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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er stiklað á stóru um hrelliklám. Fjallað er um uppruna þess, aðgerðir gegn 

því, löggjafir um hrelliklám og viðhorf ungs fólks til málefnisins. Hrelliklám á sér langa 

forsögu, en nýlega hefur hrelliklámsmálum fjölgað ört. Viðbrögð við dreifingu hrellikláms 

hafa verið skjót, sérstaklega síðasta árið. Ýmis alþjóðleg tölvunarfyrirtæki og samskiptamiðlar 

hafa á þessu ári hafið sérstakar aðgerðir til þess að sporna gegn dreifingu hrellikláms og 

stofnanir og félagssamtök hér á landi eru byrjuð að safna upplýsingum um umfang og eðli 

hrelliklámsmála sem á þeirra borð berast. Skiptar skoðanir eru um hrelliklám meðal ungu 

kynslóðarinnar. Þátttakendur í tveimur rýnihópum upplifðu mikinn kynslóðarmun á því hvort 

það sé í lagi að senda nektarmynd eða ekki. Einnig var algeng upplifun þátttakenda að strákar 

sendu fleiri nektarmyndir en stelpur, en ungar stelpur voru hins vegar sérlega oft nefndar sem 

líklegir brotaþolar hrellikláms. Fimm erlend ríki og 23 fylki í Bandaríkjunum hafa sett sérstök 

lög gegn hrelliklámi. Frumvarp til laga gegn hrelliklámi var lagt fram á Alþingi haustið 2014 

og er enn í ferli. Umsagnir sem bárust um frumvarpið benda til þess að ýmsar breytingar þurfi 

að gera áður en það verður aftur lagt fram. Þegar kemur að löggjöfum hrellikláms skiptir 

miklu máli að vanda orðaval, meðal annars þarf að hafa í huga að forðast gildishlaðin orð þar 

sem þau geta verulega komið niður á nytsemi löggjafarinnar. Áhugavert verður að fylgjast 

með málaferli frumvarpsins og vona ég að ritgerðin muni gagnast þeim sem vinna að 

málaflokknum, ásamt því að nýtast sem flettirit fyrir áhugasaman almenning.  
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Inngangur 

Dreifing hrellikláms hefur aukist talsvert á síðustu misserum. Hrelliklám eða „klám án 

samþykkis“ hefur verið skilgreint sem dreifing kynferðislegra mynda, upptaka og myndbanda, 

án samþykkis þess sem þar fram kemur og án lögmæts tilgangs.1 Hrelliklám er ekki nýtt af 

nálinni, en það hefur líklega verið til síðan fyrstu myndavélarnar komu á markað.2 Þó hefur 

eðli, umfang þess og dreifing breyst umtalsvert. Vandkvæðin sem fylgja hrelliklámi í dag eru 

umfangsmeiri en nokkru sinni fyrr. Áður fyrr var hrelliklám staðbundið vandamál en nú, með 

tilkomu veraldarvefsins, er vandamálið alþjóðlegt.3  

Í ritgerðinni er gerð úttekt á fyrirbærinu hrelliklám. Farið er yfir hugtök sem notuð hafa verið 

til að lýsa hrelliklámi, sögu hrellikláms á veraldarvefnum og á Íslandi, og löggjafir hrellikláms 

reifaðar með sérstakri áherslu á löggjafir sem settar hafa verið í fylkjum Bandaríkjanna. 

Einnig eru birtar niðurstöður rýnihópavinnu sem gerð var á viðhorfum íslenskra háskólanema 

til hrellikláms sumarið 2015. 

Hvað er hrelliklám? 

Hrelliklám eða hefndarklám? 

Oft hefur hugtakið „hefndarklám“ verið notað til að vísa til kláms sem birtist án samþykkis 

þess sem er á myndefninu. „Hefndarklám“ er bein þýðing á enska hugtakinu „revenge porn“. 

Hugtakið „hefndarklám“ hefur verið gagnrýnt fyrir að vera of þröngt og jafnvel villandi og 

því hafa ýmsir notast við önnur hugtök á borð við „kynferðislegt netáreiti“, „stafrænt ofbeldi“ 

og „hrelliklám“.  

„Hefndarklám“ dregur heiti sitt af algengri birtingarmynd kynferðislegs netáreitis, en almennt 

hefur það verið notað yfir það þegar einstaklingar birta klámfengið myndefni af fyrrverandi 

mökum sínum án samþykkis í hefndarskyni. Ástæðurnar sem liggja að baki þvílíkum 

myndbirtingum eru þó fjölbreyttar og því villandi að beita orðinu „hefndarklám“ til að vísa til 

birtingar á viðkvæmu efni án samþykkis. Myndunum er dreift af fjölda ástæðna, meðal annars 

til þess að kúga fé úr þeim sem eru á myndunum, valda þeim tilfinningalegu tjóni, eyðileggja 

                                                 
1 Franks, Mary Anne (2015), bls. 2-3 
2 Sheller, Samantha H. (2014), bls. 6 
3 Ibid., bls. 8 
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orðspor þeirra, eða jafnvel af hugsunarleysi eða kæruleysi þess sem birtir myndina. Augljóst 

er því að „hefndarklám“ er ekki tæmandi orð fyrir allan þennan fjölda myndbirtinga.4 

Orðtakið „hefndarklám“ felur í sér að aðili sem dreifir klámi án samþykkis hafi eitthvað til að 

hefna sín fyrir en raunin er ekki svo einföld. Mary Anne Franks, lagaprófessor í 

Bandaríkjunum og baráttukona um stöðvun „hefndarkláms“ vill að við notum hugtakið „klám 

án samþykkis“ til að vísa til þvílíkra myndbirtinga, eða „nonconsensual pornography“.5 Með 

hugtakinu „hefndarklám“ er verið að gefa í skyn að þolendur verðskuldi myndbirtinguna, það 

er að segja, að gerendur hafi eitthvað til að hefna sín fyrir, sem er þó alls ekki raunin. Með því 

að nota hugtakið „klám án samþykkis“ er fyrirbærið afvopnað og sökinni ekki lengur skellt á 

þolanda, það leggur áherslu á birtingu myndefnisins fremur en ástæður fyrir henni.  

Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir framkvæmdastýra Kvenréttindafélags Íslands hefur að 

sama skapi mælt með því að við tökum upp orðið „hrelliklám“ í íslensku til að vísa til kláms 

sem birt er án samþykkis, í stað orðsins „hefndarklám“. 6 Líkt og orðtakið „klám án 

samþykkis“ setur hugtakið „hrellklám“ sökina aftur til geranda, og er á sama tíma bæði 

beinskeitt og þjált í daglegu tali. Hugtakið „hrelliklám“ er dregið af íslenska nýyrðinu 

„eltihrellir“, sem eru hefur verið beitt til að vísa til einstaklinga sem elta aðra menn, ofsækja 

og ógna (e. stalker).  

Hrelliklám er beitt til að hrella einstaklinginn sem birtist á myndinni og hefur ekki gefið 

samþykki fyrir dreifingu myndefnisins. Þetta hugtak stemmir við reynslu þolenda hrellikláms 

í Bandaríkjunum, en mikill hluti þeirra verður fyrir ofsóknum á netinu, eða um 49% 

samkvæmt könnun bandarísku félagssamtakanna Cyber Civil Rights Initiative. Í sömu könnun 

kom í ljós að 93% þolenda hafði orðið fyrir verulegri tilfinnlegri vanlíðan vegna birtingar á 

hrelliklámi.7 

Í þessari ritgerð verður hugtakið „hrelliklám“ notað yfir „klám án samþykkis“.  

Saga hrellikláms 

Fyrstu ákærurnar vegna kynferðislegs netáreitis komu fram upp úr 1980, en tímaritið Hustler 

byrjaði þá í fyrsta skipti að gefa út myndir af nöktum konum þar sem fylgdu með upplýsingar 

um þær. Myndefnið var sent inn af lesendum og stundum án leyfis kvennana sem á myndinni 

                                                 
4 Franks, Mary Anne (2015), bls. 2 
5 Ibid., bls. 2-3 
6 Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir (2015) 
7 Franks, Mary Anne (2015), bls. 9-10 
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voru. Mánaðarlega voru þessar myndir gefnar út sem aukaefni við tímaritið, undir 

yfirskriftinni „Beaver Hunt“.8 

Það var þó ekki fyrr en á allra síðustu árum að hrelliklám varð að útbreiddu vandamáli á 

Vesturlöndum. Meðal fyrstu vefsíðnanna sem dreifði hrelliklámi var bandaríska vefsíðan Is 

Anyone Up? sem sett var á laggirnar árið 2010. Þar gátu notendur sent inn ljósmyndir eða 

kvikmyndir af nöktu fólki og/eða í kynferðislegum stellingum og látið birta. Nöfn og 

upplýsingar um einstaklingana á myndunum fylgdu oft með, en þeir sem sendu inn fengu að 

njóta nafnleysis.9  

Það má segja að ákveðin sprenging hafi orðið á dreifingu hrellikláms á síðustu misserum, og 

fer stigvaxandi samhliða tækniþróun og aukins aðgengis að neti og myndavélum. 

Veraldarvefurinn varð að veruleika árið 1991 og þar með var kominn vettvangur þar sem 

almenningur gat deilt textum og myndum auðveldlega og jafnvel nafnlaust.10 Á 21. öldinni 

spruttu upp ýmsir samfélagsmiðlar, eins og Google, Twitter, Reddit og Facebook, sem 

auðvelduðu enn frekar dreifingu mynda og upplýsinga.  

Snjallsímar komu fyrst á markaðinn árið 2007 og spjaldtölvur árið 2010 og með þessum 

tækjum gátu notendur ekki aðeins komist á netið hvar og hvenær sem er heldur einnig tekið 

ljósmyndir og kvikmyndir og deilt í stafrænu formi.11 Með tímanum hefur verð á snjallsímum 

og spjaldtölvum lækkað töluvert, sem gerir fleira fólki kleift að nýta sér slíka tækni.12 Þessi 

tækni hefur skapað nýjan vettvang til samskipta, vettvangur sem hefur verið notaður til góðs 

og til hins verra. Samfélagsleg mein á borð við kynferðislega áreitni birtast til dæmis á nýjan 

hátt á netinu og fyrirbæri eins og kynferðislegt netáreiti verður til. 

Bandaríkin hafa verið í fararbroddi þegar kemur að því að sporna gegn dreifingu hrellikláms 

og kynferðislegs netáreitis og má það að miklu leyti þakka baráttu Cyber Civil Rights 

Initiative samtakanna (CCRI), en þau hafa til dæmis haldið utan um vel heppnaða herferð 

gegn hrelliklámi. Fljótt komust samtökin þó að því að hrelliklám er einungis hluti af stærra 

vandamáli, að vandamálið liggur í almennu netáreiti og netofsóknum. Fólkið á bak við CCRI 

aðstoðar þolendur netáreitis og veitir þeim tilfinningalegan stuðning, fræðir almenning, hvetur 

                                                 
8 United States Court of Appeals, (1984, 11. september) Wood v. Hustler Magazine, Inc. No 83-2280 
9 Lee, Dave (2012) 
10 Veraldarvefurinn 15 ára í dag (2006) 
11 Charles, Arthur (2012) 
12 Hamblen, Matt (2014) 
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löggjafarvaldið til að leggja fram löggjöf til að sporna gegn ofsóknum á netinu, og berst fyrir 

því að koma á laggirnar úrræðalausnum fyrir þolendur.13 

Hvernig er hægt að sporna við hrelliklámi? 

Samhliða aukningu á hrelliklámi hefur umræða um málefnið aukist töluvert. Ýmis samtök 

hafa barist fyrir réttindum þolenda og lönd og ríki keppast við að reyna að ná böndum yfir 

þetta fyrirbæri. Ýmislegt er hægt að gera til þess að sporna við hrelliklámi. Það getur þó verið 

flókið og tekið langan tíma. Yfirvöld í ýmsum þjóðríkjum hafa tekið til þess ráðs að banna 

hrelliklám með lögum, en flest lönd hafa enga löggjöf sem tekur á hrelliklámi. Þolendur eru 

nú þegar til staðar hvað sem löggjöfinni líður og mikilvægt er að öll þjóðríki bregðist við 

þessari nýju ógn. Alþjóðleg tölvunarfyrirtæki og samskiptamiðlar hafa upp á síðkastið bæst í 

hóp þeirra sem reyna sporna gegn hrelliklámi, með því að uppfæra reglur sínar og 

notendaskilmála.  

Mary Anne Franks lagaprófessor við University of Miami hefur sérstaklega rannsakað 

hrelliklámslöggjafir í Bandaríkjunum og öðrum ríkjum. Hún er meðal stofnenda CCRI 

samtakanna og hefur búið til leiðarvísi um löggjafir sem settar hafa verið í fylkjum 

Bandaríkjanna og öðrum þjóðríkjum.14 Í leiðarvísinum er að finna góð viðmið fyrir lönd sem 

eru að stíga sín fyrstu skref í því að sporna gegn hrelliklámi. Franks tekur fjöldamörg dæmi 

um mismunandi löggjafir og bendir á hvað hefur verið gert vel og hvar má gera betur.  

Meðal þess sem Franks tekur fyrir er ásetningur geranda. Að mati hennar á ástæða geranda 

fyrir því að dreifa hrelliklámi ekki að skipta máli þegar dæmt er í hrelliklámsmálum. Hvort 

sem um er að ræða geranda sem deilir hrellikláminu í hefndar-, hagnaðar- eða skopskyni, þá 

eru afleiðingarnar alltaf þær sömu fyrir þolanda. Hún bendir sérstaklega á mikilvægi þess að 

fara vel í allar skilgreiningar í hrelliklámslöggjöfum, til dæmis verða lögin að geta náð yfir 

alla dreifingu, ekki einungis dreifingu á netmiðlum, og nekt verður að vera skilgreind á þann 

hátt að foreldrar séu ekki kærðir fyrir að deila myndum af ungabörnum sínum nöktum. 

Skilgreining hrellikláms má heldur ekki vera svo þröng að einungis sé um nektarmyndir að 

ræða, einnig verður löggjöfin að ná yfir myndefni sem er kynferðislegt þó það sýni ekki 

endilega nekt.15  

                                                 
13 The Cyber Civil Rights Initiative (án árs) 
14 Franks, Mary Anne (2015) 
15 Ibid., bls. 4-8 
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Þó að ýmis ríki hafi sett löggjafir til að reyna að stemma stigu við birtingu hrellikláms, er ekki 

hægt að láta þar með sitja. Auðvelt er að dreifa efni nafnlaust á netinu og þá jafnvel á síður 

þar sem lög í eigin landi gilda ekki.16 Samskiptamiðlar, leitarsíður, netþjónar og vefsíður eru 

sjaldnast lagalega skyldug til þess að sporna gegn hrelliklámi en bera engu af síður hluta 

ábyrgðarinnar.17 Google, Twitter, Reddit og Facebook má taka til fyrirmyndar þegar kemur að 

því að viðurkenna ábyrgð sína, en samskiptamiðlarnir fjórir hafa allir nýverið rutt brautina 

fyrir réttindum þolenda. 

Google hefur frá upphafi gegnt lykilhlutverki í dreifingu á hrelliklámi. Hrelliklámi hefur oft 

verið dreift með nafni þess sem er á myndefninu og þar með birtist þetta myndefni þegar 

leitað er að nafni þolanda á leitarvélinni Google. Í júní 2015 tilkynnti Google að nú gætu 

einstaklingar beðið um að hrelliklám sé fjarlægt úr leitarniðurstöðum. Þetta er stórt skref í átt 

til þess að bæta stöðu þolenda, en hrelliklám hefur oft eyðilagt orðspor þolenda, sumir hafa 

jafnvel kosið að skipta um nafn til þess að forðast áreitið.18 Google teymið vonar að með 

þessu verði hægt að sporna við dreifingunni en áttar sig þó að því að þetta leysir ekki allan 

vandann sem við stöndum frammi fyrir varðandi hrelliklám.19 Jafnvel þó að Google eyði 

leitarniðurstöðum, þá eru upplýsingarnar ennþá á vistaðar á vefsíðum og vefsvæðum. Yfirleitt 

þarf að biðja vefsíðueiganda sérstaklega um að taka upplýsingarnar út af síðunum, en ekki víst 

að eigendur vefsíðanna gegni því.20 Árið 2012 krafðist Evrópudómsstóllinn þess að 

tæknirisinn Google fjarlægði leitarniðurstöður um fólk af leitarvélinni ef það óskaði eftir því. 

Núna, þremur árum seinna, njóta aðilar sem búa utan Evrópu, loksins sama réttar, en einungis 

þegar kemur að hrelliklámi.21  

Twitter er vettvangur þar sem fólk deilir smáskilaboðum og myndum, tekur þátt í 

samfélagsumræðunni og skiptist á skoðunum.22 Twitter notkun Íslendinga jókst verulega 

vorið 2015 þegar íslenskir femínistar hófu að tísta undir myllumerkinu #FreeTheNipple, en 

ólíkt mörgum öðrum samfélagsmiðlum bannar Twitter ekki myndir af berum brjóstum.23 24 Á 

þessu ári uppfærði Twitter notendareglur sínar. Í nýjum reglum fyrir notendur Twitter er nú 

                                                 
16 Gísli Ásgeirsson (2014) 
17 Citron, Danielle Keats (2014), bls. 226 
18 Jacobs, Holly (2014) 
19 Singhal, Amit (2015) 
20 Google (2015) 
21 European Commission (2014) 
22 Twitter (2015), What is Twitter 
23 Brjóstabyltingin á Twitter: Barist fyrir frelsun geirvörtunnar (2015) 
24 Kolbeinn Tumi Daðason (2015) 
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bannað að deila kynferðislegum ljósmyndum eða myndböndum án samþykkis þess sem er á 

myndinni eða myndbandinu.25  

Reddit er vettvangur, sérlega vinsæll meðal ungmenna, þar sem allir geta deilt hugmyndum 

sínum og gert athugasemdir við hugmyndir annarra. Það sem einkennir Reddit er að notendur 

miðilsins geta kosið um hvaða hugmyndir og skoðanir þeim finnst merkilegar. Því fleiri 

atkvæði sem athugasemd fær, því ofar birtist hún á vefsíðunni og því fleiri sjá hana. Á Reddit 

hefur lengi ríkt algert málfrelsi. Undirsíður Reddit eru því mjög fjölbreyttar, og eru sumar 

þessara síðna afar vafasamar. Þar hafa meðal annars hafa sprottið upp síður sem helgaðar eru 

dreifingu á hrelliklámi. 26 Mikil umræða hefur verið um mörk málfrelsis á Reddit á þessu ári, 

og að undanförnu hefur Reddit reynt að sporna ýmsu efni sem að brýtur bóga við 

friðhelgislög.27 Þann 10. mars 2015 tók í gildi ný friðhelgisstefna á Reddit varðandi 

hrelliklám. Nú geta þolendur hrellikláms tilkynnt myndefni sem sett hefur verið á Reddit 

síður, og Reddit bregst við með að fjarlægja myndefnið eins fljótt og unnt er.28 29  

Facebook er vinsæll samskiptavettvangur þar sem fólk á öllum aldri skiptist á myndum og 

texta. Þar getur fólk deilt fréttum og myndum með félögum sínum, átt samræður við fólk sem 

hefur sömu áhugamál, búið til viðburði fyrir vini og margt fleira.30 Snemma á árinu 2015 tók 

Facebook upp nýja notendaskilmála til að sporna gegn hrelliklámi, en nú tekur Facebook út 

allar myndir og myndbönd sem deilt er í hefndarskyni eða án leyfis manneskjunar sem þar 

sést.31 Starfsmenn Facebook sjá ekki um að leita uppi hrelliklám, heldur bregðast þeir við 

tilkynningum notenda.32  

Íslenska lögreglan hefur átt í erfiðleikum með að taka niður síður sem brjóta gegn íslenskum 

lögum, en meðal annars er hatursáróður og kynþáttahyggja í fjölmiðlum bönnuð með lögum 

hér á landi.33 Oft eru þessar síður hýstar á erlendri grundu og því erfitt að koma í veg fyrir 

birtingu þeirra.34 Íslenskar netveitur hafa lokað fyrir síður eftir að þeim hafa borist 

tilkynningar og áskoranir um slík efni,35 36 en auðvelt er fyrir eigendur síðanna að skipta um 

                                                 
25 Twitter (2015), The Twitter Rules 
26 Chen, Adrian (2012) 
27 Robertson, Adi (2015) 
28 Reddit (2015), Reddit Privacy Policy 
29 Reddit (2015), About Reddit 
30 Facebook (2015), About Facebook 
31 Facebook (2015), Community Standards 
32 Goel, Vindu (2015) 
33 Guðmundur Egill Erlendsson (2010), bls. 36-37 
34 Heldur úti rasistasíðu og hótar meiðyrðamáli gegn starfsmanni Barnaverndar (2015) 
35 Vodafone lokar aðgangi á eineltissíðu (2009) 
36 Afar vafasömum ljósmyndum af íslenskum stúlkum dælt út á netið – Dreifendur láta sér ekki segjast (2011) 
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lén og opna þar með aftur fyrir aðgang á Íslandi. Þó virðist aðsókn inn á síðurnar dragast 

saman við þessar aðgerðir.37 

Viðtöl við fagaðila á Íslandi  

Rætt var við Barnahús, Stígamót og Þórdísi Elvu Þorvaldsdóttir um reynslu þeirra af 

hrelliklámi, en þau tengjast öll málefninu með einum eða öðrum hætti. Viðtölin benda 

sterklega til þess að umfang hrellikláms sé mikið hér á landi, en engar rannsóknir hafa verið 

gerðar á málefninu.  

Aðilar sem rætt var við voru sammála um mikilvægi þess að taka saman upplýsingar um tíðni 

hrelliklámsmála hér á landi. Einnig bentu þau öll á mikilvægi þess að vanda þyrfti vel til 

verka við samningu hrelliklámslöggjafar hér á landi svo hún gagnist sem skyldi.  

Stígamót 

Höfundur ritgerðarinnar tók viðtal við Halldóru Halldórsdóttur og Hjálmar Sigmarsson 

starfsmenn Stígamóta 30. júlí 2015 og ræddi við þau um hrelliklám og mögulega löggjöf til að 

taka á hrelliklámi. 

Stígamót hafa lengi tekist á við mál tengd hrelliklámi. Í viðtali við fulltrúa Stígamóta kom 

fram að fyrsta málið sem þau muna eftir er um tuttugu ára gamalt, en þau segja að tíðni mála 

tengd hrelliklámi hafi farið stigvaxandi undanfarin tíu ár. Aðallega eru það konur sem hafa 

leitað til Stígamóta vegna hrellikláms og telur starfsfólk málefnið mjög kynjað.  

Hingað til hafa Stígamót ekki haldið sérstakar tölur um það hve margir komi til þeirra vegna 

stafræns ofbeldis, en nú hefur verið hafist handa við að safna upplýsingum um fjölda 

einstaklinga sem leita til þeirra vegna þessa. Þessi söfnun hófst í janúar 2015 með því að bæta 

við valmöguleika í komuskýrsluna sem allir notendur Stígamóta fylla út í fyrstu heimsókn. 

Valmöguleikinn er staðsettur undir spurningunni „Hvar átti ofbeldið sér stað?“ en þar er nú 

hægt að velja valmöguleikann: „Á internetinu“. Hér skal tekið fram að hrelliklám er ekki 

einungis dreift á internetinu, en þessar upplýsingar munu koma til með gefa ágæta 

vísbendingu um tíðni hrellikláms meðal þolenda ofbeldis.  

                                                 
37 Stefán Árni Pálsson (2014) 
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Starfsfólk á Stígamótum kýs að nota hugtakið „stafrænt ofbeldi“, enda telja þau það orðalag 

ná yfir flest mál. Þau telja að löggjöf um hrelliklám megi alls ekki vera of takmarkandi, enda 

nái stafrænt ofbeldi yfir stóran málaflokk. Óttinn er sá að ef löggjöfin er skilgreind of þröngt, 

mun fólki sem verður fyrir hrelliklámi ekki finnast þeirra mál passa við skilgreiningarnar. 

Starfsfólk Stígamóta segja stafrænt ofbeldi vera í raun einn anga af stærra vandamáli tengdu 

klámi og undirskipun, allt snúist þetta um vald annars aðila yfir öðrum.38  

Barnahús 

Höfundur ritgerðarinnar tók viðtal við Ólöfu Ástu Farestveit forstöðumann Barnahúss 5. ágúst 

2015 og ræddi við hana um hrelliklám og mögulega löggjöf til að taka á hrelliklámi. 

Barnahús hefur tekið á móti nokkrum hrelliklámsmálum, en frá árinu 2005 hafa 10 börn leitað 

sérstaklega til þeirra vegna þessa. Ólöf telur að miklu fleiri mál hafi verið til staðar en bendir 

á að ólíklegt sé að börnin segi frá slíkum málum að fyrra bragði. Börnin upplifa oft að þau 

beri sökina vegna hrellikláms þó að þau séu brotþolarnir sjálf.  

Í byrjun árs 2015 hóf Barnahús að leita sérstaklega eftir upplýsingum um hvort börn sem til 

þeirra leita hafi verið þvinguð til þess að taka kynferðislegar myndir, en fram að þeim tíma 

var ekki í verklagi að spyrja um slík mál. Ólöf segir að bæði stelpur og strákar lenda í 

hrelliklámi, allt niður í 9 ára aldur. Ólöf bendir á að krakkar hafi allt öðruvísi skynjun en 

fullorðnir þegar kemur að internetinu og leggur áherslu á að mikil þörf er á fræðslu fyrir börn. 

Oft vita börn ekki hvað má og hvað má ekki þegar kemur að myndbirtingum eða dreifingu, en 

einnig er þörf á almennri fræðslu og umræðu í skólunum eða heima fyrir. Til dæmis mætti 

útskýra fyrir börnum að þó að mynd á smáforritinu Snapchat birtist einungis í nokkrar 

sekúndur, sitji hún samt eftir á netinu. Snapchat hefur verið gífurlega vinsæll vettvangur upp á 

síðkastið til að dreifa nektarmyndum. 

Ólöf segir hrelliklámsmál geta verið á mjög breiðum skala, stundum eru nektarmyndir notaðar 

sem kúgunartæki en einnig hafa komið upp atvik þar sem myndum var stolið úr tölvu 

þolenda. Barnahús vinnur aðallega með upplifanir, líðan og tilfinningar þolenda. Mikil 

samstarfsvinna er þó á milli Barnahúss og lögreglunnar og miklu máli skiptir að allir sem 

umgangast börnin séu meðvitaðir um hætturnar sem leynast á netinu. Ólöf segir að hrelliklám 

hafi lengi verið til en að almenn umræða um málefnið sé fyrst að opnast núna. Gífurleg þörf 

                                                 
38 Stígamót, viðtal við Halldóru Halldórsdóttur og Hjálmar Sigmarsson 30. júlí 2015 
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er á rannsóknum tengdu hrelliklámi en að sögn Ólafar leikur enginn vafi á skaðanum sem það 

veldur brotaþolum.39  

Ber það sem eftir er 

Höfundur ritgerðarinnar tók viðtal við Þórdísi Elvu Þorvaldsdóttur 30. júlí 2015 og ræddi við 

hana um hrelliklám og mögulega löggjöf til að taka á hrelliklámi. 

Þórdís Elva Þorvaldsdóttir stýrði átakinu „Ber það sem eftir er“ veturinn 2014–2015 þar sem 

hún hélt fyrirlestra fyrir foreldra barna í grunnskólum um „sexting“ (þ.e. að senda 

kynferðislegar myndir og texta í smáskilaboðum), hrelliklám og netið. Átakið er styrkt af 

Vodafone og hélt Þórdís fræðslufundi með 92 foreldrafélögum í grunnskólum landsins. Í 

kjölfar fræðslufundanna var Þórdís einnig beðin að spjalla við krakka í 5.–10. bekk langflestra 

skólana og hefur hún spjallað við um 12–14.000 krakka. Fyrirlestrar Þórdísar eru þeir fyrstu 

af sinni gerð hér á landi.  

Þórdís hafði það að sið þegar hún spjallaði við börnin að spyrja hvort þau þekki einhvern á 

sínum aldri sem hefur annað hvort fengið senda nektarmynd eða sent einhverjum öðrum slíka 

mynd. Um 75–80% allra barna sem hún talaði við réttu upp hönd við spurningunni. Í 

heimsóknum til krakka í 7. –10. bekk spurði hún einnig hve margir þekktu einhvern sem hafði 

orðið fyrir hrelliklámi, en í ljós kom að það voru um 15% barnanna. Þessar spurningar voru 

settar fram á óvísindalegan máta, en niðurstöðurnar gefa þó vísbendingu um umfang 

vandamálsins.  

Í viðtali við Þórdísi segir hún að henni hafi verið verulega brugðið að heyra reynslu barnanna 

um málefnið, en undantekningalaust hafa einhverjir úr hverjum hóp stigið á fætur með 

reynslusögu tengda hrelliklámi eða nektarmyndasendingum. Þórdís segir fæsta krakka vita að 

löglegi aldurinn til þess að senda af sér nektarmynd sé 18 ár. Hún segir að hún hafi fundið 

fyrir mun meiri létti en vonbrigðum frá stelpum þegar þær heyrðu þessar upplýsingar. Þórdís 

segir að foreldrar séu almennt áhugasamir en ráðalausir þegar kemur að netnotkun barna og 

að þeir óski í miklum mæli eftir landssáttmála þegar kemur að börnum, snjallsímum og 

netnotkun.  

Þórdís minntist einnig á að snjallsímavæðingin hefði haft áhrif á samskipti kennara og 

nemenda. Hún fjallaði um hræðslu kennara að nemendur tækju af þeim niðurlægjandi myndir 

og sendu á vini sína, þá sérlega konurnar í kennarahópnum sem margar hverjar eru farnar að 

                                                 
39 Barnahús, viðtal við Ólöfu Ástu Farestveit 5. ágúst 2015 
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passa sig á því að mæta ekki í flegnum fötum í vinnuna og forðast að beygja sig niður ef þær 

missa eitthvað á gólfið.  

Þegar spurð um löggjöf sem lögð var fram fyrir Alþingi 2014 gegn hrelliklámi, sagðist Þórdís 

fagna því að ríki heims séu í auknum mæli byrjuð að velta þessum málum fyrir sér. Hún 

bendir þó á að algengt sé að fólk sem vinnur beint við framkvæmd laga efist um að ný löggjöf 

muni verða til góðs, að vanda þurfi til verks til þess að lögin séu til framdráttar en ekki 

afturfarar. Passa verður að útiloka ekki mál sem eiga að falla undir hrelliklám og að 

skilgreiningar í löggjöfinni séu ekki of þröngar, hættan er alltaf sú að ný löggjöf valdi því að 

erfiðara verði að ná fram kæru. 

Þórdís bendir á að snjallsímarnir séu komnir til að vera og ekki muni virka að setja á þá höft 

til lengdar, heldur þarf miklu frekar að efla fræðslu og gera notkun símanna skilvirka og 

foreldra ábyrga og meðvitaða. Tíðarandinn hefur breyst og mikilvægt er að við lærum að 

fylgja tækninni í stað þess að hamla henni.40  

Rýnihópar 

Í þessum kafla verða viðhorf ungs fólks til hrellikláms í brennidepli. Ákveðið var að 

framkvæma rýnihóparannsókn og leitast eftir að rannsaka þekkingu ungs fólks á hrelliklámi 

og öðlast tilfinningu fyrir upplifun fólks á málefninu. 

Aðferðir og verklag 

Rýnihóparnir voru tveir og þátttakendur í hvorum fyrir sig þrír. Hóparnir voru kynjaskiptir, 

karla- og kvennahópar, og voru þátttakendur á aldrinum 20 til 25 ára. Nöfnum þátttakenda 

hefur verið breytt en til þess voru notuð þrjú algengustu eiginnöfn karla og kvenna samkvæmt 

Hagstofu Íslands.41 Einn stjórnandi sá um fyrri hópinn en tveir um þann seinni. Vel tókst til 

verks og voru þátttakendur virkir. Byrjað var á léttu spjalli áður en upptökur hófust og var 

með því leitast að gefa þátttakendum tækifæri til að kynnast og skapa afslappaðra 

andrúmsloft.  

Leitað var eftir þátttakendum sem stunda nám á félagsvísindasviði í Háskóla Íslands í gegnum 

tölvupósta, hópa á samskiptamiðlinum Facebook og með prentuðum auglýsingum sem dreift 

                                                 
40 Ber það sem eftir er, viðtal við Þórdísi Elvu Þorvaldsdóttur 30. júlí 2015 
41 Hagstofa Íslands (2014) 
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var í miðbæ Reykjavíkur og í Háskóla Íslands. Alltaf var auglýst eftir þátttakendum innan 

sama úrtaks. Þátttakendur fengu að launum fyrir þátttökuna fríbollakort frá Kaffitár og 

möguleika á því að vinna gjafakort frá Hamborgarafabrikkunni. 

Samræður 

Byrjað var á því að spyrja hópanna hvað hrelliklám fæli í sér. Þegar stúlkuhópurinn var 

spurður, nefndu þær að hrelliklám væri stafrænt kynferðislegt ofbeldi, tegund af 

niðurlægingu, og þegar nekt er notuð gegn einhverjum. Strákahópurinn nefndi meðal annars 

að hrelliklám væri kynferðislegar myndir sem dreift er án samþykkis þess sem á myndunum 

er, og myndir sem einhver geymir í leyfisleysi. Stelpurnar leggja hér meiri áherslu á 

afleiðingar myndbirtingar en strákarnir leggja áherslu á myndefnið sjálft.  

Þegar spurt var um það hverjir gætu „lent“ í hrelliklámi kom í ljós að hóparnir voru sammála 

um að allir gætu „lent“ í hrelliklámi. Í umræðunum hjá hópunum mátti sjá að þátttakendum 

þóttu ungar stelpur sérlega líklegir þolendur hrellikláms. Þær komu oftast upp þegar rætt var 

um brotaþola. 

Ja, meira svona, það er kannski meira, þú veist, eitthvað svona incentive, að, ehh, að 

fyrir, þú veist, unglingsstelpur, að vera eitthvað svona, að senda, heldur en eitthvað 

svona, eins og það sé meiri pressa á þeim, skilurðu? Að, þú veist, maður hefur 

allavegana, maður hefur allavegana aldrei heyrt um dæmi, að það var eitthvað 

typpamyndin af Sigga lak, skilurðu, eitthvað svona metið, það einhvernveginn. —Jón 

Það þótt mjög einstaklingsbundið hvaða orð væri best að nota til að fjalla um hrelliklám. 

Flestir virtust sammála um að hrelliklám væri flott orð en sumum fannst í lagi að fólk notaði 

það orð sem það taldi réttast. Aðrir bentu á að orðið þyrfti að vera lýsandi.  

Mér finnst það stundum geta skipt máli í þessu, út af því að þá getur mismunandi 

túlkun fólks á orðinu, getur komið niður, þú veist. Þetta er ekkert hefndarklám. Hann 

er ekkert að hefna sér á þér. Þú veist, ég, ég er ekki að segja að það sé rétt, en mér 

finnst samt oft að fólk noti orðið, þú veist, hvernig það lýsir orðinu að þá greini það 

hlutinn. —Anna 

Stúlkuhópurinn velti því fyrir sér hvort að það að búa til orð fyrir málefnið sé stór hluti af því 

að það verði viðurkennt sem vandamál í samfélaginu. 

Báðir hóparnir voru á þeirri skoðun að það væri í góðu lagi að senda nektarmyndir, svo lengi 

sem þær væru sendar og mótteknar af fúsum og frjálsum vilja. Strákahópurinn virtist vera 

allur á því að það væri val hvers og eins. Einn benti þó á að hugsanlega væri best að senda 
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bara á aðila sem er maður sjálfur treystir, annar bætti við að ekki mætti senda nektarmyndir á 

fólk sem vildi ekki taka við þeim, hann flokkaði það undir kynferðislegt áreiti.  

Strákarnir finna fyrir miklum kynslóðarmun þegar kemur að því að senda nektarmyndir og 

töluðu sérlega um að eldra fólk væri líklegra til að dæma en það yngra.  

Ég held að það sé rosa kynslóðabil, til dæmis, þú veist, ungu fólki finnst þetta ekkert 

mál, en kannski fólk sem að upplifði ekki Snapchat á sínum unglingsárum eða 

Facebook eða eitthvað, þú veist, þeim finnst þetta rosalega mikið mál. —Guðmundur 

Upp spratt mikil umræða um muninn á því þegar stelpur senda nektarmynd og þegar strákar 

gera það. Strákarnir voru sammála að strákar virðust senda mun meira sín á milli, þá í gríni, á 

meðan stelpur senda frekar á vissa aðila, til dæmis maka.  

Ég hef aldrei séð stelpu vera að senda manni af fyrra bragði nektarmyndir, nema 

kannski að þetta sé kærastan þín, skilurðu. Þannig er ekki… getur ekki verið að, þú 

veist, strákarnir eru að senda þetta á alla af því að þeim er alveg sama, stelpurnar eru 

bara að senda þetta á tiltekinn aðila, ætlast ekki til þess að þetta sé að dreifast víðar og 

þegar að þetta dreifist, og auðvitað fer það eitthvert því að þær voru ekki að ætlast til 

þess að það væri gert. —Sigurður 

Hóparnir voru báðir sammála því að það ætti að líta á hrelliklám jafn alvarlegum augum, 

hvort sem um var að ræða konu eða karl sem þolanda. Hóparnir ýjuðu báðir að þeim mun sem 

birtist í samfélagsumræðunni þegar kynferðislegri mynd af strák eða stelpu er dreift án 

samþykkis. Þó svo að ekki væru allir sammála, kom oft upp sú spurning hvers vegna 

samfélagið liti það alvarlegri augum þegar stelpur lenda í hrelliklámi heldur en þegar strákar 

gera það.  

Já, ég held að strákar geti verið að vissu leyti stærri fórnarlömb hér út af því að þeir 

verða ekki fórnarlömb. —Kristín 

Stúlkurnar veltu því fyrir sér hvort að strákar gætu verið að bæla tilfinningar sínar niður vegna 

þess að samfélagið gerir ekki ráð fyrir þeim í stöðu þolenda. Þá var há sjálfsmorðstíðni ungra 

karla dregin upp í tengslum við þetta.  

Einnig kom upp sú spurning af hverju hrelliklám virðist vera meira samfélagsmein hjá 

stúlkum, að líkamar stúlkna væru mun meira tabú og að strákar og stelpur hafi ólík samskipti í 

gegnum netmiðla. 

Getur það ekki líka verið, þú veist, eins og ég hef fengið vini mína, skilurðu, senda 

mér Snapchat myndir af typpinu á sér, haha voða fyndið, þú veist. Ég opna þetta og 

loka þessu strax því þetta er viðbjóður. Ég hef aldrei séð stelpu vera að senda manni af 

fyrra bragði nektarmyndir, nema kannski að þetta sé kærastan þín, skilurðu? Þannig er 

ekki… getur ekki verið að, þú veist, strákarnir eru að senda þetta á alla af því að þeim 
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er alveg sama, stelpurnar eru bara að senda þetta á tiltekinn aðila, ætlast ekki til þess 

að þetta sé að dreifast víðar og þegar að þetta dreifist og auðvitað fer það eitthvert því 

að þær voru ekki að ætlast til þess að það væri gert. —Sigurður 

Báðir hóparnir töluðu á einhverjum tímapunkti um herferðina sem átti sér stað á Twitter vorið 

2015 undir myllumerkinu #FreeTheNipple, en þar birtu Íslendingar, sér í lagi íslenskar konur, 

myndir af brjóstum sínum til að mótmæla klámvæðingu, en hugsanlegt er að í kjölfar 

umræðunnar hafi orðið talsverð vitundavakning um tilvist og skaða hrellikláms. Hóparnir 

veltu því fyrir sér hvað má og hvað má ekki varðandi myndir sem við setjum inn á netið, 

hvenær myndir hætta að vera einkaeign.  

Báðir hópar voru mjög sammála því að mikilvægt væri að samfélagsbreyting ætti sér stað 

varðandi hrelliklám. Margar hugmyndir komu upp á borð, og þá kom sterklega fram í báðum 

hópum mikilvægi þess að fræða almenning betur, að ekki væri nóg að skella þessu beint í 

lögin heldur þyfti að fylgja málum vel eftir svo að almenningur væri vel upplýstur.  

Þetta er náttúrulega bara viðhorfsbreyting sem þarf að, þetta er fullorðna fólkið sem 

þarf að breyta þessu af því að unga fólkið hugsar sem því er kennt. Þannig að þetta er 

bara algjörlega viðhorfsbreyting. —Kristín 

Ein hugmyndin sem kom upp varðandi samfélagslega ábyrgð okkar á hrelliklámi var að ráðast 

að upptökum vandans og fræða gerendur. 

Ég held að bara vandamálin liggja alltaf hjá gerandanum, og ég held að gerendur þurfi 

miklu meiri hjálp í dag heldur en ekki, þeir þurfa meiri fræðslu, þeir þurfa meiri hjálp, 

meiri stuðning, það er ástæða fyrir því að þú gerir þetta. —Kristín 

Önnur hugmyndin sneri sérstaklega að fræðslu ungmenna, þar sem þau virðast oft vera 

skrefinu á undan þegar kemur að tækni. Því var velt upp hvort að hrelliklám ætti til dæmis 

heima í kynfræðslukennslu í grunnskólunum, ásamt fleiri málefnum sem nú ekki er snert á í 

fræðslunni.  

Þú veist, allir krakkar eiginlega vita það sem er kennt í kynfræðslu, það er einmitt það 

sem er ekki kennt í kynfræðslu sem krakkar þyrftu að vita, skilurðu. – Jón 

Í rýnihópavinnu stúlknanna bar á góma skömmin sem fylgir því að verða þolandi hrellikláms. 

Stúlkurnar voru sammála um að skömmin væri samfélagslega mótuð og í raun leifar af 

gömlum hefðum.  

En, mér f… eða, þú veist, eins og, eins og aðrir myndu halda að, það er svona, 

náttúrulega, það er literally ekkert slæmt við að senda einhverjum nektarmynd af sér, 

það er ekki slæmt, en það er bara hvernig manneskjan notar það gegn þér, skilurðu, æ 
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þú veist, það, fólk ætti ekki að sjá þetta sem slæmur hlutur, sko, en ég get ekki breytt 

hvernig aðrir hugsa um þetta, sko, það er náttúrulega. —Guðrún 

Í ljós kom að erfiðara var en virtist í fyrstu fyrir hópanna að velja hvar lögin ættu heima 

samkvæmt lögum, það er að segja undir hvaða bálki. Að lokum kom upp sú niðurstaða að í 

raun væri ekki hægt að setja hrelliklám undir einungis einn flokk þar sem það fer svo mikið 

eftir aðstæðum. Hópunum fannst hrelliklám bæði vera kynferðisofbeldi og árás á friðhelgi 

einkalífsins. Þeir fjölluðu mikið um hvað hrelliklám væri margþætt. 

Áhugaverð umræða spratt upp í lokin hjá báðum hópum um hrelliklám og margbreytileika 

þess. Einn þátttakandinn sagði svo það sem flestir þátttakendur virtust vera að hugsa, 

hrelliklám er afar flókið og einnig mjög nýtt fyrirbæri. 

Kannski bara, þú veist, að þetta er, að allar þessar spurningar og allt sem við erum 

búin að ræða um gefur rosalega í ljós hvað þetta er mikið nýaldarvandamál, þetta er 

eitthvað sem við höfum ekki þurft að tækla áður, og eitthvað sem að er ekki endilega, 

fólk veit ekki hvernig á að tækla þetta, ekki, hvorki nýrri eða eldri kynslóðir. Og þetta 

er eitthvað sem er mjög mikilvægt að fara í sem fyrst, myndi ég halda. —Sigurður 

Þátttakandinn áttaði sig á því að málefnið er mun flóknara en virtist vera við fyrstu sýn.  

Kannski líka, já, einmitt, að ég hélt að ég myndi koma hérna og allar spurningarnar 

myndu vera bara hvað finnst þér um hefndarklám og mér finnst það ógeðslegt og 

hræðilegt og ég vill loka á þetta og sko, því það er upplifun mín á þessu, sko, en svo 

þegar maður fær svona erfiðar spurningar og fer að pæla í öllu svona refsiverðu og 

öllu í kringum þetta, þá einhvern veginn verður þetta miklu flóknara en maður áttaði 

sig á, sko. —Sigurður 

Í spjalli eftir rýnihópanna mátti heyra það á þátttakendum að rýnihópaumræðan öll um 

hrelliklám hafði skilið eftir eitt stórt spurningarmerki í huga þeirra og flestir voru mjög 

áhugasamir um framhaldið, það er að segja, hvernig við sem samfélag myndum taka á þessum 

málum. 

Niðurstöður rýnihópa 

Flestir þátttakendur voru á þeirri skoðun að það væri í góðu lagi að senda nektarmyndir undir 

réttum kringumstæðum, meðal annars þyrfti samþykki viðtakanda að vera til staðar. Þó 

virðast þátttakendur finna fyrir miklum kynslóðamun á þessari skoðun, að kynslóðir sem alast 

upp við Facebook og Snapchat séu opnari fyrir sendingum nektarmynda en þeir sem eldri eru. 

Þá kom sterklega fram í umræðum viss kynjamunur, til dæmis þegar stelpur senda 

nektarmynd og þegar strákar gera það. Flestir þátttakendur upplifðu að strákar sendi 

nektarmyndir á fleiri aðila en stelpur, og þær sendi myndir frekar á vissa aðila eins og maka. 
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Ungar stelpur voru sérlega oft nefndar sem líklegir þolendur hrellikláms, þá var talað um að 

meiri pressa væri á þeim en öðrum samfélagshópum að senda nektarmyndir og að áhuginn á 

því að misnota myndir af strákum væri ekki jafn mikill. Þátttakendur voru sammála því að líta 

ætti á hrelliklám jafn alvarlegum augum, hvort sem um er að ræða konu eða karl sem þolanda. 

Hóparnir tengdu reglulega Twitter herferðina #FreeTheNipple við umræðuna um hrelliklám 

en það bendir til þess að talsverð vitundavakning hafi orðið um tilvist og skaða hrellikláms í 

kjölfar hennar. Þá kom sterklega fram í rýnihópum þörf fyrir samfélagsbreytingu varðandi 

hrelliklám, þátttakendur fjölluðu um ýmsar leiðir til fræðslu fyrir almenning og þá sérstaklega 

ungmenni, þar sem þau lifa og hrærast í nýjustu tækni.  

Hrelliklámsmál fyrir íslenskum dómstólum  

Það eru ekki mörg mál sem hafa komið til kasta íslenskra dómstóla þar sem hrelliklám hefur 

komið við sögu, en mikilvægt er að skoða þau og sjá hvernig sú löggjöf sem er til staðar nýtist 

í þessum málum og hverjir vankantarnir eru. Hér verða tvö mismunandi hrelliklámsmál tekin 

fyrir.  

18. október árið 2007 var kveðin upp dómur í Hæstirétti Íslands yfir ungum karlmanni sem 

var sakaður um að hafa á heimili sínu tekið mynd af nakinni stúlku á farsíma sinn án hennar 

vitneskju og síðar sýnt að minnsta kosti sjö körlum og einni konu. Stúlkan tilkynnti málið til 

lögreglu og kærði manninn.  

Málið fór í fyrstu fyrir Héraðsdóm Norðurlands vestra sem sýknaði manninn af kröfum 

ákæruvalds og úrskurðaði að athæfið félli ekki undir þann lagaramma sem ákæruvaldið vildi 

meina að næði yfir verknaðinn, 209. grein almennu hegningarlaganna.  

209. gr. Hver sem með lostugu athæfi særir blygðunarsemi manna eða er til opinbers 

hneykslis skal sæta fangelsi allt að 4 árum, en fangelsi allt að 6 mánuðum eða sektum 

ef brot er smávægilegt.42 

Ástæður sem gefnar voru fyrir því að athæfið félli ekki undir lagarammann voru þær að þó 

svo að athæfið særði blygðunarsemi, gæti það ekki talist til lostugs athæfis þar sem ekki var 

hægt að sanna að háttsemin væri til þess fallin að veita einhverja kynferðislega fullnægju.43  

                                                 
42 Almenn hegningarlög nr. 19/1940, 209. gr. 
43 Héraðsdómur Norðurlands vestra, 28. mars 2007, (S-208/2006) 
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Mikil mótmæli bárust í kjölfar sýknunarinnar, Femínistafélag Íslands sagði niðurstöðuna 

galna og benti meðal annars á að augljóslega væri um að ræða brot gegn friðhelgi einkalífsins 

og kynfrelsis.44 Ákveðið var að áfrýja dómnum til Hæstiréttar. Hæstiréttur dæmdi ákærða 

sekann um brot á 209. grein hegningarlaga, en sökum ungs aldurs þegar brotið var framið var 

ákveðið að hinn ákærði sæti fjögurra mánaða fangelsisvist og greiddi allan sakarkostnað sem 

nam samtals 958.982 krónur. Fullnustu refsingarinnar var frestað og hún látin falla niður að 

tveimur árum liðnum frá uppkvaðningu dómsins með því skilyrði að ákærði haldi almennt 

skilorð 57.gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940.45  

Þann 27. mars 2015 var kveðinn upp dómur í Héraðsdómi Austurlands. Ákærði birti 

einkamyndir af þáverandi unnustu sinni á Facebook undir yfirskriftinni „takk fyrir ad halda 

framhja mér sæta“. Unnustan var þá á sautjánda aldursári og var málið kært sem brot á 209. 

grein almennra hegningarlaga, 233. grein b almennra hegningarlaga og 3. málsgrein 99. grein 

barnaverndarlaga nr. 80/2002.46  

233. gr. b. Sá sem móðgar eða smánar maka sinn eða fyrrverandi maka, barn sitt eða 

annan mann sem er nákominn geranda, og verknaður verður talinn fela í sér stórfelldar 

ærumeiðingar, skal sæta fangelsi allt að tveimur árum. 47 

99. gr. Hver sem sýnir barni yfirgang, ruddalegt eða ósiðlegt athæfi, særir það eða 

móðgar skal sæta sektum eða fangelsi allt að tveimur árum.48 

Áður hafði verið kært fyrir sambærilegt brot á grundvelli 209. grein hegningarlaga, líkt og 

kom fram hér að ofan, en einnig var ákært fyrir brot á 233. grein b. hegningarlaganna vegna 

þess að hér var um að ræða maka stúlkunnar sem dreifði myndunum. Þolandi var undir 18 ára 

aldri og því var einnig kært á grundvelli 99. grein barnaverndarlaga. 

Foreldrar stúlkunnar gerðu þá kröfu fyrir hennar hönd að ákærði væri dæmdur til greiðslu 

miskabóta að fjárhæð 250 þúsund króna auk vaxta til greiðsludags. Niðurstaða héraðsdóms 

var sú að ákærði væri sekur fyrir tvö af þremur ákærðum brotum en þótti 233. grein lið b. ekki 

eiga við vegna ungs aldurs ákærða og brotaþola. Ákærði var að lokum dæmdur til að greiða 

miskabæturnar að fullu ásamt 616.748 þúsund krónur í sakarkostnað, einnig var ákærði 

dæmdur til 60 daga fangelsisvistar en fullnustu refsingarinnar var frestað og verður felld niður 

                                                 
44 Örlygur Steinn Sigurjónsson (2007) 
45 Hæstiréttur Íslands, 18. október 2007, (242/2007) 
46 Héraðsdómur Austurlands, 27. mars 2015, (S-36/2014) 
47 Almenn hegningarlög nr. 19/1940, 233 gr. 
48 Barnaverndarlög nr. 80/2002, 99.gr, 3. tölul. 
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að tveimur árum liðnum, haldi ákærði almennt skilorð 57. greinar sömu laga. Ástæður 

frestunarinnar voru sagðar ungur aldur ákærða og hreinn sakaferill.49 

Ljóst er að myndast hefur ákveðin lagahefð hér á landi til þess að taka á hrelliklámsmálum, en 

þar kemur grein 209. í hegningarlögum sterkt inn. Spurningin sem við stöndum nú frammi 

fyrir er hvort að grein 209. nái yfir öll tilfelli hrelliklámsmála, og hvort að nauðsyn sé að setja 

að setja ný lög sem taka á hrelliklámi, og þá í hvaða kafla almennu hegningalaganna þau lög 

skuli sett.  

Frumvarp til laga gegn hrelliklámi, haustið 2014 

Frumvarp til laga um breytingu á almennu hegningarlögum, gegn hrelliklámi, var lagt fram á 

Alþingi haustið 2014 og er enn í ferli. Þótt frumvarpið hafi ekki orðið að lögum, er um stórt 

skref að ræða. Hér verður farið yfir frumvarpið og umsagnir sem bárust Alþingi vegna þess. 

Í frumvarpinu er hugtakið „hefndarklám“ notað, en það er skilgreint á eftirfarandi hátt; 

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

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

vanlíðan eða er lítilsvirðandi fyrir hann. Oft er um að ræða nektarmyndir eða 

bersýnilega kynferðislegar ljósmyndir og/eða myndskeið af einstaklingi.50 

Með frumvarpinu voru tvær breytingar á hegningarlögum lagðar til, annars vegar að bæta við 

eftirfarandi texta undir kaflann um kynferðisbrot: 

Hver sem flytur inn, aflar sér eða öðrum, birtir eða dreifir myndefni, ljósmyndum, 

kvikmyndum eða sambærilegum hlutum þar sem einstaklingur er sýndur nakinn eða á 

kynferðislegan hátt án samþykkis þess sem á myndunum er, skal sæta fangelsi allt að 1 

ári en allt að 2 árum ef brot er stórfellt.51 

Hinsvegar að bæta við eftirfarandi texta undir kaflann um ærumeiðingar og brot gegn 

friðhelgi einkalífs: 

Hver sem birtir eða dreifir myndefni, ljósmyndum, kvikmyndum eða sambærilegum 

hlutum og birting eða dreifing er til þess fallin að valda þolanda tjóni eða vanlíðan eða 

er lítilsvirðandi fyrir þolandann skal sæta fangelsi allt að 1 ári en allt að 2 árum ef brot 

er stórfellt.52 

                                                 
49 Héraðsdómur Austurlands, 27. mars 2015, (S-36/2014) 
50 Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum, þskj. 668, 436. mál 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
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Fjallað var um löggjöf nágrannalanda í greinargerð með frumvarpinu en samkvæmt þeirri 

umfjöllun hefur hrelliklám komist til kasta laganna í öllum Norðurlöndunum. Ekkert 

Norðurlandanna hefur sérstaka löggjöf sem tekur á hrelliklámi, en hafa þó með lög beitt hefur 

verið í dómum um hrelliklám. Í Noregi varðar það við sekt eða fangelsisvist upp að þremur 

mánuðum að dreifa persónuupplýsingum annarra og sex mánaða fangelsi að skipuleggja 

dreifingu á hinu sama. Í Danmörku varðar það við allt að sex mánaða fangelsi eða sekt að 

dreifa hrelliklámi og í Finnlandi er sektað fyrir að útvega hrelliklám fyrir hóp af fólki eða 

birta það í fjölmiðli. Í Svíþjóð er dreifing hrellikláms bönnuð undir ákveðnum 

kringumstæðum, það er að segja þegar það nær undir lagaákvæðið um rógburð.53  

Ýmsir hagsmunaaðilar skiluðu inn umsögn um frumvarpið eftir að það var lagt fram á 

Alþingi. Flestir lögðu áherslu á að þörf væri á að setja lög gegn hrelliklámi og nauðsyn þess 

að skoða þessi mál ítarlega. Margvíslegum breytingum var velt upp, þar á meðal hvort ætti að 

gera sérstakt ákvæði tengdum börnum undir 18 ára. Einnig komu nokkrir umsagnaraðilar inn 

á atriði sem þeir töldu að bæta mætti inn í löggjöfina með einum eða öðrum hætti. Þar má 

meðal annars nefna tillögu tveggja lögreglustjóra, Lögreglustjórans á Suðurnesjunum og 

Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu, að gera dreifingu breyttra myndir án samþykkis 

refsihæfar, það er að segja að dreifa án samþykkis myndum sem breytt hefur verið þannig að 

einstaklingur er sýndur á kynferðislegan máta. Í umsögnum kom einnig sterklega fram 

mikilvægi þess að fræða ungt fólk um málefnið. 

Almennt fögnuðu hagsmunaaðilar frumvarpinu en bentu á mikilvægi þess að fara rétt að 

málum. Þar á meðal er sett spurningamerki við að setja lögin undir friðhelgi einkalífsins, í 

stað þess að hafa þau undir kynferðisafbrotakaflanum. Því er velt upp hvort að refsingin eigi 

að vera hærri þegar hrelliklámið er af börnum og hvort að orðið „hefndarklám“ sé of þröngt til 

að ná yfir efnið. Þá komu fram ýmsar ábendingar um orðaval í löggjöfinni og tillögur að 

viðbótum. Margir hverjir benda á nauðsyn bættrar fræðslu um málefnið og þá sérstaklega fyrir 

ungmenni.  

IMMI, alþjóðleg stofnun um upplýsinga- og tjáningarfrelsi, fagnaði því að myndbirting og 

dreifing kynferðislegra mynda af einstaklingi án hans samþykkis væri gert refsivert, en taldi 

að ýmsar breytingar þurfti að eiga sér stað áður en frumvarpið væri samþykkt. Þá þyrfti meðal 

annars að afmarka ákvæðið sem á að falla undir ærumeiðingar og brot gegn friðhelgi 

                                                 
53 Ibid. 
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einkalífs. IMMI benti á að eins ákvæðið stæði í frumvarpinu, gæti það átt við margvíslegar 

ærumeiðingar á borð við gagnrýni á stjórnmálamenn í formi myndbirtinga.54  

Kvenréttindafélag Íslands fjallaði um mikilvægi þess að nota rétt hugtak yfir klám án 

samþykkis og mælti með notkun nýyrðisins hrelliklám, en eins og greint er frá fyrir ofan er 

hugtakið hefndarklám ólýsandi fyrir fyrirbærið þar sem það nær aðeins yfir einn anga 

hrellikláms. Kvenréttindafélagið gladdist yfir því að hrelliklám væri skilgreint sem 

kynferðisbrot, en fannst þó lagaákvæðið eiga falla undir aðra grein hegningarlaganna, það er 

að segja inn í kaflann um kynferðislega áreitni, í stað þess að falla undir kaflann um klám. 

Kvenréttindafélagið benti á að hrelliklám ætti frekar heima þar vegna þess að kynferðislegt 

áreiti er meðal annars beitt til þess að meiða, kúga eða valda ótta. Kvenréttindafélagið gerði 

einnig athugasemdir við áætlaðan refsiramma lagafrumvarpsins, en hann er helmingi minni en 

fyrir þá lagagrein sem áður hefur verið beitt hér á landi til að refsa fyrir hrelliklám.55 

Mannréttindaskrifstofa Íslands gagnrýndi einnig notkun orðsins hefndarklám í umsögn sinni 

en gladdist yfir því að sérstök ákvæði hrellikláms falli undir kynferðisbrot. Einnig brýndi 

Mannréttindaskrifstofa mikilvægi þess að fræða ungt fólk og þá sérstaklega um sálræn áhrif 

hrellikláms á þolendur.56  

Jafnréttisstofa fagnaði því að unnið væri að því að gera hrelliklám refsivert og benti 

sérstaklega á mikilvægi þess að tekið sé á því í kaflanum um kynferðisbrot í almennum 

hegningarlögum. Jafnréttisstofa benti á að hugtakið hefndarklám væri ef til vill ekki nægilega 

lýsandi og tók undir tillögu Kvenréttindafélagsins um að nefna brotið fremur hrelliklám.57 

Refsiréttarnefnd taldi ekki þarft að tilgreina umsögn sína um einstök efnisatriði frumvarpsins 

en benti þó á að hún teldi frumvarpið þarfnast frekari athugunar. Refsiréttarnefnd velti því upp 

hvort að ný löggjöf væri þarfaþing og kom inn á að nú færi fram töluverð umræða á 

Norðurlöndum um hrelliklám og að dómstólar hér á landi væru nú þegar að vinna í máli sem 

nýju löggjöfinni er ætlað að ná til.58  

Ríkissaksóknari sendi inn umsögn þar sem kom fram að frumvarpið ætti ekki að vera 

samþykkt fyrr en við höfum kynnt okkur lagaumhverfi og dómsframkvæmd nágrannalanda 

betur. Ríkissaksóknari benti á að misjafnt er hvernig lögin eru skilgreind, sum lönd túlka 
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hrelliklám sem kynferðisbrot en aðrir ekki. Að mati ríkissakssóknara er þó um kynferðisbrot 

og brot á friðhelgi einkalífsins að ræða.59 Ákærendafélag Íslands tók heilhuga undir orð 

ríkissaksóknara í sinni umsögn.60 

Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu (LRH) fagnaði frumvarpinu um breytingu á 

almennum hegningarlögum, en vildi þó bæta nýju ákvæði inn sem myndi þá falla undir 

kynferðisbrotakaflann, þannig að það væri refsivert að eiga við mynd með þeim hætti að hún 

sýni einstakling á kynferðislegan máta án hans samþykkis. Varðandi ákvæðið frumvarpsins 

sem fellur undir kaflann um ærumeiðingar og brot á friðhelgi einkalífsins taldi LRH að 

orðalagið dragi mjög úr sönnunargildi þess, að þeirra mati væri orðalagið of matskennt og 

lýsti um of tilfinningum brotaþola.61 

Lögreglustjórinn á Suðurnesjum (LSS) lýsti ánægju sinni yfir framangreindu frumvarpi og tók 

undir mikilvægi þess að fræða ungt fólk um ábyrga netnotkun. Varðandi ákvæðið sem fellur 

undir kynferðisafbrotakaflann vildi LSS að betur væri tilgreint hvað átt væri við með 

orðalaginu „án samþykkis“, svo að það sé vel skýrt hvenær um er að ræða brot. Einnig var 

LSS á sama máli og LRH varðandi það að gera myndbreytingu refsiverða, það er að segja að 

breyta mynd af einstaklingi þannig að um kynferðislega mynd sé að ræða og dreifa henni án 

leyfis einstaklingsins. Einnig voru LSS og LRH sammála því að orðalagið í ákvæðinu sem 

fara átti undir kaflann um ærumeiðingar og brot á friðhelgi einkalífsins væri of matskennt. 

LSS vildi einnig bæta því við frumvarpið að þegar bæði gerandi og þolandi eru á aldrinum 15 

til 18 ára, verði leitað til refsilækkunnar sökum aldurs. Að lokum velti LSS því upp hvort að 

ákvæðið sem fellur undir ærumeiðingar og brot á friðhelgi einkalífsins gæti verið á sama stað 

og ákvæðið um kynferðisbrot, þar sem þau eru ekki af svo ólíku tagi.62 

Umboðsmaður barna sendi inn umsögn þar sem hann tók heilhuga undir mikilvægi þess að 

lögfesta sérstakt refsiákvæði um birtingu og dreifingu hrellikláms. Einnig benti 

Umboðsmaður á mikilvægi þess að fræða ungt fólk um áhrif þess að dreifa nektarmyndum og 

öðru kynferðislegu efni, en börn eru ekki aðeins þolendur, heldur eru þau sjálf oft gerendur í 

hrelliklámi.63  

Barnaverndarstofa ítrekaði mikilvægi þess að lögin taki tillit til barna. Árið 2014 tók 

Barnahús á móti 4 börnum á aldrinum 8 til 15 ára sem voru þvinguð til að senda/taka 
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kynferðislegar myndir af sér, 8 börnum sem höfðu sent kynferðislegar myndir af sér, og alls 

24 börnum á aldrinum 5 til 17 ára sem voru í þeirri stöðu að kynferðisleg myndbönd eða 

ljósmyndir voru sýndar eða teknar. Barnaverndarstofa taldi mikilvægt að refsingin á dreifingu 

hrellikláms væri hærri þegar brotaþoli er á barnsaldri, en almennt eru refsingar við 

kynferðisbrotum þyngri ef svo er. Barnaverndarstofa benti einnig á að þó svo að hrelliklám 

væri algeng birtingarmynd kynferðislegrar misneytingar, gæti tilefni hennar verið af 

fjölbreyttum toga, til dæmis geta kynferðislegar myndir af einstaklingi verið notaðar í 

kúgunarskyni, það er að segja, einstaklingi er hótað myndbirtingu til þess að þvinga hann til 

tiltekinna athafna. Barnaverndarstofa vildi að hótanirnar sem brotaþoli getur orðið fyrir, verði 

gerðar refsinæmar og benti á mikilvægi þess að löggjöfin taki á öllum þáttum myndbirtinga 

og þvingana tengdum sendingum á kynferðislegum myndum.64 

Samtökin Barnaheill – Save the Children á Íslandi fögnuðu frumvarpinu og töldu 

lagasetninguna góða leið til þess að senda út þau skilaboð að óásættanlegt sé að dreifa 

persónulegu myndefni án samþykkis aðila sem birtist á myndinni. Samtökin tóku undir 

mikilvægi þess að fræða börn og ungmenni um afleiðingarnar sem fylgja slíkri dreifingu. 

Barnaheill taldi ekki þörf á að bæta miklu við lagafrumvarpið og greinagerðina, en hafði 

vissar áhyggjur af því að erfitt geti reynst að framfylgja lögunum og benti í því samhengi á 

ábendingarhnapp65 sem samtökin reka í samstarfi við lögreglu þar sem hægt er að tilkynna 

ólöglegt og óviðeigandi myndefni á netinu.66  

Löggjöf ólíkra landa gegn hrelliklámi 

Í þessum kafla verður gerður samanburður á löggjöfum sem settar hafa verið gegn hrelliklámi 

erlendis. Tekin verða fyrir lönd og ríki, en sérstök áhersla var lögð á bandaríska löggjöf, en 

Bandaríkin hafa verið í fararbroddi í setningu löggjafar, ásamt því að tiltölulega auðvelt 

aðgengi er að þessum löggjöfum á veraldarvefnum. Í úttekt á fylkjum Bandaríkjanna var 

miðað við löggjafir sem komnar voru inn á End Revenge Porn heimasíðunna 31. júlí 201567 

og úttekt á þjóðríkjum er miðað við ríki sem fjallað er um í leiðarvísi Mary Anne Franks 

„Drafting an Effective “Revenge Porn” Law: A Guide for Legislators“ sóttur þann sama 
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dag.68 Með samanburðinum er miðað að því að gefa góða yfirsýn yfir mismunandi löggjöf 

gegn hrelliklámi ásamt því að gera efnið aðgengilegt á íslensku. Allar löggjafir sem skoðaðar 

voru má finna sem ítarefni við þessa ritgerð, í Viðauka I. 

Bandaríkin 

23 fylki Bandaríkjanna hafa samþykkt löggjöf um hrelliklám og sífellt fleiri fylki bætast við í 

hópinn. Í lok ársins 2014 höfðu 12 fylki samþykkt sérstaka hrelliklámslöggjöf og í lok júlí 

2015 höfðu 9 fylki bæst við. Fjölgun lagasetninga gegn hrelliklámi í Bandaríkjunum er því ör. 

Fyrsta fylkið í Bandaríkjunum til þess að staðfesta lög gegn hrelliklámi var New Jersey árið 

2004. Lögin voru felld undir kafla um friðhelgi einkalífsins, en mikið ósamræmi er á milli 

fylkja undir hvaða lagakafla lög gegn hrelliklámi eru sett. Löggjafir sem varða hrelliklám eru 

settar undir mjög ólíkar greinagerðir laganna, þar má meðal annars nefna friðhelgi 

einkalífsins, kynferðisbrot, netkynferðisbrot, netáreiti, ólöglega dreifingu kynferðislegra 

mynda, „krípskot“ (þ.e. þegar teknar eru ljósmyndir af einstaklingum án þeirrar vitundar eða 

samþykkis), ólöglega dreifingu einkamynda, og lög um óstýrláta hegðun, svo eitthvað sé 

nefnt. Þó virðist vera að myndast sá skilningur að hrelliklám eigi að skilgreina sem 

kynferðisbrot, en nýlegri lög sett gegn hrelliklámi eru oftar sett undir kaflann um 

kynferðisbrot.  

Mismunur er á milli fylkja hvaða skilgreining er lögð á nekt í lögum um hrelliklám. 

Sérstaklega er lagður ólíkur skilningur á nekt í tengslum við brjóst kvenna. Algeng nálgun 

virðist vera að fjalla um brjóstanekt sem svæðið frá geirvörtu og niður, til dæmis í Delaware. 

Utah tekur í sama streng, en þar nægir að sjáist í brjóstin frá geirvörtu og niður í gegnsæjum 

fötum, það er að segja, brjóstin þurfa ekki að vera alveg ber. Í Maryland er það geirvartan á 

brjóstum kvenna sem telst til nektar.  

Refsingar fyrir hrelliklám eru mislangar og sektir misháar, en að jafnaði er refsingin eitt til tvö 

ár í Bandaríkjunum. Þó nokkur fylki eru með refsihækkun í hrelliklámslöggjöfinni, þar má 

meðal annars nefna Utah og Georgia þar sem ákærðir fá á sig hærri dóm ef þeir hafa áður 

framið sama brot. 

Oft eru undantekningar skilgreindar í lögum. Algengar undantekningar eru meðal annars 

þegar myndefni tengist fréttnæmum atburði eða þegar birtingin er gerð í þeim tilgangi að 

uppræta ólöglegt athæfi og þegar birtingin er gerð á vegum réttarvörslukerfisins. Einnig er 
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mjög algengt að tekið sé fram að engin ábyrgð skuli vera sett á gagnvirka tölvu-, upplýsinga- 

eða fjarskiptaþjónustuaðila. 

Ein ástæða fyrir þessum undantekningum er að vernda ýmsa málsaðila. Í Arizona gerðist það 

að fyrstu hrelliklámslögin voru svo víðtæk að auðveldlega var hægt að kæra aðila líkt og 

bókasala, ljósmyndara eða bókasafnsverði fyrir dreifingu kynferðislegra mynda, þrátt fyrir að 

þeir hefðu ekki hugmynd um að þessar myndir væru ólögmætar.69 

Pennsylvania er eina fylkið sem er með tvískipta löggjöf eftir aldri þolanda. Ef þolandi er 

yngri en 18 er refsing talsvert hærri fyrir dreifingu hrellikláms. Pennsylvania er einnig með 

sérstök lög þegar að dreifingaraðili er undir 18 ára. Það er þó mjög athugavert við löggjöfina í 

heild að brotaþoli þarf að vera náinn eða fyrrum náinn aðili geranda, en þessi tengsl eru 

yfirleitt ekki skilyrt í öðrum fylkjum. 

Í sumum fylkjum skiptir ásetningur geranda máli, í þeim tilfellum þarf gerandi þá yfirleitt að 

hafa það að markmiði með dreifingu hrellikláms að valda tilfinningalegu ójafnvægi. Dæmi 

um þess lags löggjöf má finna til dæmis í Colorado, Florida og Utah. Einnig er stundum 

miðað við það hvort að brotaþoli upplifi tilfinningalegt ójafnvægi eftir dreifinguna, en dæmi 

um það eru meðal annars að finna hjá North Dakota. 

Mikið er um gildishlaðnar löggjafir, en það getur komið mjög niður á nytsemi þeirra. Dæmi 

um þetta má meðal annars finna í Idaho, þar sem tilgangurinn með dreifingunni þarf að vera 

sá að vekja kynferðislega girnd annarra eða sjálfs síns, heilla aðra eða niðurlægja brotaþola. Í 

Maryland er löggjöfin skrifuð á þann hátt að manneskja má ekki viljandi valda 

tilfinningalegum skaða. Í Nevada er ólöglegt að dreifa einkamyndum í þeim tilgangi að áreita, 

særa, skaða eða skelfa aðra manneskju.  

Önnur lönd, ekki Bandaríkin 

Í þessum kafla er fjallað um löggjöf í löndum öðrum en Bandaríkjunum. Það getur verið snúið 

að fá aðgang að upplýsingum um löggjöf annarra landa, þar sem þýðingar á löggjöf annarra 

landa yfir á ensku eru ekki alltaf aðgengilegar.  

Filippseyjar voru fyrsta landið til að glæpavæða hrelliklám, í febrúar 2010. Ísrael var fyrsta 

landið til þess að skilgreina hrelliklám sem kynferðisbrot, í janúar 2014. Viktoría, fylki í 

Ástralíu, er með tvær löggjafir sem snúa að hrelliklámi, annars vegar er bannað að dreifa því 
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og hins vegar er bannað að hóta því að dreifa hrelliklámi. Lögin í Viktoríu tóku í gildi í 

október 2014.  

Texti laganna er oft á tíðum heldur ólíkur og vísar í ólíkar lagahefðir landanna. Í Ísrael er 

hrelliklám ólöglegt undir kringumstæðum sem kunna að niðurlægja þolanda, á meðan löggjöf 

Englands og Wales kveður á um að það sé ólöglegt að dreifa hrelliklámi með þeim ásetningi 

að valda tilfinningalegu tjóni. Mikill munur er á þessum tveimur skilgreiningum og hann felst 

í því að mun erfiðara er að skoða og sanna ástæður og hvata geranda til að dreifa hrelliklámi, 

heldur en að skoða og sanna að hrelliklám er niðurlægjandi fyrir þolanda. Textar lagagreina 

þessara tveggja landa eru þó báðir gildishlaðnir að vissu leyti, þar sem það er algjörlega mat 

hvers og eins hvenær kringumstæður eru niðurlægjandi fyrir þolanda eða hvaða tilfinning 

geranda liggur á bak við verknaðinn. 

Fimm lönd utan Bandaríkjanna höfðu sett lög gegn hrelliklámi í lok júlí 2015, Ástralía, 

Filippseyjar, England og Wales, Ísrael og Kanada. Löggjafir þessara landa eru ítarefni við 

þessa ritgerð, í Viðauka I.  

Erlend lög gegn hrelliklámi – Yfirlit 

Bandaríkin 

Alaska 

Í Alaska falla hrelliklámslögin undir netáreiti. Lögin tóku í gildi 1. júlí 2011. 

Refsingin fellur undir annarar gráðu áreiti eða misgjörð af tegund B. Mest er hægt að sitja í 

fangelsi í 90 daga fyrir refsingu á þessu stigi en einnig er gefin sekt upp að 2.000 USD.70 

A person commits the crime of harassment in the second degree if, with intent to 

harass or annoy another person, that person publishes or distributes electronic or 

printed photographs, pictures, or films that show the genitals, anus, or female breast of 

the other person or show that person engaged in a sexual act.71  

Aðili fremur glæp af annarri gráðu ef, með þeirri ætlan að áreita eða ergja aðra 

manneskju, hann birtir eða dreifir myndum eða kvikmyndum sem sýna kynfæri, 

endaþarmsop eða kvenmannsbrjóst annarrar manneskju eða manneskju í 

kynferðislegum athöfnum. 
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Arizona 

Í Arizona falla hrelliklámslögin undir kafla um kynferðisbrot. Lögin voru samþykkt 30. apríl 

2014.  

Hrelliklám flokkast glæpsamlegt athæfi á stigi fjögur eða fimm. Refsing glæps á stigi fimm er 

tveggja ára fangelsi, en ef refsihækkunarástæður eru til staðar er hægt að lengja 

fangelsisvistina um hálft ár. Ef manneskja á myndbandi, kvikmynd eða starfrænni hljóðritun 

er auðþekkjanleg, þá liggur fyrir refsing á stigi fjögur sem felur í sér fangelsisvist til tveggja 

ára og sex mánaða en getur verið lengd í þrjú ár og níu mánuði ef refsihækkunarástæður eru 

til staðar.72 

It is unlawful to intentionally disclose, display, distribute, publish, advertise or offer a 

photograph, videotape, film or digital recording of another person in a state of nudity 

or engaged in specific sexual activities if the person knows or should have known that 

the depicted person has not consented to the disclosure.73 

Það er ólöglegt að birta, sýna, dreifa, gefa út, auglýsa, bjóða eða opinbera vísvitandi 

ljósmynd, myndband, kvikmynd eða stafræna upptöku af annarri manneskju naktri eða 

við kynlífsathafnir, ef ákærði vissi eða ætti að hafa vitað að manneskjan á mynd eða 

upptöku hefur ekki samþykkt afhjúpunina. 

Arkansas 

Í Arkansas falla hrelliklámslögin undir ólöglega dreifingu kynferðislegra mynda og upptaka. 

Lögin tóku gildi 22. júlí 2015.  

Lögin eru sett undir misgjörðarflokk A, en hann er refsiverður upp að ári í fangelsi og sekt 

upp að 2.500 USD. 74 

A person commits the offense of unlawful distribution of sexual images or recordings 

if, being eighteen (18) years of age or older, with the purpose to harass, frighten, 

intimidate, threaten, or abuse another person, the actor distributes an image, picture, 

video, or voice or audio recording of the other person to a third person by any means if 

the image, picture, video, or voice or audio recording: Is of a sexual nature or depicts 

the other person in a state of nudity; and the other person is a family or household 

member of the actor or another person with whom the actor is in a current or former 

dating relationship. 

The fact that an image, picture, video, or voice or audio recording was created with the 

knowledge or consent of the other person or that the image, picture, video, or voice or 
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audio recording is the property of a person charged under this section is not a defense 

to prosecution under this section.75 

Aðili fremur þann glæp að dreifa ólöglegu kynferðislegu myndefni eða upptökum ef 

hann, verandi 18 ára eða eldri, í þeim tilgangi að áreita, hræða, ógna, hóta eða 

misnota aðra manneskju, dreifir mynd, myndbandi eða upptöku af annarri manneskju 

til þriðja aðila með einhverjum hætti, ef myndin, myndbandið, radd- eða 

hljóðupptakan er kynferðisleg eða sýnir manneskju nakta, og þegar manneskjan 

tengist aðila fjölskyldu- eða heimilisböndum eða er maki eða fyrrverandi maki. 

Sú staðreynd að myndin, myndbandið eða upptakan hafi verið gerð með vitneskju eða 

samþykkis manneskju, eða að myndin, myndbandið eða upptakan sé eign aðila er ekki 

til varnar gegn ákæru. 

California 

Í Kaliforníu falla hrelliklámslögin undir lög um ólöglega dreifingu mynda. Ný hrelliklámslög 

voru samþykkt 30. september 2014, en upprunalega löggjöfin var samþykkt í október 2013. 

Hrelliklám fellur undir misgjörð og er refsihæft upp að einu ári í fangelsi.76  

Any person who intentionally distributes the image of the intimate body part or parts 

of another identifiable person, or an image of the person depicted engaged in an act of 

sexual intercourse, sodomy, oral copulation, sexual penetration, or an image of 

masturbation by the person depicted or in which the person depicted participates, 

under circumstances in which the persons agree or understand that the image shall 

remain private, the person distributing the image knows or should know that 

distribution of the image will cause serious emotional distress, and the person depicted 

suffers that distress. 77 

Aðili sem dreifir viljandi mynd sem sýnir einkastaði auðþekkjanlegrar manneskju, eða 

mynd af kynferðislegu athæfi annarar manneskju, endaþarmsmökum, munnmökum, 

samförum um leggöng, eða mynd af sjálfsfróun manneskju eða þar sem hún er 

þátttakandi í sjálfsfróun, undir kringumstæðum þar sem aðilar sömdu um eða skilja að 

myndirnar ættu að vera einkamál, aðili dreifir mynd vitandi eða hafandi átt að vita að 

dreifingin valdi mikilli tilfinningalegri vanlíðan og að þolandi muni þjást af vanlíðan. 

Colorado 

Í Colorado er hrelliklám sett undir lög um áreitni. Lögin tóku gildi 1. júlí 2014. 

Það er flokkað til fyrsta stigs misgjarðar að birta mynd í áreitisskyni og að birta einkamynd í 

þeim tilgangi að græða. Aðili sem gerist sekur um brot á þessum lögum getur þurft að borga 

upp að 10.000 USD til þolanda, og meira ef skaðinn er hærri. 
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An actor who is eighteen years of age or older commits the offense of posting a private 

image for harassment if he or she posts or distributes through the use of social media 

or any web site any photograph, video, or other image displaying the private intimate 

parts of an identified or identifiable person eighteen years of age or older: with the 

intent to harass the depicted person and inflict serious emotional distress upon the 

depicted person; without the depicted person's consent; or when the actor knew or 

should have known that the depicted person had a reasonable expectation that the 

image would remain private; and the conduct results in serious emotional distress of 

the depicted person.78 

An actor who is eighteen years of age or older commits the offense of posting a private 

image for pecuniary gain if he or she posts or distributes through social media or any 

site any photograph, video, or other image displaying the private intimate parts of an 

identified or identifiable person eighteen years of age or older: with the intent to obtain 

a pecuniary benefit from any person as a result of the posting, viewing, or removal of 

the private image; and when the actor has not obtained the depicted person's consent; 

or when the actor knew or should have known that the depicted person had a 

reasonable expectation that the image would remain private.79 

Aðili sem er 18 ára eða eldri fremur þann glæp að deila einkamynd til áreitis ef hann 

birtir eða dreifir í gegnum samfélagsmiðla eða á vefsíðu ljósmynd, myndbandi eða 

öðru myndefni sem sýnir einkasvæði auðþekkjanlegrar manneskju 18 ára eða eldri, í 

þeim tilgangi að áreita manneskjuna sem sýnd er og valda alvarlegri tilfinningalegri 

vanlíðan, án samþykkis manneskjunar sem sýnd er, eða þegar aðili vissi eða hefði átt 

að vita að manneskjan sem sýnd er á myndinni hafði sanngjarnar væntingar til þess að 

myndin færi ekki í dreifingu, og þegar verknaðurinn veldur alvarlegri tilfinningalegri 

vanlíðan manneskjunar sem er á myndinni.  

Aðili sem er 18 ára eða eldri fremur þann glæp að deila einkamynd í hagnaðarskyni ef 

hann birtir eða dreifir í gegnum samfélagsmiðla eða á vefsíðu, ljósmynd eða 

myndbandi eða öðru myndefni sem sýnir einkasvæði auðþekkjanlegrar manneskju 18 

ára eða eldri, með þeim ásetningi að njóta fjárhagslegs ávinnnings af því að birta, 

skoða eða fjarlægja myndefnið, og þegar aðili hefur ekki fengið samþykki manneskju á 

myndefninu fyrir myndbirtingunni eða þegar aðili ætti eða hefði átt að vita að 

manneskjan hafði sanngjarnar væntingar til þess að myndin færi ekki í dreifingu. 

Delaware 

Í Delaware er hrelliklám sett undir lagarkaflann um brot á friðhelgi einkalífs. Lögin voru 

samþykkt 12. ágúst 2014. 

Hrelliklám flokkast undir misgjörð á stigi B en er glæpsamlegt athæfi á stigi G ef 

refsihækkunarástæður eru til staðar. Fyrir misgjörð á stigi B má aðili búast við því að þurfa að 

fara í fangelsi í sex mánuði og borga sekt upp að 1.150 USD.80 Fyrir glæpsamlegt athæfi á 
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stigi G má aðili búast við því að þurfa að fara í fangelsi í tvö ár og borga sekt sem dómstólar 

ákveða að hverju sinni.81 

A person is guilty of violation of privacy when, except as authorized by law, the 

person: Without the consent of the person depicted, knowingly reproduces, distributes, 

exhibits, publishes, transmits, or otherwise disseminates a visual depiction of a person 

who is nude or a visual depiction of a person who is engaging in sexual contact or 

sexual intercourse, or both.82 

Aðili er sekur um brot á friðhelgi einkalífsins þegar hann, nema þegar honum leyfist 

samkvæmt lögum, afritar, dreifir, sýnir, birtir, sendir eða á annan hátt miðlar 

sjónrænni lýsingu af manneskju sem er nakin og/eða þátttakandi í kynferðislegu 

athæfi, án leyfis manneskjunar sem sýnd er. 

Florida 

Í Florida er hrelliklám sett í lagakaflann um kynferðislega netáreitni. Lögin ganga í gildi 1. 

október 2015.  

Hrelliklám flokkast sem misgjörð af fyrstu gráðu í fyrsta sinn sem brotið er framið en þriðju 

gráðu glæpsamlegs athæfis ef brotið hefur verið framið áður. Manneskja sem brýtur gegn 

þessum lögum í fyrsta sinn má búast við fangelsisvist að einu ári og sekt upp að 1.000 USD.83 

Manneskja sem hefur brotið gegn þessum lögum áður og fær aftur á sig dóm má búast við upp 

að fimm ára fangelsi og sekt upp að 5.000 USD.84  

“Sexually cyberharass” means to publish a sexually explicit image of a person that 

contains or conveys the personal identification information of the depicted person to 

an Internet website without the depicted person’s consent, for no legitimate purpose, 

with the intent of causing substantial emotional distress to the depicted person.85 

„Kynferðisleg netáreitni“ telst það að birta á vefsíðu kynferðislega mynd af 

manneskju sem inniheldur eða miðlar persónuupplýsingum um persónuna sem sýnd er 

á myndinni, án hennar samþykkis, án lögmætrar ástæðu, með það í huga að valda 

verulegri tilfinningalegri vanlíðan manneskjunnar á myndinni. 

Georgia 

Í Georgia er hrelliklám sett undir lög um friðhelgi einkalífsins. Lögin voru samþykkt í mars 

2014.86 
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Hrelliklám er skilgreint sem misgjörð á háu stigi þegar brotið er framið í fyrsta sinn og felur í 

sér upp að ár í fangelsi og 5.000 USD sekt. Ef að einhver gerist sekur um að brjóta af sér aftur 

er um glæpsamlegt athæfi að ræða, og sá aðili gæti þurft að greiða 100.000 USD sekt og/eða 

hlotið allt að fimm ára fangelsisdóm.87 

A person violates this Code section if he or she, knowing the content of a transmission 

or post, knowingly and without the consent of the depicted person: Electronically 

transmits or posts, in one or more transmissions or posts, a photograph or video which 

depicts nudity or sexually explicit conduct of an adult when the transmission or post is 

harassment or causes financial loss to the depicted person and serves no legitimate 

purpose to the depicted person; or causes the electronic transmission or posting, in one 

or more transmissions or posts, of a photograph or video which depicts nudity or 

sexually explicit conduct of an adult when the transmission or post is harassment or 

causes financial loss to the depicted person and serves no legitimate purpose to the 

depicted person.88 

Aðili brýtur þessi lög ef að hann eða hún, vitandi innihald sendingarinnar eða 

póstsins, án samþykkis manneskjunar sem sýnd er, sendir rafrænt eða deilir eða gerir 

deilingu mögulega á ljósmynd eða myndbandi sem sýnir nekt eða kynferðislegt athæfi 

manneskju sem er 18 eða eldri, þegar dreifingin til að áreita eða veldur fjárhagslegu 

tjóni fyrir manneskjuna sem sýnd er á myndinni er birt án leyfis og þegar hún þjónar 

engum lögmætum tilgangi. 

Hawaii 

Í Hawaii er hrelliklám sett undir lög um friðhelgi einkalífsins. Lögin voru samþykkt árið 

2014. 

Hrelliklám flokkast undir brot af fyrstu gráðu sem samsvarar glæpsamlegu athæfi að stigi C. 

Aðili sem brýtur gegn þessum lögum getur þurft að vera allt að tíu ár í fangelsi eða þurft að 

borga upp að 25.000 USD.89 

The person knowingly discloses an image or video of another identifiable person 

either in the nude, or engaging in sexual conduct, without the consent of the depicted 

person, with intent to harm substantially the depicted person with respect to that 

person’s health, safety, business, calling, career, financial condition, reputation, or 

personal relationships. Provided that: When the person was voluntarily nude in public 

or voluntarily engaging in sexual conduct in public; or pursuant to a voluntary 

commercial transaction.90 

Það er bannað að birta mynd eða kvikmynd af annarri auðþekkjanlegri manneskju, 

naktri eða við kynferðislegar athafnir, án hennar leyfis, í þeim tilgangi að valda henni 

skaða með tilliti til heilbrigðis, öryggis, fyrirtækis, starfs, starfsferils, fjárhagsstöðu, 
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orðspors eða persónulegra tengsla. Þessi lög gilda ekki þegar um er að ræða þegar 

manneskja var sjálfviljug nakin eða við kynferðislegt athæfi á opinberum stað, eða 

sjálfviljug í frjálsum viðskiptaframkvæmdum. 

Idaho 

Í Idaho er hrelliklám sett undir lög um krípskot, sem taka á ljósmyndum eða kvikmyndum 

sem tekin eru án vitundar eða leyfis þess sem er mynd er. Lögin tóku gildi 1. júlí 2014.91  

Hrelliklám er skilgreint sem glæpsamlegt athæfi. Í Idaho eru brot á þessum lögum refsihæf til 

fangelsisvistar, erfitt er að segja hve langri þar sem það fer allt eftir alvarleika brotsins.92 

 A person is guilty of video voyeurism when,: With the intent of arousing, appealing to 

or gratifying the lust or passions or sexual desires of such person or another person, or 

for his own or another person's lascivious entertainment or satisfaction of prurient 

interest, or for the purpose of sexually degrading or abusing any other person: He, 

uses, installs or permits the use or installation of an imaging device at a place where a 

person would have a reasonable expectation of privacy, without the knowledge or 

consent of the person using such place; or he either intentionally or with reckless 

disregard disseminates, publishes or sells or conspires to disseminate, publish or sell 

any image or images of the intimate areas of another person or persons without the 

consent of such other person or persons and he knows or reasonably should have 

known that such image or images one or both parties agreed or understood that the 

images should remain private.93 

Aðili er sekur um krípskot þegar hann, í þeim tilgangi að örva, heilla, vekja eða 

uppfylla girnd eða þrár sínar eða annarra eða í þeim tilgangi að kynferðislega 

niðurlægja eða misþyrma annarri manneskju; þegar hann notar, setur upp eða leyfir 

notkun eða uppsetningu upptökutækis á stað þar sem manneskja hefur raunhæfar 

væntingar að friðhelgi sé virt, án leyfis manneskjunnar sem notar þennan stað; þegar 

hann vísvitandi eða í hirðuleysi dreifir, birtir, selur eða tekur sig saman með öðrum til 

þess að dreifa, birta eða selja mynd eða myndir af persónulegum svæðum annarrar 

manneskju eða manneskja án þeirra samþykkis og ef hann vissi eða hefði átt að vita 

að einn eða báðir aðilar voru samþykkir eða stóðu í þeim skilning að myndirnar áttu 

ekki að fara í dreifingu. 

Illinois 

Hrelliklám fellur undir hegningarlög. Tók gildi 1. júní 2015. 

Miðlun á kynferðislegum myndum án samþykkis fellur undir fjórða flokk glæpsamlegs 

athæfis. Aðili sem brýtur á þessum lögum á von á því að þurfa að sitja í fangelsi frá einu upp í 

þrjú ár og/eða borga allt að 25.000 USD sekt.94 
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A person commits non-consensual dissemination of private sexual images when he or 

she: intentionally disseminates an image of another person: who is at least 18 years of 

age; and who is identifiable from the image itself or information displayed in 

connection with the image; and who is engaged in a sexual act or whose intimate parts 

are exposed, in whole or in part; and obtains the image under circumstances in which a 

reasonable person would know or understand that the image was to remain private; 

and knows or should have known that the person in the image has not consented to the 

dissemination.95 

Aðili fremur ósamþykkta dreifingu á kynferðislegum einkamyndum þegar hann 

viljandi dreifir slíkri mynd af annarri manneskju sem er minnst 18 ára gömul og 

auðþekkjanleg af myndinni eða upplýsingum sem birtast með henni og sem er 

þátttakandi í kynferðislegri athöfn eða þar sem kynfæri sjást; þegar hann og útvegar 

myndirnar undir aðstæðum þar sem sanngjarn aðili myndi skilja eða vita að þessar 

myndir ættu að vera einkamyndir, og þegar hann veit eða hefði átt að vita að 

manneskjan á myndunum hafi ekki samþykkt dreifingu. 

Louisiana 

Í Louisiana fellur hrelliklám undir lög um birtingu einkamynda án samþykkis. Lögin gengu í 

gildi 1. ágúst 2015.96  

Hver sá sem brýtur í bága við þessi lög getur átt von á því að vera settur í fangelsi í allt að 

tveimur árum og borga sekt upp að 10.000 USD, eða bæði.  

A person commits the offense of nonconsensual disclosure of a private image when all 

of the following occur: The person intentionally discloses an image of another person 

who is seventeen years of age or older, who is identifiable from the image or 

information displayed in connection with the image, and whose intimate parts are 

exposed in whole or in part. 

The person who discloses the image obtained it under circumstances in which a 

reasonable person would know or understand that the image was to remain private. 

The person who discloses the image knew or should have known that the person in the 

image did not consent to the disclosure of the image. The person who discloses the 

image has the intent to harass or cause emotional distress to the person in the image, 

and the person who commits the offense knew or should have known that the 

disclosure could harass or cause emotional distress to the person in the image.97 

Aðili fremur þann glæp að birta einkamynda án samþykkis þegar allt eftirfarandi á 

við: Manneskjan birtir viljandi mynd af manneskju sem er sautján ára eða eldri, sem 

er auðþekkjanleg af myndinni eða öðrum hliðstæðum upplýsingum og þegar 

einkastaðir eru sýndir í heild eða hluta til.  

Aðilinn sem birtir myndina útvegaði hana undir kringumstæðum þar sem skynsöm 

manneskja myndi vita eða skilja að myndin ætti að vera einkamynd. Aðilinn sem birtir 
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myndina vissi eða hefði átt að vita að manneskjan á myndinni hafði ekki samþykkt 

dreifingu myndarinnar. Aðilinn sem birtir myndina hefur það ástæðu að áreita eða 

valda tilfinningalegri vanlíðan manneskjunnar á myndinni, og aðilinn sem brýtur í 

bága við þessi lög vissi eða hefði átt að vita að birtingin gæti áreitt eða valdið 

tilfinningalegum vanlíðan manneskjunnar á myndinni.  

Maryland 

Í Maryland er hrelliklám fellt undir lög um áreitni og eltihrelli. Lögin voru samþykkt í mars 

2014. 

Aðili sem brýtur í bága við þessi lög er sekur um misgjörð og getur þurft að fara í fangelsi upp 

að tveimur árum og/eða borga sekt upp að 5.000 USD.  

A person may not intentionally cause serious emotional distress to another by 

intentionally placing on the internet a photograph, film, videotape, recording, or any 

reproduction of the image of the other person that reveals the identity of the other 

person with his or her intimate parts exposed or while engaged in an act of sexual 

contact: knowing that the other person did not consent to the placement of the image 

on the internet; and under circumstances in which the other person had a reasonable 

expectation that the image would be kept private.98 

Aðili má ekki valda viljandi tilfinningalegri vanlíðan annarrar manneskju með því að 

setja viljandi á netið ljósmynd, myndband, upptöku eða annað myndefni af annarri 

manneskju þar sem hún er auðþekkjanleg, þar sem einkasvæði hennar eru sýnd eða 

þátttaka í kynferðislegu athæfi, vitandi að manneskjan hafði ekki samþykkt birtingu 

myndefnisins á netinu og þar sem manneskjan hafði sanngjarnar væntingar til þess að 

myndefnið yrði áfram einkamyndir.  

Nevada 

Í Nevada er hrelliklám fellt undir ólöglega dreifingu einkamynda. Lögin ganga í gildi 1. 

október 2015.  

Brot gegn þessum lögum eru glæpsamlegt athæfi D, sá sem gerist sekur um brot á þessum 

lögum má búast við fangelsisvistun allt að fjórum árum eða þurfa að borga sekt upp að 5.000 

USD, eða bæði.99  

A person commits the crime of unlawful dissemination of an intimate image when, 

with the intent to harass, harm or terrorize another person, the person electronically 

disseminates or sells an intimate image which depicts the other person and the other 

person: did not give prior consent to the electronic dissemination or the sale of the 

intimate image; had a reasonable expectation that the intimate image would be kept 

private and would not be made visible to the public; and was at least 18 years of age 

when the intimate image was created. 
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Any person who demands payment of money, property, services or anything else of 

value from a person in exchange for removing an intimate image from public view is 

guilty of a category D felony.100 

Aðili fremur glæpinn um ólöglega dreifingu einkamynda þegar hann, í þeim tilgangi 

að áreita, særa, skaða eða skelfa aðra manneskju, dreifir rafrænt eða selur einkamynd 

sem sýnir aðra manneskju, sem ekki gaf samþykki á rafrænu dreifingunni eða sölunni 

og hafði raunhæfar væntingar til þess að myndin væri áfram einkamynd og ekki fyrir 

almannasjónum, og sem var að minnsta kosti 18 ára gömul þegar einkamyndin var 

tekin. 

Aðili sem heimtar greiðslur, eignir, þjónustu eða eitthvað annað verðgildi frá 

manneskju í skiptum fyrir að fjarlægja einkamynd frá almannasjónum gerist sekur um 

glæpamlegt athæfi. 

New Jersey 

Í New Jersey er hrelliklám sett undir lög um brot á friðhelgi einkalífsins. New Jersey var 

fyrsta fylki Bandaríkjanna til að setja löggjöf um hrelliklám, árið 2004. Hrelliklám fellur undir 

glæp af þriðju gráðu, aðili sem brýtur í bága við þessi lög má búast við því að þurfa að borga 

upp að 30.000 USD í sekt.  

An actor commits a crime of the third degree if, knowing that he is not licensed or 

privileged to do so, he discloses any photograph, film, videotape, recording or any 

other reproduction of the image of another person whose intimate parts are exposed or 

who is engaged in an act of sexual penetration or sexual contact, unless that person has 

consented to such disclosure.101 

Aðili fremur glæpsamlegt athæfi þegar hann birtir ljósmynd, kvikmynd, myndband, 

upptöku, eða annað myndefni af annarri manneskju þar sem sést í einkasvæði hennar 

eða sem er við kynferðislegar athafnir, nema það að sú manneskja hafi samþykkt 

þessa birtingu.  

New Mexico 

Í New Mexico er hrelliklám fellt undir hegningarlögin. Lögin tóku gildi 1. júlí 2015. 

Hver sá sem er fundinn sekur um brot á þessum lögum gerist sekur um misgjörð, en við aðra 

eða síðari sakfellingu gerist brotamaður sekur um fjórðu gráðu glæpsamlegs athæfis. Sá sem 

brýtur þessi lög í fyrsta skipti má búast við einu ári í fangelsi eða sekt upp á 1.000 USD, eða 

bæði.102 Sá sem brýtur á þessum lögum í annað skipti eða oftar, má búast við allt að 18 

mánaða fangelsi og/eða 5.000 USD sekt.103  
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Unauthorized distribution of sensitive images consists of distributing, publishing or 

otherwise making available, by an electronic communications device or other means, 

sensitive images of a person, with or without information identifying that person, 

without that person's consent: with the intent to: harass, humiliate or intimidate that 

person; incite another to harass, humiliate or intimidate that person; cause that person 

to reasonably fear for that person's own or family members' safety; cause that person 

to suffer unwanted physical contact or injury; or cause that person to suffer substantial 

emotional distress; and where the conduct is such that it would cause a reasonable 

person to suffer substantial emotional distress.104 

Óleyfileg dreifing viðkvæmra mynda felst í því að dreifa, gefa út eða birta rafrænt eða 

á annan máta viðkvæmum myndir af manneskju sem gaf ekki leyfi fyrir birtingu, hvort 

sem manneskjan er auðþekkjanleg eður ei, í þeim tilgangi að hrella, niðurlægja eða 

hræða manneskjuna, eða hvetja aðra til að hrella, niðurlægja eða hræða 

manneskjuna, eða til að gefa manneskju og/eða fjölskyldu hennar ástæðu til að óttast 

um öryggi sitt, eða til að valda því að manneskja þurfi að þola ónauðsynleg líkamleg 

samskipti eða verði fyrir líkamlegum skaða, eða til að valda því að manneskja þjáist af 

verulegri tilfinningalegri vanlíðan; einnig þegar háttsemin er þannig að skynsöm 

manneskja þjáist af verulega af tilfinningalegri vanlíðan.  

North Dakota 

Í North Dakota fellur hrelliklám undir lagakafla um dreifingu einkamynda án leyfis eða gegn 

samþykki. Löggjöfin var samþykkt 8. apríl 2015.  

Hrelliklám flokkast undir misgjörð A. Aðili sem brýtur á þessum lögum getur farið í fangelsi 

allt að 1 ári og þuft að borga sekt upp að 2.000 USD, eða bæði.105 

A person commits the offense of distribution of intimate images if the person 

knowingly or intentionally distributes to any third party any intimate image of an 

individual eighteen years of age or older, if: the person knows that the depicted 

individual has not given consent to the person to distribute the intimate image; The 

intimate image was created by or provided to the person under circumstances in which 

the individual has a reasonable expectation of privacy; and actual emotional distress or 

harm is caused to the individual as a result of the distribution under this section.106 

Aðili fremur glæpinn um dreifingu einkamynda, þegar hann vísvitandi eða viljandi 

dreifir til þriðja aðila einkamynd af manneskju 18 ára eða eldri og veit að manneskjan 

hefur ekki gefið samþykki sitt til dreifingarinnar á myndinni, eða þegar myndin var 

gerð eða útveguð af aðila undir kringumstæðum þar sem manneskja hefur raunhæfar 

væntingar til friðhelgis einkalífs, og ef dreifing myndar veldur raunverulegri 

tilfinningalegri vanlíðan eða skaða manneskju. 
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Oregon 

Í Oregon fellur hrelliklám undir lagakaflann um ólöglega dreifingu einkamynda. Lögin tóku 

gildi 11. júní 2015.107  

Hrelliklám flokkast undir misgjörð A í fyrsta skiptið sem brotið er framið, en er talið 

glæpsamlegt athæfi C ef aðili hefur áður hlotið sakfellingu fyrir þetta tiltekna málefni.  

A person commits the crime of unlawful dissemination of an intimate image if: the 

person, with the intent to harass, humiliate or injure another person, knowingly causes 

to be disclosed through an Internet website an identifiable image of the other person 

whose intimate parts are visible or who is engaged in sexual conduct; The person 

knows or reasonably should have known that the other person does not consent to the 

disclosure; The other person is harassed, humiliated or injured by the disclosure; and a 

reasonable person would be harassed, humiliated or injured by the disclosure.108 

Aðili fremur glæpinn um ólöglega dreifingu einkamynda ef hann, í þeim tilgangi að 

áreita, niðurlægja eða meiða aðra manneskju, birtir vísvitandi í gegnum netsíðu 

auðkennanlega mynd af annarri manneskju þar sem sést í einkasvæði hennar eða þar 

sem hún er að stunda kynferðislegt athæfi, þegar aðili veit eða hefði átt að vita að 

manneskjan hefur ekki samþykkt birtingu, þegar manneskjan er áreitt, niðurlægð eða 

verður fyrir skaða vegna birtingar, þegar raunhæft er að manneskjur verða áreittar, 

niðurlægðar eða fyrir skaða vegna birtingar. 

Pennsylvania 

Í Pennsylvania fellur hrelliklám undir lagakaflann um kynferðisbrot. Lögin voru samþykkt 9. 

júlí 2014. 

Brot á þessum lögum er flokkað undir misgjörð af annarri gráðu þegar manneskjan sem birtist 

á myndefninu er 18 ára eða eldri, en misgjörð af fyrstu gráðu þegar manneskjan á myndefninu 

er undir 18 ára að aldri. Fyrir misgjörð af fyrstu gráðu má aðili búast við allt að fimm ára 

fangelsi og að 10.000 USD sekt. Fyrir misgjörð af annarri gráðu má aðili búast við allt að 

tveggja ára fangelsi og sekt upp að 5.000 USD.109 

A person commits the offense of unlawful dissemination of intimate image if, with 

intent to harass, annoy or alarm a current or former sexual or intimate partner, the 

person disseminates a visual depiction of the current or former sexual or intimate 

partner in a state of nudity or engaged in sexual conduct.110 

Aðili fremur þann glæp að dreifa einkamyndum þegar, til þess að áreita, ónáða eða 

skelfa núverandi eða fyrrverandi maka, hann dreifir myndefni sem sýnir núverandi eða 

fyrrverandi maka nakinn eða að stunda kynferðislegt athæfi. 
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Texas 

Í Texas er hrelliklám sett undir lagakafla sem fjallar um ólögleg birtingu eða auglýsingu á 

einkamyndefni. Lögin tóku gildi 1. september 2015.  

Hrelliklám flokkast undir misgjörð A. Manneskja sem brýtur í bága við þessi lög má búast við 

allt að einu ári í fangelsi eða sekt upp að 4.000 USD, eða bæði.111 

A defendant is liable, as provided by this chapter, to a person depicted in intimate 

visual material for damages arising from the disclosure of the material if: the 

defendant discloses the intimate visual material without the effective consent of the 

depicted person; the intimate visual material was obtained by the defendant or created 

under circumstances in which the depicted person had a reasonable expectation that 

the material would remain private; the disclosure of the intimate visual material causes 

harm to the depicted person;and the disclosure of the intimate visual material reveals 

the identity of the depicted person in any manner, including through: any 

accompanying or subsequent information or material related to the intimate visual 

material; or information or material provided by a third party in response to the 

disclosure of the intimate visual material. 

Defendant is liable, as provided by this chapter, to a person depicted in intimate visual 

material for damages arising from the promotion of the material if, knowing the 

character and content of the material, the defendant promotes intimate visual material 

described by Subsection on an Internet website or other forum for publication that is 

owned or operated by the defendant.112 

Aðili ber fjárhagslega ábyrgð, eins og kveðið er í þessum kafla, til manneskju sem 

sýnd er á einkamyndefni, fyrir tjóni sem hlýst af birtingu myndefnis ef: aðili birtir 

einkamyndefni án skilvirks samþykkis þess sem er á mynd, þegar aðili aflar sér sjálfur 

myndefnis eða býr til til í aðstæðum þar sem manneskja hefur sanngjarnar væntingar 

myndefnið færi ekki í almannasjónir, þegar birtingin veldur manneskju skaða, og 

þegar birtingin felur í sér auðkenni manneskju hvort sem er með upplýsingum í 

myndefni, til hliðar við mynd eða sem birtar eru af þriðja aðila eftir að myndin hefur 

verið birt.  

Aðili ber fjárhagslega ábyrgð, eins og kveðið er í þessum kafla, til manneskju sem 

sýnd er í einkamyndefni, fyrir tjóni sem hlýst af birtingu myndefnis ef hann auglýsir 

efnið á vefsíðu sinni eða öðrum vettvangi sem hann hefur stjórn yfir, vitandi eðli og 

innihald efnisins. 

Utah 

Í Utah er hrelliklám sett undir lagakafla sem fjalla um dreifingu persónulegra mynda. Lögin 

tóku gildi 13. maí 2014.  
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Hrelliklám er sett undir misgjörð A í fyrsta skiptið sem brotið er framið, en telst glæpsamlegt 

athæfi af þriðju gráðu ef brotið er framið aftur. Fyrir misgjörð A má aðili búast við upp að árs 

fangelsisvist og allt að 1.500 USD sekt.113 Fyrir glæpsamlegt athæfi af þriðju gráðu má aðili 

búast við fangelsisvist upp að fimm árum og sekt upp að 5.000 USD.114  

An actor commits the offense of distribution of intimate images if the actor, with the 

intent to cause emotional distress or harm, knowingly or intentionally distributes to 

any third party any intimate image of an individual who is 18 years of age or older, if: 

the actor knows that the depicted individual has not given consent to the actor to 

distribute the intimate image; the intimate image was created by or provided to the 

actor under circumstances in which the individual has a reasonable expectation of 

privacy; and actual emotional distress or harm is caused to the person as a result of the 

distribution under this section.115 

Aðili gerist sekur um brot á dreifingu einkamynda þegar, til að valda tilfinningalegri 

vanlíðan eða skaða, hann dreifir viljandi einkamynd af manneskju sem er 18 ára eða 

eldri, ef aðili veit að manneskjan á myndinni hefur ekki gefið samþykki sitt fyrir 

myndbirtingunni, og ef myndin var sköpuð eða gefin aðila í aðstæðum þar sem 

manneskja hafði fulla ástæðu til þess að treysta því að friðhelgi einkalífsins yrði ekki 

brotin, og að manneskja upplifi raunverulega tilfinningalega vanlíðan eða skaða af 

völdum dreifingarinnar. 

Virginia 

Í Virginia er hrelliklám sett undir lagakaflann um ólöglega útbreiðslu eða sölu á myndum af 

annarri manneskju. Lögin voru samþykkt 31. mars 2014.  

Hrelliklám flokkast sem fyrsta stigs misgjörð. Manneskja sem brýtur í bága við þessi lög getur 

búist við allt að árs fangelsisvist eða sekt upp að 2.500 USD, eða bæði.116 

Any person who, with the intent to coerce, harass, or intimidate, maliciously 

disseminates or sells any videographic or still image created by any means whatsoever 

that depicts another person who is totally nude, or in a state of undress so as to expose 

the genitals, pubic area, buttocks, or female breast, where such person knows or has 

reason to know that he is not licensed or authorized to disseminate or sell such 

videographic or still image is guilty of a Class 1 misdemeanor. However, if a person 

uses services of an Internet service provider, an electronic mail service provider, or 

any other information service, system, or access software provider that provides or 

enables computer access by multiple users to a computer server in committing acts 

prohibited under this section, such provider shall not be held responsible for violating 

this section for content provided by another person.117 
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Hver sá sem miðlar eða selur myndrænar upplýsingar af manneskju sem er nakin 

þannig að það sjáist í kynfæri, rass, skaphárasvæði eða kvenkyns brjóst, í þeim 

tilgangi að kúga, áreita eða hræða, þar sem aðili hefur ástæðu til þess að vita að hann 

hefur ekki heimild eða leyfi til þess að miðla eða selja slíkt myndefni, gerist sekur um 

fyrsta stigs misgjörð. Hins vegar, ef aðili notar þjónustu netmiðlara, 

tölvupóstþjónustu, eða hverja aðra tölvunarþjónustu sem miðlar eða gerir mögulegt 

aðgengi að tölvum eða tölvuþjónum fyrir fjölda notenda, þá ber sá þjónustuaðili ekki 

ábyrgð á brotum sem aðili fremur með því að deila þesslags myndum í gegnum 

þjónustuna. 

Wisconsin 

Í Wisconsin er hrelliklám fellt undir glæpi gegn mannorði, friðhelgi einkalífsins og 

borgaralegum réttindum. Lögin voru samþykkt í mars 2014.  

Hrelliklám flokkast til glæpsamlegs athæfis af stigi I. Manneskja sem brýtur í bága við þessi 

lög má búast við því að þurfa að fara í fangelsi upp að þremur á hálfu ári eða borga sekt upp 

að 10.000 USD, eða bæði. 118 

Whoever does any of the following is guilty of a Class I felony: 

1. Captures a representation that depicts nudity without the knowledge and consent of 

the person who is depicted nude while that person is nude in a circumstance in which 

he or she has a reasonable expectation of privacy, if the person knows or has reason to 

know that the person who is depicted nude does not know of and consent to the 

capture of the representation. 

2. Makes a reproduction of a representation that the person knows or has reason to 

know was captured in violation of subd. 1. and that depicts the nudity depicted in the 

representation captured in violation of subd. 1., if the person depicted nude in the 

reproduction did not consent to the making of the reproduction. 

3. Possesses, distributes, or exhibits a representation that was captured in violation of 

subd. 1. or a reproduction made in violation of subd. 2., if the person knows or has 

reason to know that the representation was captured in violation of subd. 1. or the 

reproduction was made in violation of subd. 2., and if the person who is depicted nude 

in the representation or reproduction did not consent to the possession, distribution, or 

exhibition.“ 119 

Aðili sem gerir eitthvað af eftirfarandi er sekur um fyrsta stigs glæpsamlegt athæfi: 

Tekur mynd eða myndband sem sýnir nekt, án vitneskju og samþykkis manneskjunar 

sem sýnd er, í kringumstæðum þar sem hún hefur fulla ástæðu til að trúa því að 

friðhelgi einkalífsins sé virt og þar sem aðili veit eða hefði átt að vita að manneskjan 

sem sýnd er nakin veit ekki af myndatökunni og samþykkir hana ekki.  
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Afritar myndina eða myndbandið þó að aðili viti eða hafi ástæðu til að halda að 

myndin hafi verið tekin í broti við lögin hér fyrir ofan og afritunin sýnir nektina sem er 

sýnd á myndinni eða myndbandinu og manneskjan á myndinni hafði ekki ætlað sér 

dreifingu, sýningu eða eignarhald annarra á myndinni.  

Býr yfir, dreifir eða sýnir mynd eða myndband sem brýtur í bága við það sem greint er 

frá hér fyrir ofan. Ef aðili veit eða hefur ástæðu til þess að vita að framsetningin hafi 

verið tekin í bága við þessar greinar, og ef að manneskja samþykkti ekki að aðili mætti 

eiga dreifa eða sýna þetta myndefni. 

Önnur lönd, ekki Bandaríkin 

Ástralía 

Suður Ástralía 

Hrelliklám falla undir brot tengd myndatökum og upptökum. Lögin tóku gildi 2013.  

Brot á þessum lögum eru refsanleg til tveggja ára fangelsis eða 10.000 AUD sektar.  

A person who distributes an invasive image of another person, knowing or having 

reason to believe that the other person does not consent to that particular distribution 

of the image; or does not consent to that particular distribution of the image and does 

not consent to distribution of the image generally,is guilty of an offence. 120 

Aðili sem dreifir einkamynd af annarri manneskju, vitandi eða hafandi ástæðu til þess 

að ætla að manneskjan samþykki ekki þá dreifingu myndarinnar, eða samþykki ekki 

dreifingu myndarinnar almennt, gerist sekur um brot. 

Viktoría 

Lögin falla undir dreifingu einkamynda. Lögin tóku í gildi 15. október 2014.  

Viktoría hefur einnig sett lög sem snúa að hótunum um dreifingu einkamynda. Gerist einhver 

sekur um hótun á dreifingu mynda í Viktoriu, má sá sami búast við fangelsisvist upp að ári. 

Gerist einhver sekur um dreifingu mynda í Viktoríu má sá sami búast við fangelsisvist að 

tveimur árum.  

A person (A) commits an offence if A intentionally distributes an intimate image of 

another person (B) to a person other than B; and the distribution of the image is 

contrary to community standards of acceptable conduct. 121 

A person (A) commits an offence if A makes a threat to another person (B) to 

distribute an intimate image of B or of another person (C); and the distribution of the 

image would be contrary to community standards of acceptable conduct; and A 
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intends that B will believe, or believes that B will probably believe, that A will carry 

out the threat.122 

Aðili A fremur brot ef hann dreifir viljandi einkamynd af manneskju B, til annars aðila 

en B, og þegar dreifing myndarinnar brýtur gegn samfélagslegum viðmiðum um 

ásættanlega hegðun. 

Aðili A fremur brot ef hann hótar manneskju B því að dreifa einkamynd af B eða af 

annarri manneskju C, og þegar dreifing myndarinnar myndi brjóta gegn 

samfélagslegum viðmiðum um ásættanlega hegðun, og þegar A áætlar að B muni trúa 

eða trúir því að B muni telja að A muni framfylgja hótun sinni.  

England og Wales 

Hrelliklám fellur undir dreifingu einkamynda og myndbanda með þann ásetning að valda 

tilfinningalegri vanlíðan. Lögin tóku gildi 13. apríl 2015.  

Fyrir brot á þessum lögum eru viðurlög allt að tveggja ára fangelsisdómur.123 

It is an offence for a person to disclose a private sexual photograph or film if the 

disclosure is made without the consent of an individual who appears in the photograph 

or film, and with the intention of causing that individual distress.124 

Það er brot fyrir aðila að birta kynferðislega einkamynd eða myndband ef birtingin er 

gerð án samþykkis manneskjunnar sem er á myndinni eða myndbandinu og með þeim 

ásetningi að valda þeirri manneskju tilfinningalegri vanlíðan. 

Filippseyjar 

Filippseyjar voru fyrsta landið til þess að glæpavæða klám án samþykkis. Lögin voru 

samþykkt 15. febrúar 2010. 

Hrelliklám flokkast undir lög sem taka á krípskotum, eða myndum og myndböndum sem 

tekin eru án vitundar og samþykkis þess sem er á myndefninu. Refsingin fyrir klám án 

samþykkis er þriggja til sjö ára fangelsi eða 100.000–500.000 pesos, eða bæði.  

It is hereby prohibited and declared unlawful for any person: 

A) To take photo or video coverage of a person or group of persons performing sexual 

act or any similar activity or to capture an image of the private area of a person/s 

such as the naked or undergarment clad genitals, public area, buttocks or female 

breast without the consent of the person/s involved and under circumstances in 

which the person/s has/have a reasonable expectation of privacy;  
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B) To copy or reproduce, or to cause to be copied or reproduced, such photo or video 

or recording of sexual act or any similar activity with or without consideration;  

C) to sell or distribute, or cause to be sold or distributed, such photo or video or 

recording of sexual act, whether it be the original copy or reproduction thereof;  

D) or to publish or broadcast, or cause to be published or broadcast, whether in print 

or broadcast media, or show or exhibit the photo or video coverage or recordings 

of such sexual act or any similar activity through VCD/DVD, internet, cellular 

phones and other similar means or device. 125 

The prohibition under paragraphs (b), (c) and (d) shall apply notwithstanding that 

consent to record or take photo or video coverage of the same was given by such 

person/s. Any person who violates this provision shall be liable for photo or video 

voyeurism as defined herein. 

Hér með er ólöglegt og bannað fyrir aðila að:  

A) Taka mynd eða myndband sem nær yfir manneskju eða manneskja sem eru að 

stunda kynferðislegt athæfi eða svipað athæfi, eða að taka myndir af einkasvæði 

manneskju, líkt og berum kynfærum eða kynfærum sem eru hulin undirfötum, 

skaphárasvæði, rassi eða kvenmannsbrjóstum án samþykkis manneskjunar sem um 

ræðir eða undir aðstæðum þar serm manneskjan hefur raunhæfa væntingar til 

friðhelgi einkalífsins.  

B) Afrita eða fjölfalda, eða valda afritun eða fjölföldun slíkrar myndar eða 

myndbands eða upptöku af kynferðislegu athæfi eða svipuðu athæfi með eða án 

íhugunar. 

C) Að selja eða dreifa, valda sölu eða dreifingu, á slíkri mynd, myndbandi eða 

upptöku af kynferðislegu athæfi, hvort sem það er frumrit eða fjölgun þess. 

D) Að birta eða hljóðvarpa, eða valda birtingu eða hljóðvörpun, hvort sem á prenti 

eða í ljósvakamiðlum, eða halda sýningu eða sýna mynd, myndband eða upptöku 

af kynferðislegu athæfi, eða svipuðu athæfi í gegnum VCD eða DVD, Internet, 

farsíma eða með öðrum svipuðum aðferðum eða tækjum.  

Bannið undir efnisgreinum B, C og D gildir þrátt fyrir að samþykki fyrir mynd, 

myndbandi eða upptöku hafi verið gefið af manneskju sem kemur þar fram. 

Ísrael  

Ísrael var fyrsta þjóðríkið til að skilgreina hrelliklám sem kynferðisbrot. Lögin voru samþykkt 

6. janúar árið 2014.  

Brot á lögum gegn hrelliklámi eru refsiverð til fimm ára fangelsisvistar auk skaðabótaskyldu 

til brotaþola.  

                                                 
125 The Philippines Republic Legislature, lög nr. 9995/2010. 
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The distribution of still pictures or video recordings of a person's image that focuses 

on his/her sexuality, including by editing or incorporation, is unlawful if made: 

1. without the person's consent; 

2. in a way that facilitates identification of the person; and 

3. under circumstances that may degrade or shame him/her.126 

Dreifing á myndum eða myndböndum og upptökum af manneskju sem einblínir á 

kynverund hennar, þar á meðal með því að breyta eða innlima, er ólögleg ef það er 

gert:  

án samþykkis viðkomandi manneskju 

á þann hátt sem auðveldar að bera kennsl á manneskjunnar og 

undir kringumstæðum sem kunna að niðurlægja eða smána hana.  

Kanada 

Hrelliklám fellur undir kynferðisbrot. Lögin voru samþykkt 9. desember árið 2014.127  

Gerist einhver sekur um brot á þessum lögum varðar það allt að fimm ára fangelsi. 

Everyone who knowingly publishes, distributes, transmits, sells, makes available or 

advertises an intimate image of a person knowing that the person depicted in the image 

did not give their consent to that conduct, or being reckless as to whether or not that 

person gave their consent to that conduct, is guilty of an indictable offence. 128 

Allir sem vísvitandi birta, dreifa, senda, selja, gera fáanlegt, eða auglýsa einkamynd 

af manneskju, vitandi að manneskjan sem er á myndinni gaf ekki samþykki sitt til 

slíkrar háttsemi, eða án þess að vita hvort að manneskjan gaf samþykki sitt eða ekki, 

eru sekir um glæpsamlegt athæfi. 

  

                                                 
126 The Israel State Legislature, lög nr. 1661/2014 
127 Parliament of Canada, (2014) 
128 The Canada Country Legislature, lög nr. 162.1/2014 
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Niðurstöður og samantekt 

Í þessari ritgerð hefur verið farið um víðan völl um birtingarmyndir og lagaumhverfi 

hrellikláms. Fagaðilar hér á landi eru byrjaðir að skoða þessi mál nánar og ákveðin 

vitundarvakning virðist vera að eiga sér stað á tilvist hrellikláms, vitundarvakning sem til 

dæmis má rekja til umræðu Íslendinga á Twitter undir myllumerkinu #FreeTheNipple. 

Auðsýnt er að um flókið málefni er að ræða og því mikilvægt að geta brugðist rétt við því.  

Aukin dreifing hrellikláms er eitt af þeim fjölmörgu vandkvæðum sem fylgja aukinni tækni. 

Hrelliklám er ekki tískubóla heldur er það komið til að vera, ef við gerum ekkert í því.  

Hrelliklám er ekki nýtt af nálinni en það hefur líklega verið til síðan fyrstu myndavélarnar 

komu á markað á 19. öldinni. Dreifing þess hefur þó margfaldast með tilkomu veraldarvefsins 

og snjallsíma. Bandaríkin hafa verið í fararbroddi í að sporna gegn dreifingu á hrelliklámi, og 

er það sérstaklega að þakka baráttu Cyber Civil Rights Initiative samtakanna. Meðal 

stofnenda CCRI er bandaríski lagaprófessorinn Mary Anne Franks sem hefur skrifað 

leiðarvísi fyrir löggjafarþing, leiðarvísi sem höfundur ritgerðarinnar mælir með að verði litið 

til við smíð á löggjöf hér á landi.  

Til þess að sporna við hrelliklámi er nauðsynlegt að banna það með lögum, en einnig er 

mikilvægt að einstök netfyrirtæki og samfélagsmiðlar setji reglur um dreifingu hrellikláms þar 

sem ríkisvaldið hefur oft lítið um það að segja hvað birtist á netinu og hvað ekki. Fagaðilar 

hér á landi geta einnig gert ýmislegt til þess að sporna gegn hrelliklámi, þá aðallega með 

fræðslu. 

Í rýnihópum sem fóru fram í tengslum við skrif ritgerðarinnar kom ýmislegt áhugavert 

fram. Þátttakendur upplifðu meðal annars mikinn kynslóðarmun á því hvort það væri í lagi að 

senda nektarmynd eða ekki. Einnig kom í ljós að algeng upplifun þátttakenda var að strákar 

sendi fleiri nektarmyndir en stelpur, en ungar stelpur voru hins vegar sérlega nefndar sem 

líklegir brotaþolar hrellikláms. Þá kom sterklega fram í rýnihópunum þörf fyrir 

samfélagsbreytingu varðandi hrelliklám, þátttakendur fjölluðu um ýmsar leiðir til fræðslu fyrir 

almenning, og þá sérstaklega ungmenni þar sem þau lifa og hrærast í nýjustu tækni. 

Filippseyjar var fyrsta landið til að glæpavæða hrelliklám og Ísrael var fyrst til að skilgreina 

hrelliklám sem kynferðisbrot. Þegar litið er yfir löggjafir sem hin ýmsu lönd og fylki hafa sett 

gegn hrelliklámi sést að sum ríki nota gildishlaðin orð sem geta komið verulega niður á 

nytsemi löggjafarinnar. Sem dæmi er þegar ásetningur geranda skiptir máli í sumum fylkjum 
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Bandaríkjanna, í þeim tilfellum þarf gerandi þá yfirleitt að hafa það að markmiði að valda 

tilfinningalegu ójafnvægi brotaþola. Lagagreinar gegn hrelliklámi eru settar undir ólíka 

lagakafla, þar má meðal annars nefna lög um friðhelgi einkalífsins, kynferðisbrot, 

netkynferðisbrot, netáreiti, ólöglega dreifingu kynferðislegra mynda, krípskot, ólöglega 

dreifingu einkamynda og lög um óstýrláta hegðun. Ákveðin óvissa hefur ríkt um hvernig 

skilgreina eigi hrelliklám innan hegningarlaga ríkjanna, en þó virðist vera að myndast sá 

skilningur að hrelliklám eigi að skilgreina sem kynferðisafbrot. 

Hér á Íslandi hefur myndast ákveðin hefð fyrir því hér að kæra hrelliklámsmál á grundvelli 

209. greinar almennu hegningarlaganna, en frumvarp sem beint er sérstaklega gegn 

hrelliklámi leit dagsins ljós haustið 2014 og er enn í ferli. Hagsmunaaðilar hafa ýmislegt um 

frumvarpið að segja og auðsýnt er að betur þarf að fara ofan í saumana á löggjöfinni til að 

taka tillit til umsagna þeirra.  

Hrelliklám er ekki nýtt vandamál, heldur er það ný birtingarmynd á arfagömlu vandamáli, 

undirskipun og klámi. Áhugavert verður að fylgjast með þeim breytingum sem verða á Íslandi 

á næstunni, en vísbendingar eru um að umfang vandamálsins sé mikið hér á landi. 

Nauðsynlegt er að efla rannsóknir á hrelliklámi hér á landi, og þar mætti meðal annars 

rannsaka langtímaáhrif hrellikláms á þolendur.  

Íslendingar hafa lengi verið þekktir fyrir það að skara fram úr í jafnréttismálum og önnur lönd 

líta til Íslands. Sýnum frumkvæði og setjum skýr mörk gegn hrelliklámi. 
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