
mynda í því að greinarmunur sé gerður á hámarksrefsiramma fyrir ásetningsbrot annars vegar 
og gáleysisbrot hins vegar. Í dæmaskyni má taka aðila sem tekur nektarmynd af öðrum án 
samþykkis og dreifir stafrænt til þriðja aðila, þá getur þriðji aðili eftir atvikum ekki vitað um 
afstöðu þess sem myndaður er, en sýnir öðrum myndina samt sem áður. Í slíkum tilfellum telst 
háttsemi  beggja  aðila  refsiverð  en  aðkoma  þeirra  öðruvísi  og  því  tvær  mismunandi 
refsiheimildir.

Breytingar á 228. gr. almennra hegningarlaga
Ákvæði 228. gr. hgl fjallar um friðhelgi einkalífsins og brot gegn henni getur varðað sektum 
eða allt að eins árs fangelsi. Nú hljóðar 228. gr. a. svona:



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 er háttsemin til þess fallin að valda 
brotaþola tjóni.
Þá bætist við málsgrein þar sem ákvæði 1., 2. og 3. mgr. gilda ekki ef um er að ræða háttsemi 
sem er réttlætanleg með vísan til almanna- eða einkahagsmuna
Ákvæði þetta byggist á gildandi lagagreinum 228. gr. og 229. gr. hgl. Breytingar á ákvæðinu 
fela ekki í sér miklar efnislegar breytingar en þær voru gerðar til að skýra réttarvernd sem 
fyrir var á grundvelli fyrrnefndra ákvæða. Taka skal til greina mikilvægi þess að réttarverndin 
er sjálfstæð og því óháð formi sem gögn eða upplýsingar kunna að geyma. Því ber ákvæðinu 
að  vernda hagsmuni þeirra sem njóta friðhelgi einkalífsins en afmarkast ekki við  ákveðna 
þætti friðhelgi einstaklinga. Að lokum tæmir ákvæði 228. gr. ekki sök gagnvart nýrri 199. gr. 
a. og því má beita samhliða. 

229. gr. almennra hegningarlaga
Orðalag 299. gr. var breytt en eftir gildistöku breytingarlaganna hljóðar greinin svona:
Hver sem í heimildarleysi verður sér úti um aðgang að gögnum eða forritum annarra sem 
geymd eru á tölvutæku formi skal sæta sektum eða fangelsi allt að 1 ári.
Nýtt orðalag ákvæðisins tekur við breytingum hliðstæðum þeim breytingum sem hafa orðið á 
228.  gr.  hgl.   og  nú  er  tilgreint  í  tölvubrotasamningi  Evrópuráðsins.  Þar  var  gerð  ein 
orðalagsbreyting, í  stað  fyrrum orðalags um að  hver sem verður sér úti  um það  efni sem 
tilgreint er í ákvæðinu með „ólögmætum hættit” þá hefur því verið breytt í „heimildarleysi”. 
Þannig að nú verður kveðið á um að aðgangur sé útvegaður í heimildarleysi í stað þess að 
aðgangs sé aflað á ólögmætan hátt. 

Breytingar á 1. tölul. 242. gr. almennra hengingarlaga
Í 71. gr. Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands sbr. 8. gr. mannréttindasáttmála Evrópu segir að 
allir skuli njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. Í hugtakinu felst sá réttur 
einstaklings til að taka ákvarðnir um líf sitt, líkama og til að njóta friðar um þá þætti. Í 
stafrænum heimi í hraðri þróun reynir á hvar mörkin liggja á milli einstaklinga varðandi 
friðhelgi einkalífsins.  Tilgangur þessara breytinga var að brot gegn kynferðislegri friðhelgi 
færi til meðferðar í opinberri saksókns og varði ekki reglur um einkarefsiréttarmál. Með 
þessum breytingum er tryggt það að staða þolanda sé svipuð hvort sem gerandi er nákominn 
þolanda eður ei. Í ljósi þess bætist vísun í 228. gr. við upptalningu ákvæða í 1. tölul. 1. mgr. 
242. gr. hgl. Nú munu breytingar á 228. gr. og 229. gr. hgl. sem nú felur einnig í sér brot gegn 
228. gr. laganna sæta ákæru en áður voru ákvæðin háð því að þolandi höfðaði mál sjálfur. 

Áhrif breytinganna
Frumvarp til breytinga á ákvæðum hgl. kom til vegna skorts á réttarvernd einstaklinga og 
heildstæðum úrbótum þegar kemur að stafrænum kynferðisbrotum. Tilgangur 
breytingarlaganna er að gefa þolendum slíkra brota lagaleg úrræði og styrkja réttarvernd 
þeirra. Lagabreytingarnar koma ekki til með að fela í sér takmarkanir á tjáningarfrelsi 
einstaklinga sem ganga lengra en Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands og Mannréttindasáttmáli 
Evrópu leyfa. Í tjáningarfrelsi felst kynferðisleg tjáning en lagabreytingarnar munu tryggja að 
jafnaði að friðhelgi einkalífsins sé gætt. Friðhelgi einkalífs er skilgreind sem „réttur manna til 
að ráða yfir lífi sínu og líkama og til að njóta friðar um lífshætti sína og einkahagi. Jafnframt 
er litið svo á að tilfinningalíf og tilfinningasambönd við aðra njóti verndar.“ 
Í skýrslunni Kynferðisleg friðhelgi sem gefin var út af Forsætisráðuneytinu árið 2020 staðfesti 
fulltrúi  lögreglu  að  lögreglunni  bærist   um  3-4  tilkynningar  á  viku  um  stafrænt 



kynferðisofbeldi en í flestum málum væri ekki gefin út ákæra og flestar þeirra tilkynninga 
kæmu frá konum á aldrinum 15 - 25 ára. Þá sýna erlendar rannsóknir að konur verði frekar 
fyrir  stafrænu kynferðisofbeldi  frekar en karlar.  Markmið  lagasetningarinnar að  vernda þá 
hagsmuni  sem  eru  persónulegt  frelsi,  mannhelgi  og  kynfrelsi  einstaklinga.  Þótt  orðalag 
laganna veiti  einstaklingum óháð  kyni  réttarvernd má gera  ráð  fyrir  að  tölfræði  komandi 
dómaframkvæmdar muni styrkja réttarvernd kvenna sérstaklega í ljósi þessara rannsókna. 
Höfundur  hafði  samband  við  verkefnastjóra  upplýsinga  og  áætlanadeildar  lögreglunnar  á 
höfuðborgarsvæðinu í því skyni að afla upplýsinga um það hvernig lagabreytingarnar muni 
auðvelda starf lögreglu í málum. Fulltrúi lögreglunnar taldi að nú með nýrri löggjöf yrði hægt 
að ákæra sérstaklega fyrir umrædd brot en áður voru þau heimfærð undir aðra lagabálka og 
því ekki samræmi í því. Þar af leiðandi verður lögreglunni kleift að  halda utan um fjölda 
brota. 
Við  samningu  frumvarpsins  ræddi  dómsmálaráðherra  mikið  við  lögreglu  í  sambandi  við 
stafræn kynferðisbrot. Þeir fulltrúar lögreglunnar sem rætt var við áttu þeir í vandræðum með 
slík brot því þau náðu oft ekki fyllilega yfir kynferðislega áreitni eða blygðunarsemisbrot. 
Dómsmálaráðherra telur að  nýja löggjöfin muni koma til með  auðvelda vinnulag lögreglu, 
gera  lagaumhverfið  skýrara  og  geri  það  skýrara  fyrir  þolendur  að  öll  háttsemin  sem 
lagabreytingarnar taka til sé refsiverð.

Heimfærsla til ákvæða almennra hegningarlaga nr. 19/1940
Í málum er varða stafræn kynferðisbrot hefur háttsemin aðallega verið heimfærð undir ákvæði 
209. gr. Dómaframkvæmd í slíkum málum hefur verið talin óskýr og ekki koma til móts við 
alvarleika brotanna. Hér verður farið yfir hvernig óstöðug dómaframkvæmd hefur verið 
hingað til og óskýr mörk við heimfærslu brotanna þar sem ólík háttsemi hefur verið heimfærð 
undir sama ákvæði. Þá verður tekin fyrir dómaframkvæmd en þar sem núgildandi ákvæði tóku 
nýlega gildi liggja ekki fyrir dómar hvað það varðar, því verða aðeins teknir fyrir dómar á 
grundvelli fyrri ákvæða. 

Óstöðug dómaframkvæmd
Í dómaframkvæmd er varðar stafræn kynferðisbrot hefur oftast reynt á ákvæði 209. gr. hgl en 
einnig 199. gr. hgl. Refsiramminn í fyrrnefndum ákvæðum eru mismunandi og hefur því 
valdið ósamræmi í niðurstöðu dómstóla. Í dæmaskyni þá særði háttsemi ákærða 
blygðunarsemi brotaþola í dómi Héraðsdóms Vestfjarða í máli nr. S-3/2020 en háttsemin fól í 



sér kynferðislega mynd sem var send brotaþola óumbeðið. Brotið heimfært undir 209. gr. hgl. 
sem varðar allt að fjögurra ára fangelsisvist. Í öðrum dóm fékk brotaþoli margoft sendar 
kynferðislega myndir óumbeðið en þar var brotið heimfært undir 199. gr. hgl um 
kynferðislegt áreiti sem varðar allt að tveggja ára fangelsisvist.  Einnig þykir einnig vert að 
athuga að brot gegn barnaníð varðar aðeins allt að tveggja ára fangelsisvist en álíka brot gegn 
fullorðnum varðar allt að fjögurra ára fangelsi. XXII. kafli hgl. um kynferðisbrot hefur nú 
verið tekin til endurskoðunar og er verið að innleiða ný lög um kynferðislega friðhelgi en 
hann hefur ekki verið endurskoðaður í heild sinni síðan 1992.
Í dómaskoðun við samningu frumvapsins um kynferðislega friðhelgi kom í ljós að veikleikar 
lagarammans  fela  í  sér  óskýr  mörk  við  heimfærslu  brota  undir  kynferðislega  áreitni  og 
blygðunarsemi, takmarkanir 209. gr. er varðar samþykki og inntak hugtaksins lostugt athæfi. Í 
dómaframkvæmd  má sjá að  sambærileg háttsemi hefur verið  heimfærð  undir mismunandi 
ákvæði hgl. en refsirammi þessara ákvæða felur í sér stigsmun. Þá er talið að blygðunarsemis 
ákvæðið feli í sér bæði kost og galla þegar kemur að takmörkunum 209. gr. hgl. er varðar 
samþykki og lostugt athæfi í skilningi ákvæðisins. Því liggur ljóst fyrir að  breytingar með 
lögum nr. 8/2021 á hgl. voru nauðsynlegar og jákvæðar til að skýra réttarvernd brotaþola. Hér 
verða þessi atriði tekin fyrir í stuttu máli.

Óskýr mörk við heimfærslu brota undir 209. gr. og 199. gr. hgl. 
Í íslenskri dómaframkvæmd hefur háttsemi sem felur í sér töku og dreifingu myndefnis án 
samþykkis oftast verið heimfærð undir 209. gr. hgl um blygðunarsemi og 199. gr. hgl. um 
kynferðislega áreitni. Birting og taka kynferðislegs myndefnis án samþykkis á sér stað í 
mörgum tilvikum án snertingar en í dómaframkvæmd hafa verið óskýr mörk við heimfærslu 
brota undir umrædd ákvæði. Ákvæði 209. gr. hgl. er ætlað að verja blygðunarsemi 
einstaklings en blygðunarsemi er skilgreind sem „kynferðisleg siðferðistilfinning manns.“ 
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.
Í dómi Landsréttar 22. júní 2018. í  máli nr. 79/2018  reyndi á ákvæði  209. gr. en þar var 
ákærði sakfelldur fyrir blygðunarsemisbrot sbr. 209. gr. hgl. samkvæmt 1. ákærulið  fyrir að 
hafa tekið upp myndband af sér og brotaþola stunda kynmökum án vitundar hans, síðar sent 
brotaþola mynd sem sýndi þá nakta í kynmökun og svo sent D umrædd gögn í pósti. Þá höfðu 
ákærða verið gefinar að sök um hótanir og brot gegn blygðunarsemi sbr. 209. gr. og 233. gr. 
hgl. með skilaboðum á Facebook sbr. 2 ákærulið og var gerandi sakfelldur fyrir þá háttsemi 
sem honum var gefin að sök í 2. ákærulið. Þá var ákærða gefin að sök um að hafa brotið gegn 
blygðunarsemi brotaþola og dreift klámi með því að hafa sent tveimur nafngreindum mönnum 
myndir af brotaþola og ákærða stunda kynmök sbr. 4 ákæruliðar og taldi dómurinn það varða 
við 209. gr. hgl og 2. mgr. 210. gr. hgl. Þá var ákærði sakaður um brot gegn blygðunarsemi 
þolanda  með  póstsendingu  til  þáverandi  kærustu  hans  D  sem  geymdi  minnislykil  með 
myndefni sem sýndi hann og brotaþola nakta að stunda kynmök ásamt útprentuðum myndum 
sem sýndu sama efni sbr. 5. ákærulið  og var ákærði sakfelldur fyrir brot gegn 209. gr. hgl. í 
þeim ákærulið. Ákærða var gert að sæta fangelsi í 15 mánuði Ásamt þeim sjónarmiðum sem 
komu fram í reifun leit Landsréttur til þess að gerandi sýndi einbeittann vilja til verksins og 
væri réttlega sakfelldur fyrir brot gegn blygðunarsemi og friðhelgi einkalífs þolanda. Þá jókst 
saknæmi brotanna í ljósi þess að þolandi var honum nákominn.
Þá hefur aðili tekið mynd af kynfærum konu án hennar samþykkis og var það tekið fyrir í 
máli Héraðsdóms Reykjavíkur 15. febrúar 2017 í máli nr. S- 242/2016. Þar hafði ákærði verið 
sakaður  um  fyrir  frelsissviptinugu,  líkamsárás,  hótanir,  kynferðisbrot  og  stórfellda 
ærumeiðingu gegn sambýliskonu sinni. Meðal þeirra margvíslegu alvarlegu brota sem ákærði 
framdi gagnvart þáverandi sambýliskonu sinni þá neyddi ákærði brotaþola til að gyrða niður 



um sig og hafi í kjölfarið  skoðað  kynfæri og rass hennar með  vasaljósi ásamt því að  taka 
mynd  af  berum  kynfærum  hennar  án  samþykkis  brotaþola  og  áreitti  hana  þannig 
kynferðislega. Ákærði viðurkenndi fyrir héraðsdómi að hafa lýst með vasaljósi úr síma sínum 
upp í rass og kynfæri brotaþola og tekið mynd af henni. Dómurinn taldi að ákærði hefði með 
háttsemi sinni brotið gegn kynfrelsi brotaþola og því var brotið heimfært undir 199. gr. hgl.  
Þá hefur brot verið heimfært brot undir 209. gr. hgl. þegar háttsemi ákærða felst í því að senda 
öðrum kynferðislegt myndefni óumbeðið eða skilaboð af slíkum toga. Reyndi á þetta ákvæði í 
máli  Héraðsdóms  Reykjavíkur.  19.  febrúar  2019  (S-670/2018)  en  þar  var  sakborningur 
ákærður fyrir brot gegn blygðunarsemi og stórfellda ærumeiðingu gegn fyrrverandi kærustu 
sinni. Samkvæmt 1. ákærulið skrifaði gerandi niðurlægjandi texta við mynd af þolanda sem 
birt var inn á Facebook. Samkvæmt 2. ákærulið hafði ákærði sett inn mynd af þolanda inn á 
vefsíðu og skrifað  þar niðurlægjandi texta en þegar ákærði tók myndirnar hafði hann ekki 
leitað  eftir  samþykki  brotaþola  ásamt  því  að  birting  myndanna  var  án  hennar  vitundar. 
Samkvæmt 3. ákærulið hafði ákærði sett inn á vefsíðu þrjár myndir sem ákærði hafði tekið af 
brotaþola  án  samþykkis  hennar  þegar  þau  voru  í  ástarsambandi  sem  sýndu  þolanda 
fáklæddann og skrifað þar undir tvær myndir niðurlægjandi texta. Brotin voru talin varða við 
209. gr. og 233. gr. b. hgl. Niðurstaða dómsins var sú að háttsemi geranda hefði falið í sér 
stórfelldar ærumeiðingar og brot gegn blygðunarsemi með því að hafa birt niðurlægjandi texta 
undir mynd af þolanda inn á Facebook sbr. 1. tl. Brotin voru heimfærð undir 209. gr. og 233. 
gr. b. hgl.  Með því að hafa birt myndir af þolanda og skrifað niðurlægjandi texta undir þær 
sbr. 2. og 3. tl. Ákærunnar, felast í háttseminni stórfelldar ærumeiðingar gagnvart þolanda og 
brot  gegn blygðunarsemi.  Gerandi  var  sakfelldur  samkvæmt 1.,  2.  og 3.  ákærulið  og  var 
háttsemin heimfærð undir 209. gr. og 233. gr. b. hgl. fyrir brot gegn stórfellda ærumeiðingu 
og blygðunarsemisbrot.
Í dómi Landsréttar nr. 79/2018, dómi Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S- 242/2016  og í 
dómi  Héraðdsóms  Reykjavíkur  nr.  S-670/2018  er  um  að  ræða  sambærilega  háttsemi 
sakborninga en í henni fólst kynferðisleg myndataka af brotaþolum án samþykkis þeirra. Þrátt 
fyrir  sambærilega háttsemi eru brotin heimfærð  undir mismunandi ákvæði.  Hér má einnig 
nefna dóm Héraðsdóms Reykjavíkur 23. apríl 2019 í máli nr. S-123/2019 en þar játaði gerandi 
að hafa sent á þolanda kynferðislegar myndir og skilaboð og var þar háttsemi sakbornings 
talin  varða við  brot  gegn blygðunarsemi brotaþola sbr.  209.  gr.  hgl.  Sambærileg háttsemi 
sakbornings var í  máli Héraðsdóms Reykjavíkur 27. apríl  2017 í  máli S-25/2017 þar sem 
ákærði  var  í  kynferðilegum  samskiptum  við  brotaþola  og  sendi  honum   kynferðislegt 
myndefni ásamt því að biðja brotaþola um nektarmyndir. Hér er hinsvegar háttsemi geranda 
heimfærð undir 199. gr. hgl. 
Af niðurstöðu dómanna má sjá að ákvörðun um það hvort brotið sé heimfært undir ákvæði 
209. gr. hgl. um blygðunarsemi eða 199. gr. hgl um kynferðislega áreitni virðist byggja á 
afstöðu brotaþola til háttseminnar. Þar sem snerting á sér ekki endilega stað á milli málsaðila 
hafa áhrif þróast í þá átt að myndræn kynferðisbrot hafa frekar verið heimfærð undir 209. gr. 
hgl. um blygðunarsemi frekar en 199. gr. hgl. um kynferðislega áreitni. Refsirammi fyrir brot 
er snúa að kynferðislegri áreitni er allt að tveggja ára fangelsi en allt að fjögurra ára fangelsi 
fyrir blygðunarsemisbrot. Dómaframkvæmdin vísar til þess að  kynferðislegt myndefni sent 
óumbeðið  á  aðila  og sambærislegt  efnis  sé  blygðunarsemisbrot  nema umfang brotsins  og 
ítrekun þess sé háttað þannig að háttsemin teljist vera kynferðislegt áreiti. Í ljósi þess má sjá 
að dómaframkvæmd felur frekar í sér stigsmunur heldur en eðlismunur, sem er ekki talið vera 
í samræmi við alvarleika kynferðisbrota. 

Takmarkanir 209. gr. er varðar samþykki og inntak lostugs athæfis
Blygðunarsemisbrot hafa verið skilgreind sem brot gegn kynferðislegri siðferðistilfinningu 
aðila og eru þá brotin heimfærð á grundvelli siðferðis og tilfinningalífs aðila frekar en réttinda 



sem brotið er gegn. Því geta margvísleg kynferðisbrot átt við um blygðunarsemi. Ákvæði 209. 
gr. hgl. felur í sér bæði kost og galla. 
Kostur ákvæðisins annars vegar er sá að auðvelt getur verið að heimfæra brot undir umrætt 
ákvæði  þegar háttsemin á ekki við  í  nákvæmum hluta kynferðisbrotakafla hgl. sem varðar 
hagsmuni einstaklinga en augljóst er að brotið felur í sér broti gegn kynfrelsi eða kynhelgi 
aðila. Galli þess hins vegar er að ákvæðið lýsir sér í hinu óljósa gildissviði sem birtast getur í 
ófyrirsjáanlegri dómaframkvæmd sem að  einhverju leyti getur verið  háð  túlkun þeirra sem 
koma að meðferð máls. Því á ákvæðið til að vera óskýrt um hvert inntak þess sé og þar af 
leiðandi stuðlar það að óvissu um hvaða réttarvernd það kann að veita. 
Því má segja að blygðunarsemis ákvæðið sé að vissu leyti  í takt við þróun samfélagsins en 
veitir ekki fyllilega kynferðislegri friðhelgi réttarvernd. 

Dómar er varða samþykki 
Samþykki fyrir myndatöku eða dreifingu mynda felur í sér mun á milli kynferðislegrar 
tjáningu aðila og brot gegn kynferðislegri friðhelgi. Ákvæði 199. gr. hgl. um kynferðislegt 
áreiti og 209. gr. hgl. um blygðunarsemi er dæmi um samhverf brot í kafla kynferðisbrota. 
Samhverf brot eiga við þegar lög lýsa verknað refsinæman án tillits til afleiðinga hans. 
Afleiðing brotsins þarf ekki að vera sönnuð til þess að háttsemin sé talin refsiverð í skilningi 
laganna. Það þýðir að afleiðingar sem háttsemin getur haft í för með sér til að mynda kvíði 
eða þunglyndi þurfa ekki að koma fram til þess að verknaðurinn teljist refsiverður.  Fulltrúar 
réttarvörslukerfisins líta svo á að mikilvægt sé að samhverfing brotanna fái að fylgja með inn 
í nýju lagasetningu hgl. það er talið er það kröftugasta við 209. gr. hgl. Ekki er fjallað um 
áhrif samþykkis hvorki í blygðunarsemisbrotum né lögskýringargögnum enda ekki gert ráð 
fyrir hinum stafræna heim þegar ákvæðið var sett. Því felst munurinn í dómaframkvæmd sem 
styður það viðhorf að vegna þess að nekt sést á mynd verði tilvera hennar eða dreifing ekki 
endilega talin refsiverð eða brot á kynfrelsi aðila er á myndinni. Af dómunum hér fyrir neðam 
má sjá að mikilvægi samþykkis við mat á refsinæmi 
Um samþykki var fjallað um í dóm Landsréttar 29. ágúst 2018 nr. 509/2018. Þar var ákærði 
sakfelldur fyrir brot gegn 209. gr. hgl., fyrir að hafa á ákveðnu tímabili á þáverandi heimili 
hans og brotaþola, tekið myndir sem sýndu hana fáklædda eða nakta ásamt hreyfimyndum 
sem sýndu hann og brotþola í kynmökum. Ákæruvaldið vildi gefa út framhaldsákæru til þess 
að bæta við að brotin voru framin „án samþykkis“ en dómurinn taldi það ekki nauðsynlegt þar 
sem hann taldi augljóst að brotin voru framin án samþykkis brotaþola.
Ákærði vildi meina að athafnirnar hefðu átt sér stað með samþykki hennar en dómurinn féllst 
ekki  á  frásögn ákærða og því  var  brotið  heimfært  undir  209.  gr.  hgl.  Dómurinn staðfesti 
ákvæði héraðsdóms um frávísun framhaldsákæru og var lagt fyrir dóminn að taka hann til 
efnismeðferðar. 
Í dómi Hæstaréttar. 29. september 2016 í máli nr. 35/2016 (Hópnauðgunarmálið í Breiðholti) 
reyndi einnig á samþykki en málvextir voru á þessa leið: Æ einn af gerendum málsins, var 
sakfelldur  fyrir  blygðunarsemisbrot  gegn  brotaþola  með  því  að  hafa  sbr.  II  kafla  ákæru 
myndað  hluta af  kynmökum sem sýndu hana með  upptökubúnaði  í  farsíma og síðar  sýnt 
nokkrum samnemenfum þeirra myndefnið.  Æ sagðist fyrir dómi hafa tekið upp en honum 
hafi ekki verið ljóst fyrr en eftir á að brotaþoli hefði ekki verið samþykkt upptökunni. Hann 
neitaði því að hafa sýnt samnemendum hennar myndefnið en einhver átti að hafa tekið símann 
hans  og  farið  með  í  matsalinn  og  sýnt  fólki  upptökuna  þar  Ákærði  Æ neitaði  sök  gegn 
ákæruliðum 1. og 2. í  II  kafla dómsins, þar greindi hann frá því að  hann hefði  tekið  upp 
atburðinn í góðri trú en af samskiptum hans og brotaþola á Facebook 6. maí 2014 mátti ráða 
að hún hefði ekki gefið samþykki fyrir upptökunni. Dómurinn heimfærði brotin undir 209. gr. 
hgl um blygðunarsemi.
Þá reyndi einnig á 209. gr. í dómi Hæstaréttar  24. janúar 2013 í máli nr. 335/2012 er varðar 



samþykki. Í dómi Hæstaréttar var ákærði sakfelldur fyrir að hafa áreitt kynferðislega tvær 
fjórtán  ára  stúlkur  með  því  að  hafa  tekið  ljósmyndir  af  þeim  nöktum  á  ljósabekk  á 
sólbaðsstofu án vitneskju þeirra,  en í  tilteknum fjölda tilvika hafi kynfæri  þeirra sést  þar 
greinilega.  Voru  brotin  í  ákæru  talin  varða  aðallega  við  2.  mgr.  202.  gr.  almennra 
hegningarlaga nr. 19/1940, en til vara 209. gr. sömu laga og 3. mgr. 99. gr. barnaverndarlaga 
nr. 80/2002. Hvorki var af orðalagi 2. mgr. 202. gr., sbr. 199. gr. almennra hegningarlaga né 
lögskýringargögnum um ákvæðin ráðið  skýrlega að  kynferðisleg áreitni gæti verið  fólgin í 
háttsemi, sem sá, sem hún beindist að yrði ekki var við. Vafa um inntak 2. mgr. 202. gr. að 
þessu leyti yrði að meta ákærða í hag og voru brot hans því heimfærð undir 209. gr. almennra 
hegningarlaga og 3. mgr. 99. gr. barnaverndarlaga.

Dómar er varða lostugt athæfi
Með breytingarlögum nr. 40/1992 komu inn ýmsar breytingar á kynferðisbrotakafla hgl. 
Þannig var XXII. kafla breytt og gefið nýtt heiti n.t.t. „kynferðisbrot“. Með greinargerð 
frumvarps breytingalaganna kom fram varðandi breytingar á 209. gr. hgl. að herða ætti 
refsimörk og rýmkað út hverskonar háttsemi félli undir ákvæðið. Umrætt ákvæði hljóðar svo:
Hver sem með lostugu athæfi særir blygðunarsemi manna eða er til opinbers hneykslis skal 
sæta fangelsi allt að 4 árum, en fangelsi allt að 6 mánuðumeða sektum ef brot er smávægilegt.
Inntak hugtaksins lostugt  athæfi hefur ekki  fengið  neina augljósa skilgreiningu í  skilningi 
ákvæðisins um blygðunarsemi en lostugur hefur verið  skilgreint í lögfræðiorðabók sem að 
vera lostafullur en losti getur verið skilgreindur sem girnd í málsorðabók. Íslenskir dómstólar 
hafa oft og tíðum lagt þann skilning í hugtakið að það sé „athöfn af kynferðislegum toga sem 
gengi skemmra en samræði og önnur kynferðismök“.
Þá reyndi á inntak hugtaksins lostugt athæfi í skilningi 209. gr. hgl. í dómi Hæstaréttar 18. 
október 2007 nr. 242/2007. Þar var ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 209. gr. hgl með því 
að hafa tekið mynd á símann sinn af brotaþola nakinni án hennar vitneskju. Ákærði sýndi svo 
öðrum myndina ásamt annarri mynd af brotaþola. Ákærði  sýndi síðar sjö karlmönnum og 
einni konu myndina sem hann tók á símann sinn og sýndi hann svo fjórum karlmönnum mynd 
úr sama síma af kynfærum brotaþola. Brotaþoli gisti yfir nóttu á heimili ákærða en taldi sig 
ekki muna mikið eftir dvölinni sökum ölvunar og kvaðst hún ekki  geta munað eftir að myndir 
hefðu verið  teknar  af  henni.  Vitni  sem var  viðstatt  myndatöku ákærða  bar  fyrir  dómi  að 
ákærði hefi ekki beðið brotaþola leyfis. 
Í  niðurstöðu héraðsdóms var  talið  að  háttsemi ákærða ætti  ekki  við  um 209.  gr.  þar  sem 
dómurinn vísaði í greinargerð frumvarps til breytingar á almennum hegningarlögum sem varð 
að lögum nr. 40/1992  þar segir m.a. svo: ,,Af nýjum sérákvæðum í 200 - 202. gr., sbr. 8 - 10. 
gr. frumvarpsins um kynferðislega áreitni, leiðir hins vegar 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.“ Dómurinn skilgreinir hér lostugt athæfi  þannig að 
það ætti við um háttsemi af kynferðislegum toga sem er til þess fallin að veita þeim sem slíka 
háttsemi hefur í frammi einhverja kynferðislega fullnægju. Þar með taldi dómurinn ekki efni 
til að sakfella ákærða fyrir brot gegn 209. gr. hgl. Hins vegar túlkaði Hæstiréttur lostugt athæfi 
í skilningi ákvæðisins sem „athöfn af kynferðislegum toga sem gengur skemmra en samræði 
og önnur kynferðismök“ Hæstiréttur leit svo á að hlutrænt séð eins og aðstæðum var háttað 
með því að taka myndirnar, sýna eftirfarandi myndir ásamt öðrum myndum sem sýna kynfæri 
brotaþola, er talið um lostugt athæfi að ræða í skilningi ákvæðisins.
Í  dómi  Hæstaréttar.  30.  mars  2005 í  máli  nr.  523/2005   reyndi  einnig  á  lostugt  athæfi  í 
skilningi  209. gr. hgl. Þar var X sýknaður af ákæru fyrir blygðunarsemisbrot gegn A með því 
að hafa tekið af henni hreyfimynd á kvennasalerni á veitingastað þar sem hún var að hafa 
þvaglát.  Talið  var  hlutrænt  séð  að  aðstæðum  væri  svo  háttað  að  ekki  yrði  staðhæft  að 
verknaður X teldist lostugt athæfi í skilningi 209. gr. hgl um blygðunarsemisbrot. Auk þess 



fékk X í sakarmati að njóta vafans um þá huglægu stöðu sem bjó að baki verknaði hans. X var 
því sýknaður af kröfu ákæruvalds.
Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 9. febrúar 2021 í máli nr. S-3225/2020  var ákærði sakfelldur 
fyrir brot gegn blygðunarsemi, með  því að  hafa án samþykkis, birt kynferðislega mynd af 
brotaþola á vefsíðu ásamt nafni   hennar  og  upplýsingum  um  notandanafn  hennar  á  
samskiptamiðlinum   Snapchat  en  með  háttseminni  særði  ákærði  blygðunarsemi  hennar. 
Ákærða var gert að sæta fangelsi í fjóra mánuði og greiða þolanda 350.000. krónur í bætur. Í 
niðurstöðukafla dómsins segir að með birtingu myndarinnar hafi ótvírætt verið að háttsemi 
ákærða hafi sært blygðunarsemi brotaþola og eins þótt  einungis væri hlutrænt séð  litið  til 
atvika.  Með  birtingu myndarinnar  braut  gerandi  gegn þolanda á  alvarlegan máta  og taldi 
dómurinn að um væri að ræða lostugt athæfi í skilningi 209. gr. hgl.
Þá má nefna dóm Landsréttar 29. janúar 2021 í máli nr. 131/2019. Þar var ákærði sakfelldur 
fyrir  brot  gegn 209.  gr.  hgl.  með  því að  hafa tekið  í  heimildarleysi  ljósmynd af  þolanda, 
fyrrum sambýliskonu sinni hálfnakinni ásamt nöktum karlmanni þar sem þau lágu sofandi í 
rúmi.  Þá  sendi  gerandi  myndina  á  þrjá  karlmenn.  Í  niðurstöðu  Landsréttar  var  háttsemi 
geranda  talin  fela  í  sér  lostugt  athæfi  ásamt  því  að  hafa  sært  blygðunarsemi  þolanda. 
Dómurinn skilgreindi  lostugt athæfi í skilningi 209. gr. hgl. sem athöfn af kynferðislegum 
toga  sem  gengur  skemur  en  samræði  eða  önnur  kynferðismök  sbr.  dóm  Hæstaréttar.  nr. 
242/2007. Ekki er skilyrði refsingar samkvæmt ákvæðinu að kynferðislegar hvatir hafi legið 
að  baki  brotinu  sbr.  dóm  Hæstaréttar  10.  desember  2015  í  máli  nr.  312/2015  og  dóm 
Landsréttar 18. júní 2020 í máli nr. 535/2019 sem fjallað verður um hér að neðan.
Dómur Hæstaréttar 10. desember 2015 í máli nr. 312/2015. þar var ákærði sakfelldur fyrir 
brot gegn 209. gr. hgl. með  því að  hafa birt nektarmynd af brotaþola, fyrrverandi unnustu 
sinni, á Facebook og hefði þannig sýnt af sér lostugt athæfi og sært blygðunarsemi brotaþola. 
Í niðurstöðu héraðsdóms vísar hann í dóm Hæstaréttar nr. 242/2007 en þar segir að „hlutrænt 
séð og eins og aðstæðum var háttað í umrætt sinn verði 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“. Þá féllst rétturinn á þá 
niðurstöðu héraðsdóms að háttsemi ákærða hafi verið til þess fallin að særa blygðunarkennd 
stúlkunnar. Í máli héraðsdóms sbr. Hrd. nr. 312/2015 takmarkast sú háttsemi sem ákært er 
fyrir við birtingu nektarmynda en ekki töku þeirra. Að öðru leyti eru atvik málsins að áliti 
dómsins sambærileg við þau atvik sem um var fjallað í nefndum dómi Hæstaréttar í máli nr. 
242/2007. Augljóst er að birting myndanna fór fram í heimildarleysi brotaþola sem hafði sent 
ákærða þær í trúnaði  meðan á sambandi þeirra stóð.  Er ekkert fram komið  sem bendir til 
annars en að sú háttsemi ákærða að birta umræddar myndir af nöktum bakhluta og kynfærum 
fyrrum unnustu sinnar hafi verið af kynferðislegum toga. Má hér til hliðsjónar vísa til dóma 
Hæstaréttar frá 30. október 2014 í máli nr. 757/2013 og frá 11. desember 2014 í máli nr. 
335/2014. Ákærða mátti vera ljóst að  opinber birting myndanna bryti gegn blygðunarsemi 
brotaþola.  Telst  brot  ákærða  því  réttilega  heimfært  í  ákæru  til  209.  gr.  almennra 
hegningarlaga.  Hæstiréttur  staðfesti  með  vísan  til  niðurstöðu  héraðsdóms  um  sakfellingu 
ákærða fyrir brot gegn 209. gr. hgl.
Í dómi Landsréttar 18. júní 2020 í máli nr. 535/2019  var ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 
209. gr. hgl. með  því að  hafa sent þrjár  myndir,  sem  sýndu  nakinn  líkama brotaþola, 
fyrrverandi  kærustu  hans,  til vinkonu  hennar  gegnum  samskiptavefinn  Facebook. Var  
litið  svo  á  að  háttsemi  ákærða hefði verið lostugt athæfi í skilningi 209. gr. almennra 
hegningarlaga og að háttsemi hans  hefði  verið  til  þess  fallin  að  særa  blygðunarsemi 
brotaþola.  Niðurstaða Landsréttar  var  sú  að  myndirnar   sem  um  ræðir   sendi  brotaþoli  
ákærða  í  trúnaði  meðan  á  ástarsambandi þeirra stóð og eru þær af kynferðislegum toga. 
Verður að líta svo á að háttsemi ákærða hafi  verið  lostugt  athæfi  í  skilningi  209.  gr.  
almennra  hegningarlaga  nr.  19/1940. Óumdeilt er að háttsemi ákærða var í heimildarleysi 
gagnvart brotaþola og var hún til þess fallin að særa blygðunarsemi hennar. Hvatir ákærða 



sem lágu að baki myndsendingunum breyta  í  engu  saknæmi  verknaðarins.
Að lokum var X sýknaður af ákæru um lostugt athæfi í dómi Hæstaréttar 14. Janúar 2016 í 
máli nr. 266/2015. Þar var X ákærður fyrir brot gegn blygðunarsemi  sbr. 209. gr. hgl. með því 
að  hafa  staðið  á  gangstétt  þar  sem  hann  horfði  á  lögreglumenn  og  handleikið  á  sér 
getnaðarliminn og með  því  sýnt  af  sér  lostugt  athæfi en þá stigu lögreglumennirnir  út  úr 
bifreið sinni og gengu í átt að honum. X var sakfelldur í héraði og dæmdur í þriggja mánaða 
skilorðsbundið fangelsi þar sem dómurinn taldi X hafa sýnt af sér lostugt athæfi í skilningi 
ákvæðisins. Héraðsdómari taldi að hlutrænt séð og eins og aðstæðum var háttað yrði að líta 
svo á að  athafnir  ákærða,  þ.e.  að  handleika getnaðarlim sinn í  nokkurn tíma, með  því að 
sveifla  honum  í  hringi  og  strjúka  hann  fram  og  aftur  og  beina  þeim  athöfnum  að 
lögreglumönnunum þrem, hafi verið lostugt athæfi í skilningi ákvæðisins. Í dómi Hæstaréttar 
kom fram að X hefði allt frá því að lögreglumennirnir höfðu afskipti af honum neitað að hafa 
gert annað en að handleika á sér getnaðarliminn á meðan hann var að kasta af sér þvagi. Fyrir 
dómi bar X að hugsanlegt væri að lögreglumennirnir hafi séð er hann hristi á sér liminn, til 
þess að ,,losa sig við síðustu 2,3,4 dropana“. Af hálfu ákæruvaldsins er því ekki mótmælt að 
áður en ákærði var handtekinn hafi hann verið að kasta af sér þvagi. Með hliðsjón af því og 
þegar horft er til verknaðarlýsingar ákæru, felur sú háttsemi sem þar greinir ekki í sér lostugt 
athæfi samkvæmt 209. gr. hgl. Ákærði var því sýknaður af því broti sem honum er gefið að 
sök.
Af þessu má álykta að telji dómstólar lostugt athæfi ekki lostugt í skilningi ákvæðisins verði 
ekki fallist á refsinæmi hennar. Því er inntak hugtaksins mikilvægt þegar kemur að  virkni 
ákvæðisins í dómaframkvæmd. Af orðanotkun í niðurstöðu dómstóla er leitt í ljós að dæmt sé 
út  frá  hlutlægum  mælikvarða  þar  sem  ákvæði  er  ætlað  að  verja  sálarlíf  og  tilfinningar 
einstaklinga. Því er leitast eftir hlutrænu viðmiði á því hvað teljist til lostugs athæfis. 
Önnur stefnumótandi úrræði 
Nauðsynlegt er að veita þolendum stafrænna kynferðisbrota önnur stefnumótandi úrræði. Í því 
felst fræðsla og forvarnir, með því er hægt að koma í veg fyrir að slík háttsemi eigi sér stað og 
fræða einstaklinga um afleiðingar slíkrar háttsemi. Það er því veigamikið að hafa skýrar 
leiðbeiningar og ráðgjöf í boði fyrir börn og fullorðna. Öll börn og ungmenni eiga rétt á að 
stunda nám sitt og tómstundir í öruggu umhverfi jafnt sem heima hjá sér. Hér verða þær 
tillögur ræddar sem lagðar hafa verið lagðar fram í þingsályktun nr. 37/150 um forvarnir 
meðal barna og ungmenna gegn kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi og áreiti ásamt áætlun 
um aðgerðir fyrir árin 2021-2020 sbr. þskj. 1609, 643. mál, 150. löggjafarþing 2019–2020. Þá 
verður tekin stutt umfjöllun um 14 – 15. gr. jafnréttislaga nr. 150/2020 og þau úrræði sem 
íslensk samtök bjóða upp á fyrir þolendur kynferðisofbeldis.

Fræðsla og forvarnir
Alþingi  ályktar  að  forsætisráðherra,  mennta-  og  menningarmálaráðherra,  félags-  og 
barnamálaráðherra og heilbrigðisráðherra komi af stað forvörnum fyrir börn og ungmenni um 
kynferðislegt og kynbundið áreiti og ofbeldi. Forvarnir munu verða í samvinnu við kennslu og 
skólastarfi  á  öllum  skólastigum,  á  frístundaheimilum  og  félagsmiðstöðvum,  í  íþrótta-  og 
æskulýðsstarfi  og  öðru  tómstundastarfi.  Gert  er  ráð  fyrir  að  unnið  verður  að  eftirfarandi 
framtíðarsýn og stefnumótandi aðgerðum fyrir árin 2021–2025. 
Með forvörnum er hægt að koma í veg fyrir að umrædda háttsemi eigi sér stað og draga úr því 
tjóni sem háttsemin getur valdið  þolendum og aðstandendum þeirra. Með ákveðnu stefnumiði 
geta forvarnir veitt einstaklingum upplýsingar um hvernig skuli bregðast við kynferðislegu og 
kynbundnu  ofbeldi  og  áreitni  og  þess  háttar  hegðun  sem ýtir  undir  háttsemina.  Þá  skuli 
forvörnum vera  svo  háttað  að  viðbrögðin  taki  einnig  til  þeirra  sem viðhafa  slíkt  ofbeldi. 
Ásamt fyrirbyggjandi forvörnum fyrir börn og ungmenni um kynferðisofbeldi og áreiti skal 
stuðla að virðingu og jafningjasamskiptum þar sem ofbeldi og áreitni viðgengst ekki. Kennsla 



forvarna um kynferðisofbeldi skal fara fram á leikskólum, öllum skólastigum grunnskóla í 
samvinnu við  heilsugæslu,  frístundaheimilum og félagsmiðstöðvum,  í  framhaldsskólum,  á 
frístundaheimilum  og  félagsmiðstöðvum,  í  íþrótta-  og  æskulýðsstarfi  sem  og  öðru 
tómstundastarfi. Kennslan mun fara fram á viðeigandi hátt í samanburði við aldur og þroska 
nemenda. Gert er ráð fyrir að inntak kennslunnar verði þríþætt:
Almennar forvarnir sem stuðli að sterkri sjálfsmynd og þekkingu á mörkum og markleysi, þar 
á meðal í samskiptum kynjanna, samskiptum milli fullorðinna og barna í öðrum tilfellum þar 
sem valdamisræmi kann að vera fyrir hendi.
Fræðsla um kynheilbrigði og kynhegðun, einkum í grunnskólum og framhaldsskólum.
Opinská  umfjöllun  um  eðli  og  birtingarmyndir  kynferðislegs  og  kynbundins  ofbeldis  og 
áreitni.
Þá verður lögð sérstök áhersla á stafræn samskipti og þær breytingar sem hafa orðið eða gætu 
orðið á birtingarmyndum kynferðislegs og kynbundins ofbeldis og áreitni. Börn og ungmenni 
verða upplýst um hvert sé hægt að leita ef þau verða fyrir eða vita af slíku ofbeldi. Jafnframt 
verður fræðsla fyrir starfsfólk allra skólastiga svo hægt sé að fullvissa  að það hafi þekkingu á 
fyrirbyggjandi aðgerðum gegn kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi og áreitni og viðbrögðum 
sem ýtir undir háttsemina. Forvarnir og fræðsla eigi sér einnig stað í íþrótta- og æskulýðsstarfi 
og  öðrum  tómstundum,  þar  á  meðal  listkennslu,  og  í  tómstundastarfi  og  þjálfun  sem  er 
sérstaklega ætluð fötluðum börnum og ungmennum. 
Í ljósi þess bjóða samtök líkt og Barnaheill og Stígamót upp á ráðgjöf, fræðslu og forvarnir 
gegn kynferðisofbeldi. Barnaheill hafa starfandi heimasíðu þar sem auðvelt er að sækja sér 
upplýsingar um fræðslu og forvarnir, auk þess sem heimasíðan er með ábendingarlínu og allar 
helstu  upplýsingar  um  hvernig  skuli  hafa  samband  við  þau  neðst  á  heimasíðu  þeirra. 
Barnaheill  bjóða  upp á  námskeið  sem stuðla  að  fræðslu  í  forvörnum og viðbrögðum við 
kynferðisofbeldi  gegn börnum.  Markmið  námskeiðsins  er  að  veita  fullorðnum fræðslu  og 
þjálfun í að fyrirbyggja, þekkja og geta brugðist við á viðeigandi hátt þegar börn verða fyrir 
eða vita af slíku ofbeldi. 
Stígamót voru stofnuð 1989 og hefur hugmynd þeirra ávallt grundvallast á kynjafræðum um 
kynferðisofbeldi.  Öll  ráðgjöf  Stígamóta  er  kostnaðarlaus  fyrir  alla  sem  leita  til  þeirra. 
Heimasíðan hvetur einstaklinga sem orðið hafa fyrir slæmri upplifun af kynferðislegum toga 
til að hafa samband hvort sem það er smávægilegt eða ekki. Í boði er að hafa samband með 
fullri nafnleynd og án þess að gefa upp nokkrar persónulegar upplýsingar bæði í gegnum síma 
eða netfang. Það er jafnframt hægt að hafa samband í gegnum heimasíðu þeirra með dulnefni. 
Þá má að lokum benda á lög nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna. Í II. kafla 
laganna er fjallað  um réttindi og skyldur en 14. gr. laganna fjallar um kynbundið  ofbeldi, 
kynbundna áreitni og kynferðislega en 1. mgr. 14. gr. laganna segir nákvæmlega:
Atvinnurekendur og yfirmenn stofnana, félagasamtaka og íþrótta- og æskulýðsfélaga skulu 
gera sérstakar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að starfsfólk, nemar og notendur þjónustu 
verði fyrir kynbundnu ofbeldi, kynbundinni áreitni eða kynferðislegri áreitni á vinnustað, í 
stofnun, félagsstarfi eða skólum.
Þá segir 2. mgr. 15. gr. laganna:
Á öllum skólastigum skulu nemendur hljóta jafnréttis- og kynjafræðslu við hæfi þar sem m.a. 
er kennt um kynjaðar staðalímyndir, kynbundið náms- og starfsval og málefni fatlaðs fólks og 
hinsegin fólks.
Því má hugsanlega álykta að þegar séu fyrir hendi beinar lagaskyldur til að stuðla að því sem 
umrædd þingsályktunin nr. 37/150 fjallar um.
Lokaorð
Markmið þessarar ritgerðar var að athuga hvernig tekist var á stafrænum kynferðisbrotum á 
Íslandi áður en lagabreytingarnar tóku gildi og bera það saman við núgildandi lög um 
kynferðislega friðhelgi. Fjallað var um þær lagabreytingar sem hafa orðið á ákvæðum hgl. en 



þær voru gerðar til að tryggja réttarvernd kynferðislegrar friðhelgi einstaklinga. Umrædd brot 
hafa farið fjölgandi á Íslandi síðustu ár en háttsemi geranda lýsir sér svo að brotið sé gegn 
kynferðislegri friðhelgi einstaklings með því að útbúa sér, afla sér eða öðrum, dreifa eða birta 
myndefnim texta eða sambærilegs efnis, þ.m.t. falsað efni, af nekt eða kynferðislegri háttsemi 
annars manns án hans samþykkis. Breytingarnar á ákvæðum hgl. voru nauðsynlegar þar sem 
þolendur stafrænna kynferðisbrota hafa hingað til ekki haft lagalegu úrræði því má segja að 
íslenska ríkið hafi ekki staðið undir skuldbindingum sínum hvað þetta varðar. Við athugun 
ritgerðarinnar kom í ljós að slík brot hafa alvarlegar afleiðingar í för með sér en þolendur hafa 
lýst afleiðingum sem kvíða, þunglyndi, félagsfælni og skömm. 
Nú munu  þolendur  hafa  lagaleg  úrræði  sem styrkja  réttarvernd  þeirra.  Þá  finnst  höfundi 
virkilega jákvætt að núgildandi ákvæði skerði ekki tjáningarfrelsi einstaklinga enda er engin 
skömm í því að tjá sig kynferðislega svo lengi sem það er á forsendum þess einstaklings. Það 
má sjá af 3. kafla um lagabreytingar að það hefur farið mikil rannsókn við umrædd brot og er 
það  bersýnilegt  þegar  maður  les  breytingarnar  að  þær  eru  virkilega  vandaðar  og  taka  til 
alvarleika þeirra. Það má þó velta fyrir sér hvort frumvarpið hefði mátt taka til afturköllun 
samþykkis  sbr.  1.  mgr.  199.  gr.  a.  hgl.   til  að  mynda ef  einstaklingur  setur  sjálfur  af  sér 
myndefni á klámsíðuna og mörgum árum seinna vil stöðva birtinguna, hefur sá aðili þá engin 
úrræði til að stöðva birtinguna? Svo velti höfundur fyrir sér hvort lagabreytingarnar hefðu átt 
að taka á miskabótum fyrir þolanda þegar bæði gerandi og þolandi eru börn. Afleiðingar brota 
sem þessa geta haft neikvæð áhrif á sjálfýmind þolanda svo það má álykta að þegar börn og 
ungemmi verða fyrir slíku að það muni koma til með að hafa áhrif á mótun þeirra. Að öðru 
leyti má segja að  breytingar ákvæðum hegningarlaga er varðar kynferðislega friðhelgi séu 
jákvæðar og  slá í takt við þær samfélagslegu breytingar sem eru að eiga sér stað með aukinni 
tækninotkunar.
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