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Útdráttur 

Með rannsókninni voru mál sem komu fyrir Hæstarétt Íslands og snertu fjölmiðla 
könnuð. Var þetta gert með því að leita í dómasafni og voru málin skráð og flokkuð 
eftir ákveðnum breytum. Fyrirfram þótti líklegt að málum hefði fjölgað með 
tímanum og reyndist það raunin. Ennfremur þótti af almennri umræðu ástæða til að 
ætla að fjárhæðir sem menn væru dæmdir til að greiða vegna þessara mála hefðu 
hækkað og stóðst það einnig. Ekki var fundin nein skýr ástæða fjölgunar mála og 
hækkunar fjárhæða, en ákveðnar vísbendingar eru um að mál sem varða friðhelgi 
einkalífs, sem komu ekki til skjalanna fyrr en árið 1997, hafi jafnvel haft einhver 
áhrif. Dómar Hæstaréttar hafi verið í nokkru ósamræmi varðandi ábyrgð á 
ummælum og hafa áherslur breyst æði oft. Sú þróun sem hefur átt sér stað á allra 
síðustu árum þykir ógna stöðu fjölmiðlafólks og þá sér í lagi þess sem starfar við 
prentmiðla. 

 

Abstract 

In this research, cases appearing before the Supreme Court of Iceland concerning 
journalists were examined. This was done by searching through a collection of 
cases and cataloging them. They were then classified according to certain variables. 
Beforehand, it was thought likely that cases had increased in numbers through the 
years, and this was the case. It was also expected, due to general discourse, that the 
amounts of money people are ruled to pay in these cases had increased. This was 
also the case. A clear reason for this development was not found, although there are 
clues to suggest that cases concerning laws of privacy, that didn’t appear before the 
court until 1997, may have had some influence. The rulings of the Supreme Court 
have been in some discordance when it comes to responsibility for comments and 
emphases have changed quite often. Recent development in these matters is 
considered to threaten the status of journalists, especially those working in print 
media. 
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„Ég vona að þetta séu tímamót því þessir dómar sem hafa verið að 
falla hafa verið vægast sagt furðulegir. Vonandi er frjáls 

blaðamennska komin á beinu brautina á Íslandi.“ 
Svavar Halldórsson 
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1. Inngangur 

Starfandi fjölmiðlafólk glímir reglulega við það vandasama hlutverk að segja fréttir, 

sem á einn eða annan hátt fjalla um fólk. Í umfjöllun sinni þarf það reglulega að 

ákveða hvar mörkin liggja, hversu langt megi ganga. Ætla má að allt þetta fólk 

styðjist við þær venjur og óskrifuðu reglur sem eru um þetta í samfélaginu á 

hverjum tíma. Einnig getur það stuðst við siðareglur Blaðamannafélags Íslands 

(1991) auk þess sem margir miðlar hafa sett sér sínar eigin siðareglur. Þar fyrir utan 

þarf fjölmiðlafólk að sjálfsögðu að fara eftir lögum eins og allir aðrir. Munurinn á 

þeim og hinum almenna borgara er hins vegar sá að fjölmiðlafólk birtir reglulega 

verk sín fyrir stórum hópi fólks og bera orð þeirra að því leyti meiri vigt en orð 

annarra. Nokkuð hefur farið fyrir umræðu um dómsmál gegn fjölmiðlafólki 

undanfarin misseri og virðast margir á því að þeim fari fjölgandi og dómar þyngist 

sífellt (t.d. Birgir Guðmundsson, 2008 og 2011; Einar Þór Sigurðsson og Sigurður 

Mikael Jónsson, 2011; Stjórn blaðamannafélags Íslands, 2008). 

 Í ritgerð þessari verður farið yfir mál sem komið hafa fyrir Hæstarétt Íslands 

og tengjast fjölmiðlaumfjöllun. 

 

1.1. Fjölmiðlar og hlutverk þeirra 

Fjölmiðill er fyrirbæri sem hefur margoft verið skilgreint og eru skilgreiningarnar 

eins ólíkar og þær eru margar, eða svo gott sem. Petersson og Pettersson (2000) 

taka þannig t.d. kvikmyndir og geisladiska inn í upptalningu sína á fjölmiðlum, sem 

þeir skilgreina mjög vítt sem „miðla sem ná til stórs hóps viðtakenda.“ (bls. 11). Í 

lögum um fjölmiðla nr. 38/2011, sem samþykkt voru á Alþingi 15. apríl 2011 er 

skilgreiningin nokkuð þrengri, en samkvæmt þeim miðlar fjölmiðill með 

reglubundnum hætti til almennings efni sem lýtur ritstjórn. Ritstjórn er í lögunum 

skilgreind svo: „Ritstjórn felur í sér stjórn á vali og skipan þess efnis sem miðlað 

er.“  

 Á meðal þess sem er samkvæmt nýju fjölmiðlalögunum skilgreint sem 

fjölmiðlar eru netmiðlar, en hafi menn einhvern tímann orðið nokkurn veginn ásáttir 

um eina skilgreiningu á fjölmiðlum hefur það heldur betur breyst með tilkomu 

internetsins og aukins aðgangs almennings að því, sem og aukinna 

notkunarmöguleika þess. Ofangreint skilyrði um ritstjórn tekur þó af allan vafa um 
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það hvers konar netmiðlar geti talist fjölmiðlar samkvæmt hinum nýju 

fjölmiðlalögum. Hinir nýju miðlar sem hafa bæst við flóruna með tilkomu 

internetsins eru því eftir sem áður ekki um margt ólíkir þeim miðlum sem áður voru 

til staðar. Þegar fimm vinsælustu fréttamiðlarnir á netinu eru skoðaðir (Modernus, 

e.d.) kemur enda í ljós að fjórir þeirra eru tengdir öðrum miðlum og á þeim fimmta, 

pressan.is, er ritstjórn til staðar (Vefpressan ehf, e.d.). Af þessum ástæðum eru mál 

sem snúa að því sem birtist á spjallsvæðum, vefsíðum eða í tölvupóstum ekki tekin 

með í þessari athugun, þótt þau verði að einhverju leyti reifuð. 

 Þegar Forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, synjaði lögum um fjölmiðla 

staðfestingar árið 2004 tók hann það m.a. fram að margir teldu fjölmiðla hafa meiri 

áhrif á lýðræði en formlegar reglur um valdmörk stofnana. Einnig benti hann á það 

að fjölmiðlar væru gjarnan kallaðir fjórða valdið og vildi með því benda á 

mikilvægi þeirra í lýðræðissamfélagi (Ólafur Ragnar Grímsson, 2004). Er hann með 

því að vísa til þess hvernig fjölmiðlar eru gjarnan sagðir veita hinu hefðbundna 

þrískipta ríkisvaldi aðhald, en skv. 2. gr. stjórnarskrár skiptist ríkisvaldið í 

löggjafar-, framkvæmdar- og dómsvald. Hugtakið „fjórða valdið“ var fyrst notað af 

Edmund Burke 1787 og hefur verið bent á að hann hafi raunar fyrst notað það á 

niðrandi hátt um þingfréttaritara. Síðan þá hefur hugtakið verið margnotað en 

sjaldan skilgreint nákvæmlega. Þar af leiðandi hefur það verið notað á margvíslegan 

hátt til að lýsa mikilvægu hlutverki blaðamanna, en gjarnan eitthvað í þá veru sem 

Ólafur Ragnar gerði, sem mikilvægt aðhald við ríkisvaldið (Schultz, 1998). 

 Margir hafa einnig orðið til að benda á mikilvægi fjölmiðla sem 

upplýsingaveitu. Luhmann (2000) talar þannig um mikilvægt hlutverk fjölmiðla 

sem uppsprettu þekkingar, enda fái almenningur að mestum hluta upplýsingar um 

veröldina sem það lifir í frá fjölmiðlum. Þegar Þorbjörn Broddason (2007) viðrar 

áhyggjur sínar af því að sérfræðistöðu fréttamanna fari hnignandi í 

nútímasamfélagi, m.a. með tilkomu veraldarvefsins, bendir hann þó einnig á að 

megnið af öllum nothæfum upplýsingum sem við fáum á veraldarvefnum sé fengið 

frá blaða- og fréttamönnum. Bagdikian (1983) gengur svo langt að halda því fram 

að það sé ekkert afl sem móti viðhorf almennings eins mikið og fjölmiðlar, enda séu 

þeir sú heimild sem segi til um það hvað sé mikilvægt og hvað ekki og hvað sé satt 

og hvað ósatt. Ef við samþykkjum það að fjölmiðlar leiki svo mikilvægt hlutverk í 

nútímasamfélagi hlýtur það að fylgja að störf fólksins sem vinnur á fjölmiðlum séu 
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mikilvæg, þar sem fjölmiðlar eru fyrst og fremst fólkið sem starfar við þá. 

 Frost (2007) hefur velt því fyrir sér hvaða eiginleika góður blaðamaður þurfi 

að hafa og fyrir utan praktíska hæfileika (eins og að geta borið kennsl á góða frétt) 

og eiginleika sem hver atvinnuveitandi gæti almennt talist líklegur til að leita eftir í 

starfsmönnum sínum (eins og stundvísi og hóflegar launakröfur) nefnir hann 

trúverðugleika og áreiðanleika. Af ofantöldum kröfum um störf fjölmiðlafólks 

virðist enda sem slíkir eiginleikir séu einmitt ekki aðeins æskilegir, heldur beinlínis 

nauðsynlegir til að það geti sinnt starfi sínu svo vel sé. 

 

1.2. Áherslur í umfjöllun fjölmiðla 

Eins og Birgir Guðmundsson (2007b) hefur bent á hefur efnisinnihald íslenskra 

dagblaða breyst nokkuð eftir tilkomu fríblaða. Meiri áhersla er á svokallaðar 

„mýkri“ fréttir sem beina kastljósinu fyrst og fremst að persónulegum málefnum 

einstaklinga. Tengir hann tilkomu fríblaða – og þá einkum Fréttablaðsins – einnig 

við þá markaðsfjölmiðlun sem rutt hefur sér til rúms á síðustu árum, í hverri 

fjölmiðlar eru reknir sem fyrirtæki sem hægt er að gera til arðsemiskröfur, umfram 

það sem áður var (Birgir Guðmundsson, 2007a). Bennett (2004) hefur líka bent á 

það að í hröðum nútímanum sé það fjölmiðlum nauðsynlegt að bjóða fólki upp á 

fjölmiðlaefni sem ekki sé of þungt í vöfum og umfram allt þarf það að vera 

skemmtilegt. 

 Hafa margir orðið til að lýsa yfir áhyggjum sínum af þessari þróun, þ.e. að 

fréttir séu sífellt að mýkjast. Einn af þeim er rannsóknarblaðamaðurinn Carl 

Bernstein sem segir hlutverk fjölmiðla vera að ögra fólki, ekki skemmta því. Óttast 

hann að fjölmiðlafólk ýti undir fávitamenningu (e. idiot culture) sem er til komin 

vegna áhuga fólks á þeim sem eru heimskir, klúrir og skrýtnir. Er hann á því að 

fjölmiðlar fjalli nú til dags fyrst og fremst um fræga fólkið í dýrðarljóma og slúðrið 

af því sé matreitt sem fréttir. Telur hann þetta hið lægsta form blaðamennsku og 

fjölmiðla þannig bregðast lesendum sínum (Allan, 1999). Andrew Marr tekur undir 

það sjónarmið Bernstein að fréttir hafi breyst. Að hans mati eru þær í dag 

framleiddar afurðir, til þess gerðar að kalla fram tilfinningaleg viðbrögð hjá 

lesendum. Þeim mun sterkari tilfinningar, þeim mun betra (Thussu, 2007). 

Samkvæmt könnun sem gerð var á meðal Bandarískra blaðamanna er um helmingur 
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þeirra á því að fréttamennska sé á leiðinni í ranga átt. Einnig virðast blaðamenn telja 

að eitt af þremur stærstu vandamálunum sem blasi við þeim sé að fréttir hafi orðið 

mun yfirborðskenndari (Plasser, 2005). 

 Það virðist því vera nokkuð algild skoðun að fréttir séu almennt að mýkjast og 

einblíni meira á persónur og tilfinningar en þær gerðu áður. Einnig virðist 

fjölmiðlafólk vera á því að þessi þróun sé af hinu slæma. 

 

1.3. Lagalegt umhverfi fjölmiðla 

Stutt er við hugmyndir um mikilvægi starfa fjölmiðlafólks með ýmsum 

tjáningarfrelsisákvæðum, hér á landi í 73. grein stjórnarskráinnar. Tjáningarfrelsið 

er þó ekki algjört og má setja því skorður „til verndar heilsu eða siðgæði manna eða 

vegna réttinda eða mannorðs annarra“. Það er einmitt gert í 228. – 240. gr. almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940, sem fjalla um ærumeiðingar og brot gegn friðhelgi 

einkalífs. 

228. og 229. gr. almennra hegningarlaga snúa að og eiga að vernda rétt 

manna til friðhelgi einkalífs. Hér á landi hefur einkum reynt á 229. gr. enda er það 

sú grein sem helst snertir störf fjölmiðlafólks. Auk þess hefur reynt á 1. mgr. 71. 

greinar stjórnarskrárinnar sem tryggir öllum rétt til friðhelgi einkalífs, en sú 

málsgrein og 73. gr. stjórnarskrárinnar takast yfirleitt á í málum sem snúast um það 

hversu nærgöngult fjölmiðlafólk má gerast í umfjöllun sinni. 1. mgr. 71. 

greinarinnar var breytt árið 1995 og var þá friðhelgi einkalífs og fjölskyldu bætt við 

þar sem áður hafði einungis verið talað um friðhelgi heimilis. Í 234. – 240. gr. 

almennra hegningarlaga nr. 19/1940 er fjallað um ærumeiðingar og í 241. og 242. 

gr. er svo fjallað um það til hvaða úrræða megi grípa vegna brota á lögunum.  

 Lagalegt umhverfi fjölmiðla á Íslandi er nokkuð flókið og hér á landi hefur 

lengi ekki verið til nein samræmd heildarlöggjöf um fjölmiðla eins og Páll 

Sigurðsson (1997) hefur bent á. Lengi hafa ein lög gilt um prentmiðla og önnur um 

ljósvakamiðla. Lög um prentrétt nr. 57/1956 hafa tekið nokkrum breytingum frá því 

þau voru samþykkt en Útvarpslög nr. 53/2000 tóku bæði til útvarps og sjónvarps og 

voru byggð á lögum frá 1985, sem höfðu þó tekið nokkrum breytingum árið 1993 

(Þingskjal 241, 1999-2000). Með lögum um fjölmiðla nr. 38/2011 hefur þarna orðið 

nokkur breyting á, þar sem nú eru komin til sögunnar lög sem eiga að ná yfir alla 
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fjölmiðla, enda segir í þeim að markmið þeirra sé m.a. að „ … koma á samræmdri 

löggjöf á vettvangi fjölmiðlunar óháð því miðlunarformi sem er notað.“ 

 Eitt af því sem hefur verið harðlega gagnrýnt varðandi lagaumhverfi fjölmiðla 

er einmitt það ósamræmi sem var á milli Laga um prentrétt og Útvarpslaga þegar 

kom að greinum um ábyrgð á efni. 

 Í V. kafla Laga um prentrétt nr. 57/1956 var fjallað um ábyrgð á efni rita. 

Segir þar að höfundur beri ábyrgð á því sem hann skrifar ef hann hefur nafngreint 

sig. Hafi hann ekki gert það ber útgefandi eða ritstjóri ábyrgðina. Næstir í röðinni 

eru söluaðilar, dreifiaðilar og þeir sem hafa annast prentun eða letrun, en aldrei 

virðist hafa þurft að leita svo langt, þar sem höfundar, útgefendur eða ritstjórar hafa 

yfirleitt verið þekktir og látnir bera ábyrgð. Í sumum (einkum eldri) málum hafa þó 

ábyrgðarmenn verið látnir bera ábyrgð, þar sem í 16. grein laganna segir að gefi 

fleiri en einn út blað eða tímarit í sameiningu, eða fleiri en einn ritstjóri séu að riti 

og einn greini sig ábyrgðarmann skuli hann bera ábyrgð á efni ritsins. Í 14. gr. nýju 

fjölmiðlalaganna, sem fjallar m.a. um skráningu fjölmiðla, er gerð krafa um að 

fjölmiðlaveita tilkynni fjölmiðlanefnd um nafn ábyrgðarmanns. Á þetta við um alla 

fjölmiðlastarfsemi sem ekki er leyfisskyld, en í 17. gr. laganna kemur fram að í 

umsókn um almennt leyfi til hljóð- og myndmiðlunar skuli nafn ábyrgðarmanns 

einnig koma fram. 

 Í IX. kafla Útvarpslaga nr. 53/2000 var fjallað um ábyrgð á útvarpsefni. Segir 

þar að þeir sem flytji efni í eigin nafni beri ábyrgð á því og skipti þá engu hvort það 

sé í beinni útsendingu eða tekið upp fyrirfram og sent út síðar. Er þar einnig 

sérstaklega tekið fram að þetta eigi einnig við um samtöl í útvarpi þannig að hver 

sem taki þátt í því beri ábyrgð á sínum eigin orðum. Þeir sem flytja efni sem aðrir 

hafa samið bera einnig ábyrgð á því. Sá sem mælir í útvarpi ber því ábyrgð á þeim 

orðum sem hann mælir. 

 Í þessu fólst það misræmi að á meðan útvarps- eða sjónvarpsstöð gæti t.d. sent 

út frá fundi sem á eru viðhöfð orð sem sá sem þau mælir bæri ábyrgð á þyrfti 

blaðamaður sem hefur sömu ummæli eftir mælanda að bera sjálfur ábyrgð á þeim. 

Hefur það sýnt sig að þannig túlkar Hæstiréttur Íslands 15. gr. Laga um prentrétt. Í 

máli nr. 328/2008 var blaðamaður Vikunnar, Björk Eiðsdóttir, talin bera ábyrgð á 

ummælum sem hún skrifaði upp eftir viðmælanda og skipti þá engu máli þótt 



 

 8 

upptökur af viðtalinu væru til og viðmælandinn hefði samþykkt efni þess og 

birtingu. Eðlilega hefur þetta misræmi þótt setja blaðamenn í óþægilega stöðu og 

óttuðust margir áhrif þessa dóms á framtíð blaðamennsku á Íslandi (t.d. „Vikan: 

Dómurinn breytir“, 2009 og Stjórn Blaðamannafélags Íslands, 2009). 

 Með hinum nýju lögum um fjölmiðla falla þónokkrar greinar úr lögum um 

prentrétt og útvarpslög falla úr gildi. Meðal þeirra greina sem falla brott úr lögum 

um prentrétt eru greinar um ábyrgð á efni rita, þar sem í nýju lögunum eru greinar 

sem fjalla um hana. Á meðal þess sem hefur verið gert með nýju lögunum er einmitt 

að takast á við áðurnefnt misræmi þegar kemur að lögum um ábyrgð fjölmiðlafólks 

á orðum viðmælenda. Í 51. gr þeirra laga segir að ritefni sem sé haft beint eftir 

nafngreindum einstaklingi sé á hans ábyrgð, að því gefnu að hann hafi samþykkt 

miðlun þeirra. Ekki er þó víst að dómur í áðurnefndu máli, nr. 328/2008, hefði orðið 

á aðra leið ef dæmt hefði verið eftir hinum nýju lögum, þar sem skráður höfundur 

þeirrar greinar hafði margt í greininni ekki beint eftir viðmælanda. 

 Í hinum nýju lögum er það einnig tekið fram að fjölmiðlaþjónustuveitandi, sá 

sem starfrækir fjölmiðil, beri ábyrgð á greiðslu stjórnvaldssekta, fésekta og 

skaðabóta sem starfsmanni hans kann að vera gert að greiða. Í siðareglum 365 

miðla ehf er brugðist við þessu með grein þar sem tekið er fram að ritstjórar geri 

samning við 365 í hverjum segir að fyrirtækið hafi rétt til að sækja þær fjárhagslegu 

bætur sem dæmdar verða vegna dómsmáls til ritstjórans. Þó ekki nema upp að 

einum mánaðarlaunum ritstjóra (365 miðlar ehf, 2009). 

 Lagaumhverfið er þó eftir sem áður nokkuð flókið þar sem nýju lögin ná ekki 

alfarið utan um störf og ábyrgð fjölmiðlafólks. Þannig er t.d. ekkert fjallað um 

meiðyrði í lögunum og afar takmarkað um friðhelgi einkalífsins. Eftir sem áður 

verða því mál sem varða þetta tvennt dæmd eftir greinum sem fjalla um þau í 

almennum hegningarlögum nr. 19/1940 og 71. og 73. grein Stjórnarskrárinnar. 

 

1.4. Kælingaráhrifin 

Kælingaráhrif (e. chilling effect) er hugtak sem notað er í tengslum við fjölmiðla 

um það þegar fjölmiðlafólk leggst í mikla sjálfsritskoðun af ótta við það að vera 

mögulega lögsótt vegna ummæla sinna (eða jafnvel viðmælenda sinna). Í ljósi 

undanfarinnar umfjöllunar um mikilvægi fjölmiðla sem aðhald við ríkisvaldið þykir 
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það augljóslega ekki æskilegt að kælingaráhrif geri vart við sig (Barendt, 2005). 

Birgir Guðmundsson (2011) hefur einmitt lýst yfir áhyggjum af því að 

dómaframkvæmd dómstóla hafi reynt að framkalla kælingaráhrif hjá fjölmiðlum og 

þannig unnið gegn eðlilegri og opinni umræðu. 
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2. Markmið 

Í rannsókn þessari er leitast við að afla tölfræðilegra upplýsinga um mál sem komið 

hafa fyrir Hæstarétt Íslands og snerta fjölmiðla og fjölmiðlafólk með beinum hætti. 

Umræðan um þetta hefur að mestu verið á þá leið að menn telji að málum hafi 

fjölgað og fjárhæðir sem fjölmiðlafólk þurfi að greiða vegna dómsmála fyrir 

Hæstarétti hafi farið hækkandi. Einnig hafa einhverjir viðrað áhyggjur af því að 

þessi þróun hafi það í för með sér að blaðamenn þverri kjark til að fjalla á beittan 

hátt um vandmeðfarin mál (t.d. Birgir Guðmundsson, 2008). Þær 

rannsóknarspurningar sem hér verður leitast við að svara eru eftirfarandi: 

 Hefur málum sem koma fyrir Hæstarétt og snerta fjölmiðla fjölgað með 

árunum? Samkvæmt ofangreindri umræðu mætti búast við því að málum hafi 

fjölgað og þá sérstaklega á allra síðustu árum. 

 Hafa sektar- og bótaupphæðir í málum þessum hækkað og þá sérstaklega á 

síðustu árum? Er einhvers staðar hægt að benda á ákveðin tímamót, þar sem 

upphæðir taka stökk upp á við? Af áðurnefndri umræðu mætti ætla að hvort tveggja 

væri satt. 

Hverjir eru það sem oftast eru taldir bera ábyrgð á ummælum? Í því erfiða 

starfsumhverfi sem fjölmiðlar búa við í dag má ætla að margir sektardómar gegn 

bæði fjölmiðlafólki og ritstjórum gerðu starfsumhverfi þeirra enn ótryggara og 

drægju svolítið úr þeim tennurnar. Miðað við umræðu má ætla að á síðustu árum 

hafi fjölmiðlafólk æ oftar þurft að bera ábyrgð á verkum sínum. Flest þeirra mála 

sem rannsókn þessi nær til eru sótt vegna ummæla í prentmiðlum. Í 15. gr. laga um 

prentrétt nr. 57/1956, sem nú hefur fallið úr gildi, segir að höfundur beri ábyrgð á 

efni ef hann hefur nafngreint sig. Þar sem nafngreining er ekki skilgreind betur í 

lögunum má ætla að Hæstiréttur hafi þurft að skilgreina hana og er líklegt að 

einhverjar breytingar hafi orðið á þeirri skilgreiningu í gegnum árin. Þar sem margir 

fjölmiðlar birta aðeins skammstafanir og í síðari tíð aðeins netföng höfunda greina 

má ætla að slakað hafi verið á kröfum um greinilega nafngreiningu. 
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3. Rannsókn 

Aðferð 

Rannsókn þessi var byggð á greiningu á dómum Hæstaréttar Íslands í málum sem 

snerta umfjöllun fjölmiðlafólks. Við rannsóknina var dómasafn Creditinfo á 

vefsíðunni creditinfo.is notað. Einn dómur var þó svo illa upp settur í safninu að 

ástæða þótti til að leita að honum annars staðar og þar sem í dómnum var kveðið á 

um að hann skildi birtur í því blaði sem greinar þær sem stefnt var vegna birtust í, 

var hann sóttur þangað. Skilyrði leitarinnar voru eftirfarandi: 

- Tímabil: Frá 1. janúar 1945 (eins langt aftur og dómasafn Creditinfo 

nær) til 31. desember 2010. 

- Leitarorð: „friðhelgi einkalífs“, „meiðyrði“, „ærumeiðing“, 

„ærumeiðingar“ og „kynþáttamisrétti“. 

Fjölmargir dómar fundust við leitina, en þar sem þeir tengdust fæstir fjölmiðlum 

þurfti að fara vandlega í gegnum þá og greina þá sem tengdust fjölmiðlum frá 

hinum. Við það var notast við áðurnefndar skilgreiningar í Lögum um fjölmiðla nr. 

38/2011. Þá voru tekin með í rannsóknina mál sem urðu til vegna ummæla 

viðmælenda fjölmiðlafólks sem og innsendra greina í blöðum. Málin eru því ekki 

öll gegn starfandi fjölmiðlafólki. Dómarnir voru þá orðnir 63. Þeir dómar voru 

skráðir og flokkaðir eftir ákveðnum breytum. Náði flokkunin til árs sem málið kom 

fyrir Hæstarétt, tegundar máls, niðurstöðu hæstaréttar, bótaupphæðar, 

málskostnaðar og ábyrgðar (hvern telur Hæstiréttur ábyrgan fyrir ummælum). 

Ár: Rétt þótti að láta hvert mál tilheyra því ári sem það kom fyrir Hæstarétt, en ekki 

því ári sem það var höfðað. Fæst mál komu fyrir Hæstarétt árið sem þau voru 

höfðuð en flest árið eftir eða tveimur árum eftir. Mest liðu þrjú ár frá því mál var 

höfðað og þar til það kom fyrir Hæstarétt. 

Tegund: Mál voru flokkuð eftir því hvers eðlis þau voru og urðu flokkarnir alls 

fjórir. 

1. Friðhelgi einkalífs 

2. Meiðyrði 

3. Friðhelgi einkalífs og meiðyrði 
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4. Kynþáttamisrétti 

Niðurstaða Hæstaréttar: Mál voru flokkuð eftir niðurstöðu hæstaréttar. Í mörgum 

málum var stefna margþætt. Er þetta algengt í meiðyrðamálum í hverjum er gjarnan 

stefnt vegna margra ólíkra ummæla. Í slíkum málum eru oft einhver þeirra ummæla 

sem stefnt er út af dæmd dauð og ómerk en önnur ekki. Til einföldunar voru slíkir 

dómar flokkaðir sem sektardómar. Flokkarnir urðu þrír. 

1. Sýknudómur 

2. Sektardómur 

3. Frávísun 

Bótaupphæðir: Þegar skráðar voru bótaupphæðir voru teknar saman þær upphæðir 

sem stefndu þurftu að greiða, fyrir utan málskostnað. Nær þetta yfir miskabætur, 

birtingarkostnað og sektir í ríkissjóð. Upphæðirnar voru skráðar og þær síðan 

umreiknaðar til að finna núvirði þeirra. Til að finna það var stuðst við vísitölu 

neysluverðs sem sótt var frá vefsíðu Hagstofu Íslands, hagstofa.is. Notast var við 

grunn frá 1939 og meðaltal hvers árs. Upphæðunum var deilt með vísitölu ársins 

sem þær voru dæmdar og svo margfaldaðar með nýjustu neysluvísitölu, frá apríl 

2011, til að gera þær samanburðarhæfar. Þar sem gjaldmiðlaskipti urðu 1. janúar 

1981 og verðgildi krónunnar var hundraðfaldað (Holt, 2002) var upphæðum frá því 

fyrir þann dag deilt með 100 til að fá út núvirði. 

Málskostnaður: Þar sem málskostnaður var talinn verða fyrir öðruvísi áhrifum en 

bótaupphæðir var talið rétt að taka hann sérstaklega út fyrir í stað þess að taka þetta 

tvennt saman. 

Ábyrgð: Mál voru flokkuð eftir því hver það var sem var talinn bera ábyrgð á 

ummælum þeim sem stefnt var vegna. Flokkarnir urðu sjö talsins. 

1. Höfundur/-ar 

2. Ritstjóri/-ar 

3. Viðmælandi/-endur 

4. Ábyrgðarmaður/-menn 

5. Útgefandi/-endur 

6. Ekki tekin afstaða 

7. Framleiðendur 
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Í þónokkrum málum eru fleiri en einn gerðir ábyrgir fyrir ummælum og í þremur 

málum skarast flokkarnir þannig að málin lenda í fleiri en einum ofantalinna flokka. 
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4. Niðurstöður 

Dómarnir sem notaðir voru í rannsókninni voru 63 á 58 árum. Hér verður farið yfir 

niðurstöður greiningar á þeim. Þróun í dómunum var skoðuð með tilliti til fjölda 

mála, bæði á hverju ári og einnig á hverju fimm ára tímabili, þar sem það sýnir 

þróunina enn skýrar. Það var skoðað hvers lags mál þetta eru og þeim skipt í fjóra 

flokka. Þar af bættust tveir flokkarnir aðeins við á næstsíðasta áratuginum sem 

rannsóknin nær til og einn á síðasta áratuginum. Þau mál sem enduðu á dómi sem 

fól í sér fjárgreiðslur voru skoðuð með tilliti til þróunar í upphæðum fjárgreiðslna. 

Þróunin er sýnd með hverjum einasta dómi, en einnig í heildarupphæðum og 

meðalupphæðum á fimm ára tímabilum. Upphæðirnar hafa farið hækkandi með 

árunum og er velt upp nokkrum mögulegum ástæðum þess. Að lokum er það 

skoðað hver þróunin hefur verið varðandi það hverja Hæstiréttur telur bera ábyrgð á 

ummælum. 

 

4.1. Fjöldi mála 

Þegar fjöldi mála á ári sem koma fyrir Hæstarétt er skoðaður sést að þróunin hefur 

verið sú að málum fer fjölgandi. Tvö ár skera sig sérstaklega úr, 1977 og 1978, en 

þar fyrir utan fjölgar málum nokkuð á allra síðustu árum umfram árin þar á undan. 

Skýringin á þessum mikla toppi eru fjölmörg mál vegna blaðaskrifa um hópinn 

Varið land, sem stóð fyrir viðamikilli undirskriftarsöfnun til stuðnings 

áframhaldandi veru Bandaríkjahers hér á landi. Þannig eru öll málin sem koma fyrir 

Hæstarétt árið 1977 vegna slíkra blaðaskrifa og í öllum málunum eru það menn í 

hópnum sem stefna fjölmiðlum vegna meiðandi ummæla í sinn garð. Árið 1978 eru 

slík mál enn að koma fyrir Hæstarétt og af sex málum sem koma fyrir dóminn það 

árið eru þrjú vegna slíkra blaðaskrifa. 

Málin sem eru til skoðunar eru alls 63 og sé tímabilinu skipt í tvennt verður 

skiptingin þannig að á árunum 1951 til 1980 koma 25 mál fyrir Hæstarétt en 38 mál 

á árunum 1981 til 2010. Eins og sést á myndinni hér að neðan er skýringuna á þessu 

helst að finna í því að styttra er á milli mála á síðara tímabilinu. Á þetta sérstaklega 

við um árin frá og með 1987 til og með 2010, þar sem að minnsta kosti eitt mál 

kemur fyrir Hæstarétt á hverju ári, fyrir utan 5 ár. 
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Mynd 1. Hér sést hversu mörg mál sem snúa að fjölmiðlum hafa komið fyrir 
Hæstarétt Íslands á hverju ári frá og með árinu 1953 til og með ársins 2010. 
Nokkrar sveiflur eru í málafjöldanum og er sú stærsta á árunum 1977 og 1978, sem 
skýrist af miklum fjölda mála sem snéru að sömu aðilum. Að öðru leyti sést að 
málum fer fjölgandi með árunum. 

 

Einnig er hægt að setja þetta þannig upp að skoðaður sé fjöldi mála á hverju fimm 

ára tímabili á tímabilinu. Sökum þess mikla málafjölda sem áður var getið, á 

árunum 1977 og 1978, verður toppur á því tímabili. Í raun væri hægt að skipta 

tímabilinu í tvennt eins og hér að ofan og segja að málum fjölgi með tímanum á 

hvoru tímabilinu fyrir sig. Það er hins vegar einnig hægt að segja að málum fjölgi 

nokkuð stöðugt yfir allt tímabilið þótt þróunin sé vissulega slitrótt. Á seinni 

helmingi alls tímabilsins er hins vegar um að ræða stöðuga fjölgun mála. Einnig 

hafa aldrei á einum áratugi komið fyrir Hæstarétt eins mörg mál og á síðasta 

áratugi. Miðað við fréttir af fjölda mála sem eru í gangi á ýmsum dómstigum, 

aðeins gegn DV, lítur ekki út fyrir annað en að þessi þróun gæti vel haldið áfram á 

næstunni (Óskar Hrafn Þorvaldsson, 2011). 
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Mynd 2. Hér sést hversu mörg mál sem snúa að fjölmiðlum hafa komið fyrir 
Hæstarétt Íslands á fimm ára tímabili á sama tímabili og á mynd 1. Með því að 
skipta öllu tímabilinu í fimm ára tímabil fæst skýrari mynd af þróuninni. Toppurinn 
sem er á mynd 1 er vissulega enn til staðar en þar fyrir utan sést hér greinilegar 
fjölgun mála á síðustu árum. 

 

4.2. Tegundir mála 

Það er ekki fyrr en 1997 sem fyrir Hæstarétt kemur mál sem snertir beint fjölmiðla 

og fjallar um friðhelgi einkalífsins. Það mál snérist um skrif í tímaritinu Hesturinn 

Okkar um málefni ISASVA. Í því máli, nr. 262/1996, er m.a. vísað til 66. greinar 

stjórnarskrárinnar um friðhelgi heimilisins og bréfhelgi, þótt sú grein hafi raunar þá 

þegar verið orðin 71. grein. Auk þess er vísað til 229. greinar almennra 

hegningarlaga, í hverjum er talað um að refsivert sé að skýra frá einkamálefnum 

annarra. Taldi Hæstiréttur að upplýsingar þær sem kæmu fram í skrifunum hafi 

verið svo á vitorði manna að í þeim hafi ekki falist brot á 229. greininni. Staðfestur 

var dómur Héraðdóms Reykjavíkur og stefndu sýknaðir af kröfum stefnenda. 

Ástæðu þess að mál af þessu tagi kemur ekki fyrir Hæstarétt fyrr en þá er ef til vill 

að finna í því að árið 1995 voru breytingar gerðar á ákvæði stjórnarskrár um 

friðhelgi einkalífs. Þar sem áður var aðeins talað um friðhelgi heimilis var með 

breytingunum nú talað um friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu (Þingskjal 142, 

1994-1995). 
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 Í máli nr. 278/2006 reyndi einmitt á 71. greinina. Í máli sem þótti marka 

ákveðin tímamót fyrir blaðamennsku á Íslandi var blaðið Hér & nú talið hafa brotið 

gegn friðhelgi einkalífs Ásbjörns „Bubba“ Morthens og haft í frammi ærumeiðandi 

aðdróttanir gegn honum. Bubbi var staddur í bíl sínum á gatnamótum í Reykjavík 

og taldi Hæstiréttur að hann ætti þar rétt á friðhelgi einkalífs. Í dómnum er það þó 

tekið fram að það skipti grundvallarmáli hvort hið birta efni eigi erindi til 

almennings, þar sem það sé hluti af almennri þjóðfélagsumræðu. Ef efnið hefði 

þannig skipt máli í almennri þjóðfélagsumræðu má spyrja sig hvort dómurinn hefði 

orðið á aðra leið. 

Síðan 1997 hefur reynt oftar á þessar tvær greinar, þ.e. 71. grein 

stjórnarskrárinnar og 229. greinar almennra hegningarlaga, og fjölbreyttari mál hafa 

komið fyrir Hæstarétt, í það minnsta að þessu leyti. Þannig komu fyrir Hæstarétt 

einu færra mál sem varða meiðyrði á síðasta áratugi aldarinnar en á áratuginum á 

undan. Heildarfjöldi mála var þó meiri, eins og áður hefur komið fram, og er það 

fyrst og fremst vegna fjölgunar mála sem varða friðhelgi einkalífsins. Þessi mál, 

sem varða friðhelgi einkalífs, eru hrein viðbót við það sem áður var. 

Mynd 3. Hér er málunum 63 skipt eftir tegundum og þau flokkuð eftir áratugum. 
Hér sést hvernig meiðyrðamálum fækkar á síðasta áratugi tímabilsins, en mál sem 
varða friðhelgi einkalífsins taka stökk upp á við, í kjölfar þess að fyrsta slíka málið 
kom fyrir Hæstarétt árið 1997. Málin eru því orðin fjölbreyttari en áður. 
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4.3. Þróun bótaupphæða 

Þegar skoðuð er þróunin í bótaupphæðum sést að hún hefur verið sú að þær hækka 

nokkuð jafnt og stöðugt yfir tímabilið. Þann fyrirvara verður að setja hér að 

auðvitað eru málin eins ólík og þau eru mörg. Ekki er hægt að segja að upphæðir 

taki á einhverjum tímapunkti ákveðið stökk upp á við. Það væri þá helst hægt að 

segja að það gerist rétt fyrir og uppúr 1990, en skýra má það með því að árin á 

undan eru upphæðirnar heldur lágar. Ein upphæð sker sig nokkuð úr, 706496 kr. 

sem stefnda er gert að greiða í máli nr. 35/1966. Í því máli er þáverandi ritstjóri og 

ábyrgðarmanni vikublaðsins Frjálsrar þjóðar stefnt vegna ummæla í greinum í fimm 

tölublöðum blaðsins. Þóttu flest ummælin varða við 234. 235. eða 236. gr. almennra 

hegningarlaga og virðist sem fjöldi ummælanna hafi valdið þessari háu upphæð. 

Mynd 4. Hér sjást upphæðir í hverju einasta máli sem endaði á dómi sem fól í sér 
fjárgreiðslu. Þar sem þeir dómar eru mismargir á ári er tímalínan nokkuð 
einkennileg. Hér sést að upphæðirnar eru mjög lágar í kringum 1980, en það sést 
enn betur á mynd 6. Einnig sést hvernig upphæðirnar hafa haldist nokkuð háar frá 
árinu 1988 og er eins og þær hafi í raun stökkbreyst með dómi það ár. 

 

Séu upphæðirnar teknar saman fyrir hvert fimm ára tímabil sést að 

fjölmiðlafólk hefur í heildina þurft að greiða mun hærri upphæðir á síðustu fimm 

árum tímabilsins. 
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Mynd 5. Hér sjást heildarupphæðir sem fjölmiðlafólk hefur verið dæmt til að greiða 

á hverju fimm ára tímabili frá 1956 til 2010. Sést hér hvernig fjölmiðlafólk hefur í 

heildina verið dæmt til að greiða mun hærri upphæðir á síðustu fimm árum 

tímabilsins. Þangað til höfðu þó einnig verið toppar og lægðir, en engan veginn í 

líkingu við þann topp sem birtist á síðustu fimm árunum. Hér sést einnig að á 

tímabilinu 1976-1980 taka upphæðirnar nokkuð stökk upp á við, en er það þó lítið 

miðað við þann fjölda mála á því tímabili sem áður var komið að. 

 

Þar sem málum hefur fjölgað skýrir það þessa þróun að einhverju leyti. Sé 

hins vegar litið til meðalupphæða sem fólk hefur verið dæmt til að greiða í 

sektardómum sést svipuð þróun. Sá munur er helstur á myndunum tveimur að á 

þeirri fyrri er stökkið á síðasta fimm ára tímabilinu en á þeirri síðari á það sér stað 

mun fyrr, 1986-1990 og svo enn frekar 1991-1995. Auk þess falla 

meðalupphæðirnar niður 2001-2005, áður en þær taka aftur stökk upp á við. Að 

meðaltali eru upphæðirnar örlítið lægri á síðasta tímabilinu en á tímabilinu 1991-

1995. Á síðasta tímabilinu, 2006-2010 eru málin hins vegar níu, á meðan þau eru 

aðeins 2 á hinu tímabilinu, 1991-1995.
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Mynd 6. Hér sést meðaltal upphæðanna sem fjölmiðlafólk hefur verið dæmt til að 

greiða á hverju fimm ára tímabili frá 1956 til 2010. Segir myndin nokkuð aðra sögu 

en mynd 5, en þó fyrst og fremst að því leyti að hér sést hækkun eiga sér stað fyrr. 

Nokkur lækkun verður á næstsíðasta tímabilinu, en á því tímabili féllu aðeins tveir 

dómar sem fólu í sér peningagreiðslur. 

 

Það hefur verið tilfinning manna að þetta sé raunin, þ.e. að upphæðir hafi 

farið hækkandi í gegnum tíðina. En hvað er það sem veldur? Hér verður velt upp 

nokkrum möguleikum. 

 

4.2.1. Alvarleiki brota. 

Sé rýnt í dómana er ekki að sjá að alvarleiki brotanna sé endilega að aukast. 

Þannig má nefna mál nr. 114/1962, en í því er höfundi blaðagreinar stefnt vegna 

setningarinnar: „Það er ekki lengra frá Eykon til Eichmann en frá Göbbels til 

Gyðingamorða.“ Með Eykon þótti ljóst um hvaða mann höfundur væri að skrifa og 

þótti mjög meiðandi fyrir viðkomandi. Sekt sem höfundur þurfti að greiða í 

ríkissjóð, birtingarkostnaður og miskabætur til þess sem skrifað var um námu alls 

278.188 kr. að núvirði. Sé aðeins litið til miskabóta eru þær 190.757 kr. að núvirði. 
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Í máli nr. 211/2007 þótti áfrýjandi hafa drýgt ólögmæta meingerð gegn æru 

stefndu, en hlutur hennar taldist þegar hafa verið að nokkru leyti réttur. Var 

áfrýjanda gert að greiða stefndu 304.006 kr. að núvirði í miskabætur. Sé aðeins litið 

til orða Hæstaréttar er ekki að sjá að í síðara málinu sé um að ræða grófara brot, 

sérstaklega ekki ef tekið er tillit til þess að þar er tekið fram að hlutur áfrýjanda 

(þolanda) taldist þegar hafa verið að nokkru leyti réttur. 

Hér er þó rétt að taka það aftur fram að dómarnir eru eins ólíkir og þeir eru 

margir og erfitt að bera þá saman. Almennt virðist þó ekki á dómsorðum 

Hæstaréttar að alvarleiki brota sé að aukast. 

 

4.2.2. Friðhelgi einkalífs kemur til sögunnar. 

Eins og áður hefur verið getið kom mál sem varðaði friðhelgi einkalífsins 

ekki fyrir Hæstarétt fyrr en 1997. Hið sama ár samþykkti einmitt þing 

Evrópuráðsins ályktun í hverri því var m.a. beint til aðildarríkja að þau breyttu 

lögum sínum þannig að þau gerðu fólki kleift að verjast ágangi ljósmyndara. 

Gerðist þetta í kjölfar dauðaslyss Díönu prinsessu í París þetta sama ár. Við þann 

atburð virðast dómstólar víða hafa tekið við sér og gengist undir tilmæli 

Evrópuráðsins, eins og hér á landi. 

Síðan þá  hefur reynt mikið á það hvar mörkin liggja þegar kemur að 

umfjöllun fjölmiðla um persónur – og þá sérstaklega þekktar persónur. Einna 

frægasta dæmið er Karólínudómurinn svokallaður. Karólína prinsessa af Mónakó 

fór þá fyrir þýska dómstóla vegna þess að henni þótti nóg um framgang fjölmiðla 

sem henni þótti ganga full nærri persónu hennar og einkalífi. Niðurstaða þýska 

stjórnlagadómsins var sú að blöðin sem um ræddi hefðu vissulega gengið of langt í 

vissum tilfellum en öðrum ekki. Var það mat þeirra að prinsessan ætti rétt til 

friðhelgi einkalífs þegar hún hefði dregið sig í hlé til þess að vera í friði. Hins vegar 

gæti hún ekki ætlast til þess sama þegar hún væri úti á meðal almennings, t.d. á 

reiðhjóli. Málið fór svo fyrir Mannréttindadómstól Evrópu, sem gekk mun lengra í 

því að vernda friðhelgi einkalífsins. Líkt og Hæstiréttur gerði síðar í „Bubbamálinu“ 

taldi Mannréttindadómstóllinn að í umfjöllunum blaðanna væri aðeins verið að 
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rekja atriði úr einkalífi Karólínu og ættu þau ekkert erindi við almenning (Páll 

Þórhallsson, 2004). 

Bæði í Karólínudómnum og Bubbadómnum er um að ræða myndbirtingar 

sem eru í forgrunni málanna, þrátt fyrir að einnig hafi verið sett út á texta í báðum 

þeirra. Um birtingu upplýsinga í textaformi virðast þó gilda sömu venjur, eins og 

sást glögglega í tveimur málum sem Jónína Benediktsdóttir höfðaði gegn 

dagblöðum vegna birtingar á upplýsingum úr tölvupóstsamskiptum hennar. Í máli 

nr. 541/2005 taldi Hæstiréttur að ekki væri rétt að staðfesta lögbann við birtingu 

upplýsinga úr tölvupóstsamskiptunum, þar sem nægar ástæður hafi verið fyrir hendi 

til að réttlæta skrif Fréttablaðsins. Ástæður voru þær að skrifin þóttu eiga erindi til 

almennings auk þess sem þau fjölluðu um mál sem miklar deilur höfðu staðið um í 

þjóðfélaginu. Í máli nr. 37/2007 þótti DV hins vegar hafa gengið of langt og brotið 

á rétti Jónínu til friðhelgi einkalífs. Í þeim dómi er raunar vísað til áðurnefnds dóms 

nr. 541/2005. Hins vegar telur dómurinn umfjöllun DV ekki innihalda upplýsinga 

sem eigi erindi við almenning. Í umfjöllun DV hafi verið upplýsingar um 

persónuleg samskipti, sem ekkert hafi verið gert til að skýra hvaða gildi höfðu fyrir 

umræðuna í þjóðfélaginu. Þar sem umfjöllun beggja blaðanna voru byggðar á sömu 

heimildum er hér komið nokkuð skýrt fram hvers kyns upplýsingar það eru sem eigi 

erindi til almennings og þyki því leyfilegt að birta. 

Hæstiréttur hefur því tekið nokkuð skýra afstöðu til þess hvernig 

fjölmiðlafólk megi fjalla um einkalíf fólks. Hafi upplýsingarnar gildi fyrir 

umræðuna í þjóðfélaginu eiga þær erindi til almennings, annars ekki. 

Hjálmar Jónsson, formaður Blaðamannafélags Íslands, gagnrýndi þessa 

þróun í kjölfar dóms Héraðsdóms Reykjavíkur í máli sem Eiður Smári Guðjohnsen 

höfðaði gegn DV vegna umfjöllunar blaðsins um skuldamál knattspyrnumannsins. 

Hefur hann áhyggjur af því að dómarar hindri fjölmiðlafólk í að sinna því aðhaldi 

sem því beri að sinna þegar þeir séu farnir að ákveða hvað sé fréttnæmt og hvað 

ekki („Formaður B.Í. ósáttur“, 2011). 

Þegar það er hins vegar skoðað hvaða áhrif þessi nýju mál, sem varða 

friðhelgi einkalífsins, hafa haft á þróun upphæða er ekki að sjá að þau séu ýkja 

mikil. Séu aðeins skoðuð mál sem varða annað hvort meiðyrði eða friðhelgi 

einkalífsins, frá síðustu tveimur áratugum tímabilsins, eru upphæðirnar að meðaltali 
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nokkuð hærri í meiðyrðamálum. Það skal tekið fram að inni í þessari samantekt eru 

að sjálfsögðu aðeins mál sem lauk með sektardómi og viðkomandi var dæmdur til 

fjárgreiðslu. 

Mynd 7. Hér sjást meðalupphæðir fjárupphæða í dómum, skipt eftir tegundum 
mála. Sökum þeirrar hækkunar sem hafði átt sér stað áður en mál sem varða 
friðhelgi einkalífsins komu til sögunnar þótti rétt að taka hér ekki með eldri 
meiðyrðamál. Málin sem hér liggja til grundvallar eru því frá síðustu tveimur 
áratugunum sem athugunin öll nær til, eða 1991-2010. 

 

4.2.3. Aukin útbreiðsla. 

Í máli nr. 278/2006, sem hefur verið nefnt Bubbamálið, tekur Hæstiréttur það fram í 

dómi sínum að hann taki tillit til mikillar dreifingar þegar hann ákveði bótafjárhæð. 

Virðist sem það hafi verið í fyrsta skipti sem Hæstiréttur gerði slíkt. Blaðinu sem 

ummælin birtust í, Hér og nú, hafi verið dreift til áskrifenda DV auk þess sem það 

hafi verið selt í lausasölu. Hluti af brotinu hafi verið fólginn í ummælum og birtingu 

á forsíðu og sé hún víða mjög áberandi í blaðsöluhillum á sölustöðum. Einnig hafi 

forsíðan birst í auglýsingu í Fréttablaðinu, sem sé borið í hús víða um land og 

umfjöllunin því fengið mjög mikla útbreiðslu. Síðan sá dómur féll hafa lögmenn 

nokkrum sinnum stuðst við mikla dreifingu sem rök fyrir háum 

bótafjárhæðakröfum. Hæstiréttur hefur þó ekki stuðst við slík rök við ákvörðun 
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bótafjárhæða síðan, en í máli nr. 34/2008 kemur fram að Héraðsdómur Reykjavíkur 

hafi gert slíkt. 

 

4.4. Ábyrgð á ummælum 

Þegar það er skoðað hverjir eru gerðir ábyrgir fyrir ummælum sést að það eru í 

flestum tilfellum, í 23 málum, höfundar þeirra. Ábyrgðarmenn eru taldir bera 

ábyrgð í 9 málum, en aðeins eitt þeirra kom fyrir Hæstarétt eftir árið 1981. Með 

breyttum lögum um ábyrgð, sem áður hefur verið komið að, má ætla að 

ábyrgðarmenn verði oftar gerðir ábyrgir í framtíðinni. 

Eins og áður hefur verið komið inn á hafa lög um ábyrgð á ummælum legið 

undir nokkurri gagnrýni í gegnum árin og gætir nokkurs ósamræmis í dómum hvað 

þetta varðar. Í máli nr. 49/1977 er þannig höfundur talinn bera ábyrgð á ummælum 

þrátt fyrir að greinar þær sem stefnt er vegna séu ekki merktar fullu nafni hans, þar 

sem það vantar föðurnafnið. Segir í dómnum að stefndi auðkenni greinar sínar 

ávallt þannig og teljist það því næg nafngreining. 

Í öðru máli hið sama ár, nr. 163/1977, er Sigmund, teiknari Morgunblaðsins, 

ekki talinn bera ábyrgð á myndum sínum þrátt fyrir að dómurinn segi að hann 

auðkenni myndir sínar alltaf einungis með skírnarnafni sínu. Þarna virðist því sem 

Hæstiréttur sé að þokast í þá átt að krefjast greinilegri merkingar skuli höfundur 

vera talinn ábyrgur fyrir ummælum. 

Í máli sem kom fyrir Hæstarétt ári síðar, nr. 4/1977, telst hópur einstaklinga 

bera ábyrgð á ummælum í grein sem þó er ekki merkt nöfnum þeirra. Greinin er 

merkt „Stjórn Skálatúnsheimilisins“ og taldi dómurinn að þar sem stefndu hefðu 

verið í stjórninni á þeim tíma sem greinin var skrifuð væru þeir réttilega ábyrgir. 

Stefndu kváðu einnig fyrir dómi að þeir væru höfundar greinarinnar. 

Í máli nr. 331/1995 ber svo við að þeir sem skráðir eru höfundar greinar eru 

ekki taldir bera ábyrgð á ummælum í henni, þar sem þeir hafi verið skráðir svo að 

sér forspurðum. Gekk dómurinn svo langt að greina hvað af efni greinarinnar hafi 

verið á ábyrgð stefnda og komst að því að hann bæri ekki ábyrgð á þeim ummælum 
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sem stefnt var vegna. Þarna virðist komið fordæmi fyrir því að gera skráða höfunda 

ekki ábyrga fyrir ummælum sem frá öðrum eru komin. 

Í máli nr. 328/2008 gerir Hæstiréttur hins vegar tilgreindan höfund greinar 

ábyrgan fyrir öllu innihaldi hennar, þótt dómurinn segi að höfundur hafi efnislega 

haft rétt eftir viðmælanda sínum, sem fékk að lesa yfir greinina áður en hún birtist. 

Er þarna um að ræða margumtalaðan og umdeildan „Vikudóm“ svokallaðan, sem 

fór svo að var kærður til Mannréttindadómstóls Evrópu. 

 

Mynd 8. Hér sést hverja Hæstiréttur hefur dæmt ábyrga fyrir ummælum í öllum 63 
málunum. Í nokkrum málum voru fleiri aðilar en einn taldir ábyrgir og í þremur 
málum skarast flokkarnir þannig að málin lenda í fleiri en einum ofantalinna flokka. 
Höfundar eru oftast taldir bera ábyrgð á ummælum. 
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5. Umræður 

Málum sem koma fyrir Hæstarétt Íslands og snerta fjölmiðla og fjölmiðlafólk með 

beinum hætti hefur í gegnum árið fjölgað og síðustu 15 ár hefur þeim fjölgað 

nokkuð stöðugt. Er þetta í samræmi við það sem við var búist og þá umræðu sem 

hefur verið í gangi í samfélaginu og sérstaklega á meðal blaðamanna og 

fræðimanna sem tjáð sig hafa um þetta. Ástæður þessarar fjölgunar er erfitt að segja 

til um. Mál sem varða friðhelgi einkalífs hafa bæst við, þar sem þau komu aðeins til 

sögunnar árið 1997 og þangað til var eingöngu um að ræða meiðyrðamál. Þessi mál 

eru því hrein viðbót við það sem áður var. Séu þessi mál ekki tekin með í 

reikninginn er þróunin alls ekki eins sláandi og annars og er því freistandi að segja 

að tilkoma mála sem varða friðhelgi einkalífsins valdi þessari aukningu í fjölda 

mála gegn fjölmiðlafólki. 

Karólínudómurinn og þeir dómar sem féllu í kjölfarið hér á landi, m.a. 

Bubbadómurinn og dómar Hæstaréttar í málum Jónínu Benediktsdóttur gegn DV og 

Fréttablaðinu, hafa sett ákveðnar línur varðandi það hversu langt megi ganga á 

friðhelgi einstaklinga og hvaða skilyrði þurfi að vera fyrir hendi til að það megi. 

Það er athyglisvert að dómarar Hæstaréttar skuli vera þeir sem meti það hverju sinni 

hvaða upplýsingar séu mikilvægar fyrir þjóðfélagsumræðu. Auðvitað gerir 

fjölmiðlafólk það þó allajafna og tekur slíkar ákvarðanir mjög reglulega í starfi sínu, 

en þegar það mat þykir hafa brugðist hlýtur einhver að þurfa að skera úr um það. 

Það er svo álitamál hvort Hæstaréttardómarar séu þeir hæfustu til að gera það, hvort 

þeir hafi forsendur til þess. Það er hins vegar jafnvel enn meira áhyggjuefni að þessi 

þróun gæti haft þau áhrif að kælingaráhrif (e. chilling effect) valdi því að 

fjölmiðlafólk hiki við að birta upplýsingar af ótta við að það gæti leitt til málaferla. 

 Upphæðirnar hafa vissulega hækkað með árunum og þá sérstaklega á 

síðustu tveimur áratugum þess tímabils sem var til skoðunar. Það er því nokkuð til í 

því sem margir hafa haldið fram, að upphæðir hafa tekið stökk upp á við á síðustu 

árum. 

Orsök hækkunar á upphæðum virðist ekki vera að finna í auknum alvarleika 

brota, enda er ekki að sjá að Hæstiréttur telji brot almennt alvarlegri á síðari árum. 

Ennfremur er ekki hægt að segja að tilkoma mála sem snúast um friðhelgi einkalífs 

hafi valdið því að upphæðir hækki þar sem upphæðir í þeim málum eru ekki 
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mælanlega hærri en í meiðyrðamálum frá sama tíma. Upphæðirnar hækka þó 

verulega á sama tíma og þessi mál koma til sögunnar og má þá velta því upp hvort 

þau hafi jafnvel óbein áhrif á upphæðirnar. Breytingar á ákvæði stjórnarskrár um 

friðhelgi einkalífs virðast vera komin til vegna aukins ágangs fjölmiðlafólks, sem 

hafi verið farið að ganga of nærri einkalífi fólks. Einnig gæti verið að 

umburðarlyndi fólks gagnvart ágangi fjölmiðlafólks hafi minnkað, en í ljósi 

umræðu um sífellt mýkri fréttir má ætla að hið fyrra sé í það minnsta líklegt. Ef til 

vill hefur þessi þróun haft óbein áhrif á upphæðirnar, að stemmningin í þjóðfélaginu 

hafi haft þau áhrif á dómstóla. 

 Aukin útbreiðsla var nefnd í dómi Hæstaréttar í Bubbamálinu svokallaða og 

þar tekið tillit til hennar þegar dómurinn ákvað bótafjárhæð. Þetta virðist hins vegar 

vera einsdæmi enn sem komið er. Það að dómurinn hafi tekið þetta fram er þó 

vísbending um að þetta skipti almennt máli og kæmi það ekki á óvart ef Hæstiréttur 

styddist við mikla útbreiðslu í ákvörðunum um bótafjárhæðir í framtíðinni. Gerist 

það hlýtur að verða áhugavert að sjá hvort hann geri það einnig ef fyrir hann kemur 

mál sem varðar ummæli sem birtast á vefmiðli. Í slíku tilfelli þyrfti væntanlega að 

líta til einhverra talna um fjölda heimsókna eða flettinga. Það hvaða talna yrði litið 

til gæti orðið mjög áhugavert út af fyrir sig, þar sem menn deila gjarnan um það 

hvaða talna beri að líta til ætli menn sér að fá hugmynd um vinsældir vefmiðla. 

 Hver svo sem ástæða hækkunar upphæða er hlýtur að vera eðlilegt að hafa 

áhyggjur af þeirri þróun. Kælingaráhrif sem hún getur haft á fjölmiðla og 

fjölmiðlafólk getur veikt mjög styrk þeirra til að sinna hlutverkum sínum, sem eru 

vissulega mikilvæg fyrir samfélagið. 

 Þróunin hvað varðar ábyrgð á ummælum hefur verið nokkuð undarleg, þar 

sem árið 1978 virðist Hæstiréttur ákveða að fullt nafn þurfi ekki að fylgja 

ummælum til að hægt sé að gera menn ábyrga fyrir þeim. Nóg sé að höfundur merki 

verk sín ávallt á sama hátt og sé þannig augljós höfundur þeirra. Síðar hið sama ár 

verður hins vegar viðsnúningur hjá Hæstarétti og þá dugir ekki skírnarnafn 

höfundar. Þrátt fyrir að í öðru dæminu sé um að ræða teikningu og í hinu grein er 

ekki sjáanlegt að það hafi nokkur áhrif á úrskurði Hæstaréttar um ábyrgð. Virðist 

vera sérstaklega mikið misræmi í dómum Hæstaréttar þetta ár og árið á eftir. Þá 

dæmir hann nefnilega hóp einstaklinga ábyrgan fyrir ummælum sem þó eru ekki 
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merkt neinum þeirra. Með dómi árið 1996 virðist svo í fyrsta skipti sem skráðir 

höfundar hafi ekki verið taldir bera ábyrgð á ummælum sem þó væru merkt þeim. Í 

ljósi þess sveigjanleika sem Hæstiréttur sýndi þá kom dómur hans í máli Bjarkar 

Eiðsdóttur árið 2009 mörgum verulega á óvart og á enn eftir að koma í ljós hvað 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur um hann að segja. 

 Hin nýju lög um fjölmiðla samræma að nokkru leyti lög um ábyrgð. Í þeim 

er þó talað um að ritefni þurfi að vera haft beint eftir nafngreindum einstaklingi og á 

það eftir að koma í ljós hvernig Hæstiréttur túlkar það. Ef það þýðir að ummæli 

þurfi að vera höfð algjörlega orðrétt eftir einstaklingi til að hann teljist bera ábyrgð 

á þeim breytir það ekki miklu fyrir starfsumhverfi fjölmiðlafólks sem starfar við 

prentmiðla, þar sem venja er að umorða að einhverju leyti orð fólks, jafnvel þótt 

merking orðanna fái alfarið að halda sér. 

 Hinar fjárhagslegu byrðar sem geta fylgt fjölgun dómsmála og hækkandi 

peningaútlátum fjölmiðlafólks þeirra vegna eru ekki til þess fallnar að gera 

vandasamt starf þeirra auðveldara. Í einhverjum tilfellum er það ekki 

fjölmiðlafólkið sjálft sem þarf að standa straum af þessum kostnaði, en 365 miðlar 

hafa t.d. gert samninga við ritstjóra sína í hverjum kemur fram réttur fyrirtækisins til 

að sækja til ritstjóra fjárhagslegar bætur vegna dómsmála. Forvitnilegt verður að sjá 

hvort fleiri miðlar geri slíkt hið sama í kjölfar setningar nýrra fjölmiðlalaga. Hvort 

sem fjárútlátin lenda á höndum fjölmiðlafólksins sjálfs, ritstjóra þess eða útgefenda 

hlýtur þessi þróun að ógna starfsöryggi þess. Leiði það einnig til kælingaráhrifa, 

sem er alls ekki ólíklegt, er hætt við því að öll umræða í þjóðfélaginu gjaldi fyrir 

það. 
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