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1 Inngangur 

Allt frá upphafi laga á Íslandi hafa lögin mælt fyrir um vernd ærunnar með einhverjum hætti 

enda góður orðstír löngum verið talinn mikilvægur.
1
 Æruvernd er á sviði refsiréttar og 

skaðabótaréttar en miklu máli skipta einnig mannréttindin á sviði stjórnskipunarréttar. 

 Mikil þróun hefur átt sér stað á síðustu árum og áratugum hvað varðar vernd æru manna. 

Áður fyrr snerist úrlausn á því hvort ummæli væru ærumeiðandi og sættu ábyrgð fyrst og 

fremst að því hvort viðkomandi ummæli yrðu heimfærð undir þau ákvæði almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940 sem banna móðganir, aðdróttanir og óviðurkvæmileg ummæli 

(234., 235. og 241. gr. laganna).
2
 Þróunin er ekki síst fyrir áhrif Mannréttindasáttmála Evrópu 

og Mannréttindadómstóls Evrópu. Tjáningarfrelsi manna er orðið mun rýmra og fráleitt er að 

ýmis ummæli sem töldust refsiverð á seinni hluta síðustu aldar myndu teljast það nú.
3
 Eitt 

atriði sem hefur haft mikil áhrif á þessar breytingar er flokkun ærumeiðandi ummæla í 

staðhæfingar um staðreyndir annars vegar og gildisdóma hins vegar. Í þessari ritgerð verður 

sjónum beint að þessari flokkun og muninum á staðhæfingum um staðreyndir og 

gildisdómum. Leitast verður við að skilgreina hugtökin og gera grein fyrir þeim mismunandi 

sjónarmiðum sem eiga við í réttarframkvæmd á þessu sviði. Skoðaðir verða dómar 

Mannréttindadómstóls Evrópu og íslenskra dómstóla og ályktanir dregnar af 

dómaframkvæmd og þróun hennar og reynt verður að gera grein fyrir réttarstöðunni á þessu 

sviði. 

 

2 Mannréttindaákvæði 

Í upphafi er rétt að gera grein fyrir þeim mannréttindaákvæðum sem skipta máli við mat á því 

hvort ærumeiðandi ummæli varði ábyrgð. Í ærumeiðingarmálum vegast á sjónarmið um 

friðhelgi einkalífs og tjáningarfrelsi. Tjáningarfrelsi og friðhelgi einkalífsins eru mikilvæg 

mannréttindi, líkt og öll önnur, og ekki er hægt að segja að annað verndarsviðið vegi almennt 

þyngra en hitt. Ákvörðun markanna milli þessara tveggja verndarsviða er ekki alltaf skýr og 

vega og meta þarf þá hagsmuni sem vegast á í hverju máli.
4
 

 

                                                        
1
 Eiríkur Jónsson: „Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru samkvæmt b-lið 1. mgr. 26. gr. 

skaðabótalaga“, bls. 26. 
2
 Sjá m.a.: Eiríkur Jónsson: „Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru samkvæmt b-lið 1. mgr. 26. gr. 

skaðabótalaga“, bls. 86. 
3
 Eiríkur Jónsson: „Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru samkvæmt b-lið 1. mgr. 26. gr. 

skaðabótalaga“, bls. 87. Sem dæmi má nefna ummæli eins og „undirlægjuhátt“ og „akademískur rembingur“ úr 

Hrd. 1977, bls. 672. 
4
 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 103. 
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2.1 Friðhelgi einkalífs 

Friðhelgi einkalífs er verndað í 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu: 

 

8. gr. Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu 

1. Sérhver maður á rétt til friðhelgi einkalífs síns, fjölskyldu, heimilis og bréfaskipta. 

2. Opinber stjórnvöld skulu eigi ganga á rétt þennan nema samkvæmt því sem lög mæla 

fyrir um og nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi vegna þjóðaröryggis, 

almannaheilla eða efnalegrar farsældar þjóðarinnar, til að firra glundroða eða glæpum, 

til verndar heilsu manna eða siðgæði eða réttindum og frelsi annarra. 

 

Í 71. gr. stjórnarskrárinnar nr. 33/1944 er ákvæði til verndar friðhelgi einkalífs: 

 

71. gr.  

Allir skulu njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. 

Ekki má gera líkamsrannsókn eða leit á manni, leit í húsakynnum hans eða munum, nema 

samkvæmt dómsúrskurði eða sérstakri lagaheimild. Það sama á við um rannsókn á 

skjölum eða póstsendingum, símtölum og öðrum fjarskiptum, svo og hvers konar 

sambærilega skerðingu á einkalífi manns. 

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. má með sérstakri lagaheimild takmarka á anna hátt friðhelgi 

einkalífs, heimilis eða fjölskyldu ef brýna nauðsyn ber til vegna réttinda annarra. 

 

 Gildissvið 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu er afar víðtækt og hefur inntakið vaxið 

verulega í meðförum Mannréttindadómstóls Evrópu á undanförnum áratugum. Gildissvið 

ákvæði stjórnarskrárinnar um friðhelgi einkalífs víkkaði einnig verulega með breytingu á 

mannréttindaákvæðum hennar með lögum nr. 97/1995 í kjölfar lögfestingu 

Mannréttindasáttmála Evrópu.
5
 Þrátt fyrir að ekki sé tekið beinum orðum fram að æran njóti 

verndar ákvæðisins er ótvírætt að svo er, enda ganga árásir á æruna nærri persónu manna og 

tilfinningalífi og teljast því með réttu röskun á friðhelgi einkalífs.
6
  

 

2.2 Tjáningarfrelsi 

Tjáningarfrelsið hefur að stofni til verið verndað í íslensku stjórnarskránni allt frá 1874.
7
 

Tjáningarfrelsið er verndað í 10. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu: 

 

10. gr. Tjáningarfrelsi 

1. Sérhver maður á rétt til tjáningarfrelsis. Sá réttur skal einnig ná yfir frelsi til að hafa 

skoðanir, taka við og skila áfram upplýsingum og hugmyndum heima og erlendis án 

afskipta stjórnvalda. Ákvæði þessarar greinar skulu eigi hindra ríki í að gera útvarps-, 

sjónvarps- og kvikmyndafyrirtækjum að starfa aðeins samkvæmt sérstöku leyfi. 

                                                        
5
 Björg Thorarensen: „Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu og réttur til að stofna til hjúskapar“, bls. 287. 

6
 Eiríkur Jónsson: „Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru samkvæmt b-lið 1. mgr. 26. gr. 

skaðabótalaga“, bls. 38. 
7
 Björg Thorarensen: „Áhrif Mannréttindasáttmála Evrópu á vernd tjáningarfrelsis að íslenskum rétti“, bls. 375. 
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2. Þar sem af réttindum þessum leiðir skyldur og ábyrgð er heimilt að þau séu háð þeim 

formsreglum, skilyrðum, takmörkunum eða viðurlögum sem lög mæla fyrir um og 

nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi vegna þjóðaröryggis, landvarna og 

almannaheilla, til þess að firra glundroða eða glæpum, til verndar heilsu eða siðgæði 

manna, mannorði eða réttindum og til þess að koma í veg fyrir uppljóstran 

trúnaðarmála eða til þess að tryggja vald og óhlutdrægni dómstóla. 

 

Í íslensku stjórnarskránni nr. 33/1944 er reglan í 73. gr. 

 

73. gr.  

Allir eru frjálsir skoðana sinna og sannfæringar. 

Hver maður á rétt á að láta í ljós hugsanir sínar, en ábyrgjast verður hann þær fyrir dómi. 

Ritskoðun og aðrar sambærilegar tálmanir á tjáningarfrelsi má aldrei í lög leiða. 

Tjáningarfrelsi má aðeins setja skorður með lögum í þágu allsherjarreglu eða öryggis 

ríkisins, til verndar heilsu eða siðgæði manna eða vegna réttinda eða mannorðs annarra, 

enda teljist þær nauðsynlegar og samrýmist lýðræðishefðum. 

 

 Tjáningarfrelsið er eitt mikilvægustu mannréttinda í frjálsu þjóðfélagi og stuðlar að 

lýðræðislegri umræðu um menn og málefni. Mannréttindadómstóll Evrópu hefur sagt að 

tjáningarfrelsið sé einn af hornsteinum lýðræðislegs þjóðfélag, eitt af skilyrðum fyrir 

framþróun þess og að hver og einn geti þroskast.
8
  

 Í 2. mgr. 10. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu er mælt fyrir um þau skilyrði sem 

takmarkanir á tjáningarfrelsinu verða að uppfylla. Þau eru að lög mæli fyrir um takmörkunina, 

að markmiðið með takmörkuninni sé lögmætt og að nauðsyn beri til takmörkunar í 

lýðræðislegu þjóðfélagi. Öll þessi skilyrði verða að vera uppfyllt til þess að takmörkun á 

tjáningarfrelsi eigi rétt á sér. Í ærumeiðingarmálum er alltaf um árekstur tveggja ákvæða að 

ræða, tjáningarfrelsið og friðhelgi einkalífsins og þarf þá að vega og meta verndarhagsmuni 

hvors ákvæðis fyrir sig í hverju og einu máli. 
9
 

 Ýmis lagaákvæði vernda æru manna, t.d. XXV. kafli almennra hegningarlaga nr. 19/1940. 

Skilyrðið um að lög mæli fyrir um takmörkunina þýðir einnig að lagaákvæði sem mæla fyrir 

um takmörkun á tjáningarfrelsinu þurfa að vera skýr, þannig að almenningur geti séð fyrir 

hvað er heimilt og hvað ekki. Þó hefur Mannréttindadómstóll Evrópu talið að jafnvel almennt 

orðuð lagaákvæði geti staðist. Þetta kemur m.a. fram í MDE, Hertel gegn Sviss, 25. ágúst 

1998 (25181/94).
10

 Þriðja skilyrðið, að nauðsyn beri til takmörkunar í lýðræðisþjóðfélagi, er 

jafnframt það þýðingarmesta.
11

 Í þeim dómum Mannréttindadómstóls Evrópu þar sem reynir 

á brot á 10. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu vegna ærumeiðandi ummæla er þetta oftast 

                                                        
8
 MDE, Handyside gegn Bretlandi, 7. desember 1976 (5493/72). Páll Þórhallsson: „Tjáningarfrelsi“ bls. 360. 

9
 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 103. 

10
 Páll Þórhallsson: „Tjáningarfrelsi“, bls. 370. 

11
 Páll Þórhallsson: „Tjáningarfrelsi“, bls. 370. 
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skilyrðið sem úrslitum ræður. Sem dæmi má nefna MDE, Feldek gegn Slóvakíu, 12. júlí 2001 

(29032/95) og MDE, Lingens gegn Austurríki, 8. júlí 1986 (9815/82) sem báðir verða reifaðir 

síðar. 

 

3 Aðgreining staðreynda og gildisdóma 

3.1 Almennt 

Ærumeiðingar flokkast í tvo meginflokka, staðhæfingar um  staðreyndir (e. facts) og 

gildisdóma (e. value-judgements). Þetta má sjá af ummælum í ýmsum dómum 

Mannréttindadómstóls Evrópu. Dómstóllinn beitir þessari flokkun til þess að meta hvort 

ummmæli verði réttlætt og er þessi greinarmunur því afar mikilvægur. Gildisdómar njóta 

aukinnar verndar umfram ósannaðar staðreyndir. Rökin fyrir þessu er að staðreyndir er (a.m.k. 

fræðilega) hægt að sanna með viðurkenndum aðferðum, sönnunargögnum. Gildisdómar verða 

ekki sannaðir með sambærilegum lögfræðilegum hætti þó það megi e.t.v. gera með 

heimspekilegum eða rökfræðilegum hætti. Í gildisdómi felst mat á staðreynd en ekki miðlun 

staðreynda, og mat hlýtur alltaf að vera huglægt og engin yfirvöld geta stýrt huglægu mati 

manna. Kröfu um sannanir fyrir gildisdómi er, að mati dómstólsins, ekki hægt að fullnægja. 

Dómstóllinn hefur því talið það óheimila skerðingu á tjáningarfrelsi að refsa manni fyrir 

meiðandi gildisdóm á þeirri forsendu að sannleiksgildi ummæla hans hafi ekki verið 

staðreynt.
12

 Staðhæfingar um staðreyndir eru aftur á móti beinar aðdróttanir sem vísa til 

(meintra) staðreynda, og ekkert mat fer fram á þeim staðreyndum af hálfu þess sem viðhefur 

ummælin.
13

 Sem dæmi um ummæli sem myndu augljóslega flokkast sem gildisdómur væri ef 

einhver kallaði annan mann „hálfvita“. Staðhæfingar um staðreyndir aftur á móti geta verið 

þegar einhver er sakaður um að hafa framið refsiverðan verknað. Annað er hægt að sanna með 

hefðbundum lögfræðilegum hætti en hitt ekki. Þessi aðgreining er frekar nýtilkomin og hefur 

fengið aukið vægi og orðið skýrari á síðustu árum.  

 

3.2 Grundvöllur reglunnar 

Mannréttindadómstóll Evrópu sló þessari aðgreiningu á gildisdómum og staðreyndum fyrst 

fastri í áðurnefndum MDE, Lingens gegn Austurríki, 8. júlí 1986 (9815/82). Málsatvik voru 

þau að austurrískur blaðamaður hafði skrifað grein þar sem hann gagnrýndi kanslara landsins, 

en flokkur hans hafði nýlega unnið kosningar. Hann kallaði hann m.a. „tækifærissinna af 

                                                        
12

 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 234 og Eiríkur Jónsson: „Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar 

gegn æru samkvæmt b-lið 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga“, bls. 48. 
13

 Páll Sigurðsson: Lagaskuggsjá, bls. 112. 
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verstu sort“, sagði að hann hefði ekki pólitíska siðferðiskennd og annað sem kanslaranum 

þótti móðgandi. Á öllum dómsstigum í Austurríki var hann sakfelldur og dæmdur til að greiða 

sekt. Mannréttindadómstóll Evrópu hafði aðra skoðun og féll dómurinn á því að um 

gildisdóma hefði verið að ræða en ekki staðreyndir sem unnt væri að sanna. M.a. segir í 

dómnum: 

 

In the Court’s view, a careful distinction needs to be made between facts and value-

judgments. The existence of facts can be demonstrated, whereas the truth of value-

judgments is not susceptible of proof. [ ...] As regards value-judgments this requirement 

is impossible of fulfilment and it infringes freedom of opinion itself, which is a 

fundamental part of the right secured by Article 10 (art. 10) of the Convention. 

 

 Þarna var reglunni um muninn á gildisdómum og staðreyndum í ærumeiðingarmálum beitt 

í fyrsta sinn. Staðreyndir er unnt að sanna en gildisdóma ekki og því brýtur krafa um að 

gildisdómar verði sannaðir gegn tjáningarfrelsinu. Eins og segir hér að framan verða 

takmarkanir á tjáningarfrelsinu að uppfylla öll þrjú skilyrðin sem sett eru fram í 2. mgr. 10. 

gr. Mannréttindasáttmála Evrópu. Dómstóllinn taldi að krafa um að sanna gildisdóma 

uppfyllti ekki skilyrðið um nauðsyn í lýðræðisþjóðfélagi og væri því um brot á 10. gr. að 

ræða. Til þess að meta hvort skilyrðið um nauðsyn í lýðræðislegu þjóðfélagi sé uppfyllt 

skoðar dómstóllinn hvort knýjandi þjóðfélagsleg nauðsyn hafi staðið til takmörkunar 

tjáningarfrelsis, hvort takmörkun hafi verið í hlutfalli við það lögmæta markmið sem stefnt 

var að og hvort ástæður fyrir takmörkun hafi verið nægilegar.
14

  

 Síðan hefur þessari aðgreiningu verið beitt í fjölmörgum dómum, bæði á vettvangi 

Mannréttindadómstóls Evrópu sem og á Íslandi og í öðrum aðildarríkjum 

Mannréttindasáttmálans. Sem dæmi má nefna: 

 

Hrd. 1998, bls. 1376. Málið snerist um harkaleg ummæli formanns og framkvæmdastjóra 

Húseigandafélagsins í garð Húsnæðisstofnunar ríkisins og starfsmanna hennar. 

Hæstiréttur sýknaði af öllum bóta- og refsikröfum en ómerkti ákveðin ummæli. M.a. segir 

í dómnum: „Verður einnig fallist á, að mörg ummælin hafi falið í sér gildisdóma, þar sem 

áfrýjandinn hafi lagt mat sitt á staðreyndir, sem hann hafi talið vera fyrir hendi. [ ... ] 

Verður fallist á, að áfrýjendur hafi með því rennt nægum stoðum undir þá niðurstöðu, að 

ekki hafi verið farið út fyrir mörk tjáningarfrelsis með því að lýsa skoðunum, sem í 

flestum þessara gildisdóma birtast“. 

 

 

 

                                                        
14

 Páll Þórhallsson: „Tjáningarfrelsi“, bls. 370. 
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3.3 Mikilvægi þess að greina á milli staðhæfinga um staðreyndir og gildisdóma 

Vegna þess að gildisdómar njóta mun ríkari verndar en staðhæfingar um staðreyndir getur 

skipt verulegu máli í hvorn flokkinn ærumeiðandi ummæli eru felld. Oft er fremur augljóst að 

um gildisdóm sé að ræða. Þegar einhver kallar annan mann „kjána“, „vindhana“ eða „aula“ er 

fremur erfitt að færa sönnur á þau ummæli og nokkuð augljóst að um gildisdóma er að ræða. 

Sem dæmi um meiðandi ummæli í formi staðreynda má nefna ef einhver sakar annan mann 

um að hafa stolið bílnum sínum eða mæta alltaf drukkinn til vinnu. Þær staðhæfingar er hægt 

að sanna með hefðbundnum lögfræðilegum aðferðum og þær eru annað hvort sannar eða 

ósannar. Oft er vandasamt að greina á milli staðhæfinga um staðreyndir og gildisdóma og hér 

verður litið til þess hvernig dómstólar hafa hagað þessari aðgreiningu. Fyrst verður farið yfir 

framkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu og svo verða úrlausnir íslenskra dómstóla 

skoðaðar. 

 

3.4 Framkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu 

Oft getur verið vafamál hvort flokka eigi ummæli sem staðhæfingar eða gildisdóma. 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur skilgreint gildisdóma með nokkuð rúmum hætti og hafa 

mótast ákveðin viðmið í meðferð dómstólsins.
15

 Hér verður reynt að gera þeim viðmiðum 

skil. 

 

3.4.1 Ákveðinn staðreyndabragur á ummælum 

Dómstóllinn virðist hafa gengið tiltölulega langt í að flokka ummæli sem gildisdóma jafnvel 

þótt ákveðinn staðreyndabragur virðist á þeim.
16

 Sem dæmi um þetta má nefna: 

 

MDE, Feldek gegn Slóvakíu, 12. júlí 2001 (29032/95). Í málinu hafði blaðamaður 

skrifað ljóð og greinar um menntamálaráðherra Slóvakíu og m.a. krafist afsagnar hans 

vegna fortíðar hans sem blaðamaðurinn taldi ekki samræmast störfum ráðherra. 

Ráðherran hafði á sínum yngri árum, í seinni heimsstyrjöldinni, tekið þátt í 

ungliðahreyfingu stjórnmálaflokks þar í landi. Titill einnar greinar blaðamannsins var: 

„For a better picture of Slovakia – without a minister with a fascist past“. Æðri dómstóll í 

Slóvakíu lagði þá merkingu í orðin „fascist past“ að þau yrðu að merkja að viðkomandi 

hefði verið fasisti í fortíðinni og þar með tekið þátt í slíku starfi af fullum hug. 

Dómstóllinn túlkaði því ummælin sem staðhæfingar um staðreyndir og byggði á því að 

blaðamanninum hefði ekki tekist að sanna að ráðherrann hefði í raun verið fasisti. 

Mannréttindadómstóllinn komst að annarri niðurstöðu og taldi að með áfellisdómnum 

hefði verið brotið gegn 10. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu. Mannréttindadómstóllinn 

                                                        
15

 Eiríkur Jónsson: „Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru samkvæmt b-lið 1. mgr. 26. gr. 

skaðabótalaga“, bls. 49. 
16

 Eiríkur Jónsson: „Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru samkvæmt b-lið 1. mgr. 26. gr. 

skaðabótalaga“, bls. 49. 



 7 

byggði á því að ummælin væru gildisdómar og gætu túlkast á marga vegu. Í dómnum 

segir m.a.: „The term [fascist past] is a wide one, capable of evoking in those who read it 

different notions as to its content and significance. One of them can be that a person 

participated in a fascist organisation, as a member, even if this was not coupled with 

specific activities propagating fascist ideals“.  

 

3.4.2 Ummæli skoðuð í heild 

Annað viðmið sem Mannréttindadómstólllinn hefur notað er að skoða ummæli í heild og 

flokka þau sem gildisdóm, jafnvel þótt inn á milli séu staðhæfingar sem út af fyrir sig mætti 

krefjast beinnar sönnunar fyrir. Þetta á sérstaklega við þegar um er að ræða harkalegar, 

persónulegar orðahnippingar. Sem dæmi má nefna MDE, De Haes og Gijsels gegn Belgíu, 24. 

febrúar 1992 (19983/92).
17

  

 

3.4.3 Ummæli skoðuð í samhengi við málsatvik í heild 

Dómstóllinn velur einnig að skoða ummæli í samhengi við málsatvik í heild í hverju máli, 

samhengi ummæla, efni ærumeiðinganna og aðstæðna þeirra sem hlut eiga að máli. Þetta 

kemur t.d. fram í áðurnefndum dómi MDE, Feldek gegn Slóvakíu, 12. júlí 2001 (29032/95):  

 

In exercising its supervisory jurisdiction the Court must look at the impugned 

interference with the applicant’s right to freedom of expression in the light of the case as 

a whole, including the content of the statement concerned, the context in which it was 

made and also the particular circumstances of those involved. 

 

3.4.4 Leitað að táknrænni eða yfirfærðri merkingu 

Oft verður fólk ákaft í umræðum eða orðaskiptum og velur þá orð sín ekki eins nákvæmlega 

og það hefði annars gert. Mannréttindadómstóll Evrópu á það til að leita fremur eftir 

táknrænni eða yfirfærðri merkingu heldur en bókstaflegri.
18

 Í dómi MDE, Scharsach og News 

Verlagsgesellschaft gegn Austurríki, 13. nóvember 2003 (39394/98) hafði kona verið kölluð 

„leyni nasisti“. Í stað þess að túlka ummælin sem svo að staðhæft væri að hún væri leynilega 

þátttakandi í starfi nasista (sem hefði þá verið staðhæfing um staðreynd) leit dómstóllinn svo 

á að það væri verið að saka hana um að afneita ekki nógu skilmerkilega slíkri 

hugmyndafræði, sem er þá gildisdómur.
19

  

 

 

 

                                                        
17

 Páll Þórhallsson: „Tjáningarfrelsi“, bls. 376. 
18

 Páll Þórhallsson: „Tjáningarfrelsi“, bls. 376. 
19

 Páll Þórhallsson: „Tjáningarfrelsi“, bls. 376. 
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3.5 Framkvæmd íslenskra dómstóla 

3.5.1 Almennt 

Enn hafa ekki margir dómar fallið hér á landi um muninn á gildisdómum og staðhæfingum 

um staðreyndir og því er ekki fullljóst hvernig íslenskir dómstólar munu haga aðgreiningunni. 

Hér verða reifaðir þeir íslensku dómar sem máli skipta þar sem aðgreining á staðreyndum og 

gildisdómum kemur við sögu og reynt að draga ályktanir um réttarstöðuna á Íslandi út frá 

þeim dómum. 

 

3.5.2 Reifanir á íslenskum dómum 

Fyrsti dómurinn sem ber þess merki að litið er til þess hvort um gildisdóma eða staðhæfingar 

um staðreyndir sé að ræða er Hrd. 1997, bls. 3618. Málið snerist um mjög harðorða grein sem 

H skrifaði þar sem hann gagnrýndi aðbúnað fanga á Litla-Hrauni. Í greininni voru ýmis 

harðorð ummæli, t.d. sagði hann að í fangelsinu færi fram „stórfelld framleiðsla á 

glæpamönnum“ og kallaði fangelsismálastjóra „glæpamannaframleiðanda ríkisins“. Krafist 

var refsingar vegna síðastnefndu ummælanna. H var sýknaður, bæði í héraði og í Hæstarétti. 

Hvorki í forsendum héraðsdóms né Hæstaréttar er beinum orðum talað um að um gildisdóm 

sé að ræða, en þó eru ummæli sem benda til þess að það hafi áhrif á niðurstöðu málsins, ásamt 

þeirri áherslu að tjáningarfrelsi um mál sem varða almenning sé rýmra en ella.
20

 T.d. segir í 

rökstuðningi héraðsdóms:  

 

Hin tilvitnuðu niðurlagsorð blaðagreinarinnar eru hvöss. Dómurinn telur hins vegar að 

þegar ummælin eru skoðuð í samhengi verði ekki annað sagt en að þau séu ályktun 

ákærða, eða eins konar stílbragð, til að leggja áherslu á innihald greinarinnar í heild og þá 

gagnrýni sem þar kemur fram. 

 

 Nefna má fleiri dóma þar sem Hæstiréttur beitir þessari aðgreiningu til þess að leysa úr 

meiðyrðamálum. Í Hrd. 1998, bls. 1376, sem reifaður var stuttlega hér að framan, segir m.a.: 

„Verður einnig fallist á að mörg ummælin hafi falið í sér gildisdóma, þar sem áfrýjandinn hafi 

lagt mat sitt á staðreyndir, sem hann hafi talið vera fyrir hendi“. Hæstiréttur taldi að ekki hefði 

verið farið út fyrir mörk tjáningarfrelsisins og var sýknað af refsi- og miskabótakröfum. 

 

Hrd. 2005, bls. 5105 (181/2005). Í þessum dómi var sýknað m.a. á þeim grundvelli að um 

gildisdóma hefði verið að ræða. Málið var höfðað á hendur Ríkisskattstjóra sem hafði í 

fjölmiðlum kallað stefnandann „sérfræðing í skattasniðgöngumálum“. Í forsendum 

héraðsdóms, sem staðfestar voru í Hæstarétti, segir m.a.: „Fólst hvorki refsiverð móðgun 

né aðdróttun, sbr. 234. gr. og 235. gr. almennra hegningarlaga í ummælum stefnda heldur 

                                                        
20

 Páll Sigurðsson: Lagaskuggsjá, bls. 114-117. 
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gildisdómur þar sem stefndi lagði mat sitt á staðreyndir sem hann taldi vera fyrir 

hendi. Voru ummæli hans ekki óviðurkvæmileg og verður ekki fallist á það að stefndi 

hafi farið út fyrir mörk tjáningarfrelsis með þeim ummælum“. Dómurinn ber þess einnig 

merki að viðmið Mannréttindadómstóls Evrópu um að skýra beri ummæli sem krafist er 

ómerkingar á út frá ummælum í heild, en í forsendum Hæstaréttar sagði: „Þegar ummæli 

stefnda, sem krafist er ómerkingar á, eru metin verður að skýra þau út frá greininni í heild 

sinni“. 

 

Hrd. 11. október 2007 (491/2006). Málið höfðaði sálfræðingur á hendur ritstjórum DV 

og útgáfufélagi blaðsins vegna ítrekaðrar umfjöllunar um sig sem hafði birst í blaðinu. 

Þar voru ýmis stór orð höfð um sálfræðinginn, m.a. að 150 kvörtunarmál eða kærur hefðu 

borist ákveðnu hagsmunafélagi vegna starfa hans, að sálfræðingurinn hefði brotið 

siðareglur og að hann hefði svikið barnunga skjólstæðinga sína. Öll ummælin, utan 

tveggja, voru dæmd dauð og ómerk. Dómstóllinn taldi að forsvarsmönnum blaðsins hefði 

ekki tekist að sýna fram á að umræddar fullyrðingar væru sannar og að ekki væri um 

gildisdóma að ræða. Í forsendum Hæstaréttar segir: „Umfjöllun DV um gagnáfrýjanda 

tók yfir langt tímabil og fól í sér harðan og sérlega óvæginn áfellisdóm yfir honum. 

Margítrekað var staðhæft að 150 kvartanir hefðu beinst að honum eða hann væri með 

„150 klögumál á bakinu“, en orðfærið var til þess fallið að vekja þann skilning að 

gagnáfrýjandi stæði frammi fyrir því að verða látinn sæta ábyrgð vegna 

margendurtekinna ávirðinga í starfi. Inn í þessa umfjöllun var jafnframt fléttað 

fullyrðingum um alvarleg glöp og rangsleitni í einstökum tilvikum. Ummælin eiga það 

sammerkt að fela í sér fullyrðingar um staðreyndir og verða ekki réttlætt með því að um 

gildisdóma hafi verið að ræða“. 

 

 Ýmislegt virðist benda til þess að það skorti ákveðið samræmi í framkvæmd íslenskra 

dómstóla og má nefna tvo nýlega héraðsdóma því til stuðnings:   

 

Hérd. Rvk. 23. júní 2006 (E-7593-2005). Málið spratt af rannsókn á alvarlegu flugslysi 

sem varð í Skerjafirði. Skipuð var sérstök nefnd til þess að fara yfir það mál og var 

Sigurður Líndal formaður hennar. Nefndin skilaði niðurstöðum sínum í skýrslu sem fyrst 

var afhent öllum vandamönnum þeirra sem lentu í flugslysinu og svo átti að kynna hana 

fjölmiðlum á sérstökum blaðamannafundi tveimur dögum síðar. Vandamenn voru beðnir 

um að gæta trúnaðar um efni skýrslunnar þar til hún yrði kynnt opinberlega. Fljótlega 

eftir að skýrslunni var dreift til vandamanna var fjallað um hana á einum fjölmiðli og 

sendi þá Sigurður umsvifalaust öllum öðrum fjölmiðlum eintak af skýrslunni og bréf þar 

sem hann útskýrði hvers vegna blaðamannafundi til kynningar skýrslunnar væri aflýst. 

Þar sagði hann að skýrslan hefði lekið til ákveðins fjölmiðils. Í bréfinu sagði síðan: „Ljóst 

virðist því að einhver vandamanna – og er varla öðrum til að dreifa en Friðriki Þór 

Guðmundssyni – hefur brotið trúnað og látið Stöð 2 í té framangreindar upplýsingar“. 

Þessi ummæli birtust svo víða í fjölmiðlum. Friðrik stefndi Sigurði fyrir ærumeiðandi 

ummæli og krafðist ómerkingar þeirra og miskabóta. Sigurður byggði m.a. á því að þessi 

ummæli hefðu verið gildisdómur sem væri settur fram af varúð, sbr. orðalagið „er varla 

öðrum til að dreifa“. Þá hélt hann því fram að hann hefði aldrei ætlað þessum ummælum 

að birtast í fjölmiðlum og að stefnandi hefði bæði breitt þau sjálfur út sem og viðhaft 

svipuð ummæli um aðra aðila, sem honum væri auðvitað heimilt á grundvelli 

tjáningarfrelsis síns. Sigurður var sýknaður á þeim grundvelli að um gildisdóm væri að 

ræða. Segir m.a. í dómnum: „Orðalag stefnda [...] verður ekki skilið á annan veg en að 

það sé mat stefnda, hann dragi þá ályktun að stefnandi hafi brotið trúnað með því að 

afhenda Stöð 2 skýrsluna. Var því hér um að ræða gildisdóm þar sem stefndi lagði mat 

sitt á staðreyndir sem hann taldi vera fyrir hendi og fólst ekki í orðum þessum refsiverð 

aðdróttun samkvæmt 235. gr. og 236. gr. hegningarlaga“. 



 10 

 

Hérd. Rvk. 26. febrúar 2008 (E-3619/2007). Í málinu voru uppi varnir á þá leið að sýkna 

ætti vegna þess að um gildisdóma væri að ræða. Málið snerist um skrif á Internetið og 

notaði stefndi orðin: „aðal rasisti bloggheima“. Sagði að stefnandi (sem var talsmaður 

Impregilo á Íslandi) væri svæsnari en tiltekinn fjöldi útlendingahatara og hvatti fólk til 

þess að láta í sér heyra á vefsvæði stefnanda til þess að „útlendingahatur“ hans stæði þar 

ekki óhaggað. Stefnandi byggði á því að þetta væru órökstuddar fullyrðingar sem væru 

afar ærumeiðandi fyrir stefnanda, sérstaklega þar sem hann ynni fyrir alþjóðlegt fyrirtæki 

og væri ræðismaður erlends ríkis á Íslandi. Stefndi byggði á því að skrif hans væru sett 

fram í stjórnmálaumræðu og að ummælin væru eðlilegir gildisdómar sem hann hefði 

dregið eftir að hafa lesið skrif stefnanda. Öll framangreind ummæli voru dæmd dauð og 

ómerk (í einu atriði sem ekki er nefnt hér var sýknað vegna aðildarskorts) og stefndi var 

dæmdur til að greiða miskabætur. Í forsendum sínum víkur dómstóllinn í engu að vörnum 

stefnda um gildisdóma og hvergi er tekin afstaða til þess hvort að um gildisdóma sé að 

ræða. Svo segir í dómnum: „Hefur ekki verið sýnt fram á í málinu að stefnandi hafi á 

öðrum stað eða tíma látið sér nokkuð um munn fara sem ýtt geti undir þær fullyrðingar 

stefnda að stefnandi sé svæsinn rasisti og útlendingahatari. Ummæli stefnda um stefnanda 

verður því að telja tilefnislaus“. Dómurinn fer svo yfir stöðu stefnanda sem talsmanns 

alþjóðlegs fyrirtækis og ræðismanns og síðar í dómnum segir: „Í ljósi þessa verður að 

telja ummæli stefnda mjög meiðandi fyrir stefnanda. Þótt stefnandi hafi tekið þátt í 

stjórnmálaumræðu á vefsíðu sinni, og sinnt þeim störfum sem að framan er getið, verður 

ekki fallist á að stefnandi sé opinber persóna í þeim skilningi að hann verði að þola meiri 

og sterkari gagnrýni en gengur og gerist“. 

 

 Að auki má nefna nýfallinn héraðsdóm, en þar virðist skilgreining dómstólsins á 

gildisdómum nokkuð á reiki: 

 

Hérd. Rvk. 4. desember 2008 (E-1442/2008). Málið tengist svokölluðu Byrgismáli, sem 

varðaði alvarleg kynferðisbrot af hálfu stjórnanda meðferðarstofnunar gegn 

skjólstæðingum sínum. Kona stjórnandans, sem hefur verið sakfelldur í refsimáli,
21

 

höfðaði málið vegna blaðagreinar sem birtist í DV og fjallaði um tengsl hennar við 

umrætt mál. Málið höfðaði hún á hendur blaðamanninum og tveimur viðmælendum hans, 

fyrrum starfsmanni meðferðarheimilisins og fyrrum vistmanni þar. Hún krafðist refsingar 

og ómerkingar tiltekinna ummæla. Einhver ummælanna voru ómerkt auk þess sem 

blaðamanninum var gerð refsing. Sum ummælanna voru talin réttlætanleg þar sem þau 

reyndust sönnuð og ein virðast réttlætt vegna þess að um gildisdóm sé að ræða. Það eru 

ummælin: „Magnús telur undarlegt að kona í þessari stöðu vinni með börnum.“ 

Héraðsdómur segir um þau: „...en hins vegar er til þess að líta hér að stefndi Magnús er 

hér einungis að lýsa skoðun sinni og ekki er að finna í þessum ummælum aðdróttun um 

refsivert athæfi...“ Önnur ummæli af svipuðum toga voru hins vegar ómerkt, en það voru 

ummælin: „...þessi manneskja er kolrugluð. Ég get ekki séð að hún hafi nokkuð að bjóða 

sem stuðningsfulltrúi eða í hjálparstarfi yfirhöfuð. Ég veit ekki hvað hún er að gera í 

þessum skóla... ... ekki við hæfi að sú sem veiðir fyrir hann vinni í grunnskóla.“ Um þetta 

segir héraðsdómur: „Þó að stefnandi hafi um tíma haft stöðu sakbornings í rannsókn þess 

máls, var hún ekki ákærð og þó að skilja megi af lestri dóms í því máli að stefnandi hafi 

tekið þátt í kynlífi með eiginmanni sínum og fleiri aðilum, verður ekki séð að það leiði af 

sjálfu sér að það feli í sér að hún sé kolrugluð eða hafi nauðsynlega áhrif á starfshæfni 

hennar. Þá er ljóst að ekki hefur verið sýnt fram á að hún hafi „veitt“ fyrir eiginmann 

sinn, en í því orðalagi er óneitanlega að finna aðdróttun um að stefnandi hafi tekið þátt í 

                                                        
21

 Hrd. 4. desember 2008 (334/2008). 
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ólöglegum athöfnum, refsiverðu athæfi, að minnsta kosti að mati viðmælandans í 

viðtalinu eins og orð hans eru þar fram sett.“ 

 

 Eftirfarandi Hæstaréttardómar hafa báðir verið nokkuð umdeildir, sá fyrri fyrir það að 

hugtakið gildisdómur sé skilgreint of þröngt og sá seinni því þar voru ummæli flokkuð sem 

gildisdómar en leiddu samt ekki til sýknu. 

 

Hrd. 2002, bls. 1212 (306/2001). Forsaga málsins er að maður var sýknaður í Hæstarétti 

af ákæru fyrir kynferðisbrot gegn dóttur sinni. Sá dómur var einnig mjög umdeildur og 

sköpuðust miklar umræður í fjölmiðlum eftir að hann féll. Verjandi mannsins skrifaði 

m.a. greinar og kom fram í viðtölum þar sem hann varði manninn. Dóttir mannsins 

höfðaði svo mál á hendur lögmanninum og krafðist m.a. miskabóta vegna ummæla hans. 

Ummælin voru m.a.: „Þetta voru auðvitað kringumstæður sem gátu falið í sér skýringu á 

því hvers vegna rangar sakir komu fram og gátu líka falið í sér eins konar réttlætingar 

stúlkunnar gagnvart sjálfri sér fyrir því að koma fram með þær ásakanir“. Hæstiréttur 

sagði um þessi ummæli, og önnur sem málið snerist um: „Þótt áfrýjandi hafi samkvæmt 

1. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar verið frjáls að þeirri skoðun að draga mætti slíka ályktun 

af niðurstöðunni, verður ekki litið fram hjá því að með framangreindum ummælum 

hagaði hann ekki orðum eins og um væri að ræða slíkan gildisdóm sinn, heldur þvert á 

móti eins og staðreyndin væri sú að stefnda hafi af ásetningi borið föður sinn röngum 

sökum“.  

 

Hrd. 2004, bls. 1553 (382/2003). Auglýst var staða lektors eða dósents í fornleifafræði 

við Háskóla Íslands og sótti stefnandi um. Samkvæmt reglum var skipuð þriggja manna 

dómnefnd til þess að meta umsækjendur. Stefnandi taldi að dómnefndin hefði vegið að 

æru sinni og persónu með ummælum í áliti sínu og krafðist þess að tiltekin ummæli yrðu 

ómerkt og hann fengi greiddar skaðabætur. Ummælin vörðuðu annars vegar túlkun 

umsækjanda á ákveðinni rannsókn: „Þar slær hann fram fullyrðingum sem ekki eru 

byggðar á neinum rökum, en það er hreint og beint ábyrgðarleysi“. Hins vegar voru 

ummæli um rannsókn umsækjanda: „Tilgangi rannsóknarinnar var því ekki náð og illa 

farið með almannafé“. Stefnandi hélt því m.a. fram að ummælin byggðu ekki á neinum 

rökum og gætu ekki talist eðlileg gagnrýni, eins og dómnefnd af þessu tagi bæri að 

sjálfsögðu að útbúa. Dómnefndin hefði farið út fyrir verksvið sitt og kveðið upp nokkurs 

konar siðferðisdóm yfir stefnda. Ummæli af þessu tagi væru sérlega ærumeiðandi fyrir 

fræðimann sem sinnti rannsóknum, m.a. fyrir opinbera aðila. Stefndu voru sýknuð í 

héraðsdómi og héldu því m.a. fram að ummælin væru gildisdómar en ekki staðhæfingar 

um staðreyndir og yrðu því ekki sönnuð. Málið féll á annan veg í Hæstarétti, ummælin 

voru ómerkt og stefndu dæmd til að greiða miskabætur. Í rökstuðningi Hæstaréttar segir 

m.a.: „Fallast ber á með stefndu að gildisdómar í opinberri umræðu um samfélagsleg 

málefni séu almennt ekki refsiverðir. Hins er að gæta, að með umsókn sinni um starfið 

tók áfrýjandi ekki þátt í opinberri umræðu um samfélagsmál og ummæli stefndu um hann 

féllu ekki í slíkri umræðu heldur drögum að dómnefndaráliti, sem samið skyldi eftir 

ströngum reglum, þar sem engin réttlæting er fyrir því að vegið sé að æru manna. Í þessu 

ljósi verða ummælin skoðuð“. 

 

3.5.3 Ályktanir sem draga má af íslenskri dómaframkvæmd 

Eins og áður segir hafa enn ekki fallið margir dómar hérlendis sem varða skilin á milli 

gildisdóma og staðhæfinga um staðreyndir. Áhrifa Mannréttindadómstóls Evrópu er þó 
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greinilega farið að gæta, en telja verður að áhrifin eigi eftir að aukast þar sem enn er stutt frá 

því að íslenskir dómstólar viðurkenndu þessa aðgreiningu.
22

 Í sumum íslenskum dómum 

virðist línu Mannréttindadómstóls Evrópu fylgt, en Mannréttindadómstóllinn hefur gengið 

afar langt í því að skilgreina ummæli sem gildisdóma.
23

 Í Hrd. 2005, bls. 5105 (181/2005) 

voru umdeild ummæli flokkuð sem gildisdómar og hafði það m.a. áhrif að ummælin voru 

skoðuð í heild, líkt og Mannréttindadómstóll Evrópu hefur gert.
24

 Í Hérd. Rvk. 23. júní 2006 

(E-7593-2005) virðist hugtakið gildisdómur einnig skilgreint með fremur rúmum hætti. Í Hrd. 

11. október 2007 (491/2006) var því hafnað að ummæli um meint afglöp sálfræðings í starfi 

gætu talist gildisdómar og gefur sá dómur e.t.v. einhverja vísbendingu um það hvar mörkin á 

milli staðreynda og gildisdóma liggja í íslenskum rétti. 

 Á hinn bóginn má benda á nokkra íslenska dóma sem virðast ekki fylgja þeim viðmiðum sem 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur sett. Fyrst ber að nefna Hérd. Rvk. 26. febrúar 2008 (E-

3619/2007). Því máli hefur verið áfrýjað til Hæstaréttar og bíður nú munnlegs málflutnings. 

Það vekur athygli að dómstóllinn skuli ekki svara spurningunni um hvort ummælin hafi verið 

gildisdómar eða staðhæfingar um staðreyndir, en varnir stefnda voru m.a. á þá leið að um 

gildisdóma væri að ræða. Mannréttindadómstóll Evrópu hefur ítrekað sagt að gildisdómar 

megi ekki vera algjörlega úr lausu lofti gripnir.
25

 Þetta hefur m.a. komið fram í MDE, De 

Haes og Gijsels gegn Belgíu, 24. febrúar 1992 (19983/92), MDE, Jerúsalem gegn Austurríki, 

27. febrúar 2001 (26958/95) og í MDE, Scharsach og News Verlagsgesellschaft gegn 

Austurríki, 13. nóvember 2003 (39394/98). Síðasttalda málið, en um það er að nokkru getið 

hér að framan, má bera saman við umræddan héraðsdóm, Hérd. Rvk. 26. febrúar 2008 (E-

3619/2007). Í því máli hafði blaðamaður skrifað grein þar sem hann sagði að tiltekin kona, 

stjórnmálamaður í Austurríki, væri „leyni nasisti“ (e. „closet-nazi“). Dómurinn fór yfir málið 

og komst að því að um gildisdóma hefði verið að ræða og að blaðamaðurinn hefði ekki 

beinlínis verið að segja að konan væri nasisti, heldur bara að hún hefði ekki skilmerkilega 

afneitað slíkri hugmyndafræði. Í íslenska héraðsdómnum segir að vísu í dómsorðinu að ekkert 

bendi til þess að stefnandi sé útlendingahatari, en stefndi hafði þó vitnað til ákveðinna gagna 

sem allavega að einhverju leyti studdu þau ummæli hans. Það má spyrja hvort þarna hafi 

héraðsdómur Reykjavíkur ekki gengið of skammt og hvort umdeildu ummælin séu ekki í 

reynd gildisdómar. 

                                                        
22

 Hrd. 1997, bls. 3618. 
23

Eiríkur Jónsson: „Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru samkvæmt b-lið 1. mgr. 26. gr. 

skaðabótalaga“, bls. 49. 
24

 MDE, Feldek gegn Slóvakíu, 12. júlí 2001 (29032/95). 
25

 Páll Þórhallsson: „Tjáningarfrelsi“, bls. 375. 
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 Í Hérd. Rvk. 4. desember 2008 (E-1442/2008) má greina ákveðið misræmi. Þar voru 

ummælin: „Magnús telur undarlegt að kona í þessari stöðu vinni með börnum.“ talin 

réttlætanleg þar sem þau lýstu skoðun stefnda en svipuð ummæli: „...þessi manneskja er 

kolrugluð. Ég get ekki séð að hún hafi nokkuð að bjóða sem stuðningsfulltrúi eða í 

hjálparstarfi yfirhöfuð. Ég veit ekki hvað hún er að gera í þessum skóla... ... ekki við hæfi að 

sú sem veiðir fyrir hann vinni í grunnskóla.“ hins vegar ómerkt. Það má vissulega taka undir 

með héraðsdómi að ekki hafi verið sannað að konan hafi „veitt“ fyrir eiginmann sinn, en það 

virðist vera eini hluti ummælanna sem er bein staðhæfing um staðreynd. Orðið „kolrugluð“ 

gæti að vísu verið túlkað sem svo að konan ætti við geðsjúkdóm að stríða, en þó verður að líta 

til þess að það er almennt orðfæri að segja að einhver sé „kolruglaður“ eða jafnvel 

„klikkaður“ eða „geðveikur“ án þess að átt sé við að viðkomandi eigi við geðræn vandamál að 

stríða. Það má í raun spyrja hvort þarna hefði dómstóllinn átt að leita að táknrænni eða 

yfirfærðri merkingu, líkt og Mannréttindadómstóll Evrópu hefur gert.
26

 Orðin: „Ég get ekki 

séð að hún hafi nokkuð að bjóða sem stuðningsfulltrúi eða í hjálparstarfi yfirhöfuð. Ég veit 

ekki hvað hún er að gera í þessum skóla...“ virðst koma frá brjósti stefndu og lýsa hennar 

skoðun, þannig að réttara hefði e.t.v. verið að flokka þau sem gildisdóma. 

 Hrd. 2002, bls. 1212 (306/2001) hefur verið gagnrýndur fyrir það að þar hafi hugtakið 

gildisdómur verið skilgreint of þröngt.
27

 Í Hrd. 2004, bls. 1553 (382/2003) má sjá á 

forsendum dómsins að ummæli væru gildisdómar en þó leiddu þeir ekki til sýknu. 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur sagt að gildisdómar megi ekki vera stórkostlega 

móðgandi eða meiðandi og séu settir fram í góðri trú.
28

 Varðandi síðasttalda málið má spyrja 

hvort Hæstiréttur hafi gengið of langt við takmörkun á tjáningarfrelsinu. Gildisdómurinn 

virðist settur fram í góðri trú og verður tæplega talinn stórkostlega móðgandi eða meiðandi.
29

 

 Af framansögðu er ljóst að íslenskir dómstólar fylgja ekki viðmiðum 

Mannréttindadómstóls Evrópu í einu og öllu en reikna má með að þeim verði fylgt í meira 

mæli á næstu árum þrátt fyrir nokkra dóma sem eru á skjön við framkvæmd 

Mannréttindadómstólsins. 

  

 

                                                        
26

 MDE, Scharsach og News Verlagsgesellschaft gegn Austurríki, 13. nóvember 2003 (39394/98). 
27

 Sem dæmi um gagnrýni á dóminn má nefna Jakob R. Möller: „Þátttaka lögmanna í opinberum deilum um 

dómsmál“, bls. 218-219. 
28

 Páll Þórhallsson: „Tjáningarfrelsi,“ bls. 375. 
29

Eiríkur Jónsson: „Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru samkvæmt b-lið 1. mgr. 26. gr. 

skaðabótalaga“, bls. 50. 
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4 Hvaða kröfur eru gerðar til sönnunar um gildisdóma? 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur játað mönnum mikið svigrúm til þess að setja fram 

gildisdóma án þess að þeir varði ábyrgð. Þrátt fyrir það gerir dómstóllinn ákveðnar kröfur til 

gildisdóma til þess að þeir varði ekki ábyrgð. 

 

4.1 Ærumeiðandi gildisdómur verður að vera settur fram í góðri trú 

Mannréttindadómstóll Evrópu gerir þá kröfu að sá sem ber fram ærumeiðandi gildisdóm hafi 

verið í góðri trú um réttmæti þeirra ummæla sem sett eru fram, verði að trúa því að ummælin 

byggi á staðreyndum.
30

 Hér nægir að benda á MDE, Lingens gegn Austurríki, 8. júlí 1986 

(9815/82). Þar segir í dómsforsendum: „The Court notes in this connection that the facts on 

which Mr. Lingens founded his value-judgement were undisputed, as was also his good faith 

...“. Ummæli í formi gildisdóms sem settur er fram gegn betri vitund þess sem viðhefur 

ummælin leiða því ekki til refsileysis.  

 Sem dæmi um íslenskan dóm þar sem þessi sjónarmið eru höfð uppi má nefna Hérd. Rvk. 

23. júní 2006 (E-7593-2005), sem reifaður var hér að framan. Í forsendum dómsins segir: 

„Var því hér um að ræða gildisdóm þar sem stefndi lagði mat sitt á staðreyndir sem hann taldi 

vera fyrir hendi og fólst ekki í orðum þessum refsiverð aðdróttun samkvæmt 235. gr. og 236 

gr. hegningarlaga“.
31

 Þarna er byggt á því að ummælin hafi verið sett fram í góðri trú. 

Sambærileg ummæli má einnig finna í Hrd. 2005, bls. 5105 (181/2005), sem einnig var 

reifaður að framan. Íslenskir dómstólar virðast því líta til þess hvort gildisdómur hafi verið 

settur fram í góðri trú áður en ákveðið er hvort ummæli skuli varða ábyrgð. 

 

4.2 Ærumeiðandi gildisdómur verður að eiga sér stoð í staðreyndum máls 

Auk þess að gera kröfu um að niðrandi gildisdómar séu settir fram í góðri trú gerir 

dómstóllinn einnig kröfu um að þeir eigi sér einhverja stoð í staðreyndum máls.
32 

Nefna má 

MDE, Scharsach og News Verlagsgesellschaft gegn Austurríki, 13. nóvember 2003 

(39394/98) sem reifaður var stuttlega hér að framan. Þar fór dómstóllinn ítarlega yfir 

staðreyndir málsins og komst að því að þau ummæli sem málið snerust um ættu rétt á sér í 

ljósi málavaxta í heild. Í áðurnefndum MDE, Feldek gegn Slóvakíu, 12. júlí 2001 (29032/95) 

sagði dómstóllinn síðan m.a.: „Where a statement amounts to a value judgment, the 

proportionality of an interference may depend on whether there exists a sufficient factual 

                                                        
30

 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur. bls. 234. 
31

 Undirstrikun höfundar. 
32

 Páll Þórhallsson: „Tjáningarfrelsi“, bls. 375. 
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basis for the impugned statement, since even a value judgment without any factual basis to 

support it may be excessive“. Í þeim dómi var því einnig haldið fram að til þess að umdeildu 

ummælin gætu í reynd talist gildisdómur yrðu allar staðreyndir sem leiddu til þess að 

gildisdómurinn varð dreginn að fylgja ummælunum til þess að almenningur gæti áttað sig á 

því hvernig gildisdómurinn varð til. Mannréttindadómstóllinn hafnaði þeim rökum og sagði 

að það færi eftir atvikum hverju sinni hvernig sambandið milli staðreyndanna sem 

gildisdómurinn byggði á og gildisdómsins sjálfs væri.  

 

[T]he Court cannot accept the proposition, as a matter of principle, that a value judgment 

can only be considered as such if it is accompanied by the facts on which that judgment is 

based [ ... ]. The necessity of a link between a value judgment and its supporting facts 

may vary from case to case according to the specific circumstances. In the present case, 

the Court is satisfied that the value judgment made by the applicant was based on 

information which was already known to the general public, both because Mr 

Slobodník’s political life was known, and because information about his past was 

disclosed, by him in his book, and in publications by the press which preceded the 

statement by the applicant. 

 

 Í Hérd. Rvk. 26. febrúar 2008 (E-3619/2007), sem reifaður var að framan, segir í 

niðurstöðu dómsins:  

 
Hefur ekki verið sýnt fram á í málinu að stefnandi hafi á öðrum stað eða tíma látið sér 

nokkuð um munn fara sem ýtt geti undir þær fullyrðingar stefnda að stefnandi sé svæsinn 

rasisti og útlendingahatari. Ummæli stefnda um stefnanda verður því að telja tilefnislaus.  

 

Þarna segir héraðsdómur að ummælin eigi sér ekki stoð í staðreyndum máls og því varði þau 

ábyrgð. Af forsendum dómsins verður ekki séð að sérstaklega hafi verið litið til þess hvort 

ummælin sem deilt var um teldust staðreyndir eða gildisdómar, en sjónarmiðið um að 

gildisdómar megi ekki vera úr lausu lofti gripnir kann þó að hafa áhrif á niðurstöðu dómsins. 

 Ekki eru gerðar strangar kröfur til sönnunar þeirra staðreynda sem gildisdómar byggja á, 

sérstaklega ef slíkt gæti dregið úr mönnum að segja skoðun sína á framferði stjórnvalda.
33

 Í 

MDE, Oberschlick gegn Austurríki, 23. maí 1991 (11662/85) var áréttað að ekki væri hægt að 

gera kröfu til þess að sýna þyrfti fram á sannleiksgildi ummæla sem fælu í sér gildisdóma um 

tilteknar staðreyndir. Kærandinn var blaðamaður sem var dæmdur fyrir meiðyrði vegna 

blaðaskrifa sem innihéldu gagnrýni á stjórnmálamann og stefnu tiltekins stjórnmálaflokks.
34

 

 Af forsendum íslenskra dóma er ekki að sjá að reynt hafi sérstaklega á sjónarmið um að 

gildisdómur verði að eiga sér stoð í staðreyndum máls utan þess máls sem þegar var nefnt og 

                                                        
33

 Páll Þórhallsson: „Tjáningarfrelsi“, bls. 375. 
34

 Björg Thorarensen: „Áhrif mannréttindasáttmála Evrópu á vernd tjáningarfrelsis að íslenskum rétti“, bls. 390. 
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varðar ekki beinlínis gildisdóma. Þó verður að athuga að ef til vill hafa íslenskir dómstólar 

ekki fengið mál til meðferðar þar sem gildisdómar eru algjörlega úr lausu lofti gripnir. Verður 

að ætla að íslenskir dómstólar muni að minnsta kosti fylgja línu Mannréttindadómstóls 

Evrópu hvað þetta varðar, þar sem Mannréttindadómstóllinn hefur gengið töluvert lengra 

þegar kemur að því að láta gildisdóma ekki varða ábyrgð, eins og sjá má af umfjöllun hér að 

framan. 

 

4.4 Gildisdómur má ekki vera óþarflega móðgandi eða meiðandi 

Ef gildisdómar eru óþarflega móðgandi eða meiðandi getur verið að þeir njóti ekki verndar, 

þrátt fyrir að þeir eigi sér stoð í raunveruleikanum. Dæmi um þetta er MDE, Tammer gegn 

Eistlandi, 6. febrúar 2001 (41205/98) þar sem blaðamaður hafði í viðtali skrifað um konu sem 

átti að hafa verið í tygjum við forsætisráðherra landsins að hún væri hjónadjöfull og hirðulaus 

móðir. Í þeim dómi skipti reyndar einnig máli að ummælin voru tilefnislaus og málið varðaði 

ekki almenning sérstaklega.
35

  

 Sem dæmi um íslenskan dóm þar sem niðrandi gildisdómar leiddu ekki til sýknu má nefna 

áðurnefndan Hrd. 2004, bls. 1553 (382/2003) sem fjallaði um dómnefndarálit vegna 

umsóknar um stöðu í Háskóla Íslands. Dómstóllinn virðist líta til þeirra sjónarmiða að 

gildisdómar megi ekki vera óþarflega móðgandi eða meiðandi og vísar einnig til þess að 

stefnandi hafi ekki tekið þátt í opinberri umræðu með því að sækja um starfið. Eins og áður 

segir má velta því fyrir sér hvort Hæstiréttur hafi með þessu gengið of langt í að skerða 

tjáningarfrelsið. Gildisdómurinn virðist settur fram í góðri trú og verður tæplega talinn 

stórkostlega móðgandi eða meiðandi.
36

 

 Í áðurnefndum Hrd. 1998, bls. 1376 tók dómstóllinn sérstaklega fram að gagnrýni væri 

hvöss, en engu að síður heimil. Varnaraðili málsins hafði m.a. haft uppi eftirfarandi orð um 

Húsnæðisstofnun ríkisins: „Það er ljóst að það eru margar meinsemdir og innanmein sem hrjá 

líkama þessarar stofnunar, og ég held, að lögfræðideildin sé jafnvel sú illkynjaðasta.“ 

Hæstiréttur tók fram: „Sú líking, sem áfrýjandinn Sigurður Helgi dró með þessu upp af 

ástandi mála hjá Húsnæðisstofnun ríkisins, er hvöss og óvægin. Engu að síður verður að játa 

honum heimild til að setja fram skoðun sína á stofnuninni með þeim hætti, sem gert var, í ljósi 

þess, sem fram er komið“. 

                                                        
35

 Páll Þórhallsson: „Tjáningarfrelsi“, bls. 375. 
36

 Eiríkur Jónsson: „Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru samkvæmt b-lið 1. mgr. 26. gr. 

skaðabótalaga“, bls. 50. 
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 Einnig má nefna Hrd. 24. janúar 2008 (211/2007). Málið varðaði ýmis ummæli sem 

forystumaður í verkalýðshreyfingu lét falla um tiltekna starfsmannaleigu (þó ónafngreinda) í 

sjónvarpsviðtölum. Ummælin voru að hluta ómerkt en ákveðin ummæli sem Hæstiréttur tók 

fram að væru hvöss voru ekki talin varða ábyrgð. Af forsendunum má sjá að um gildisdóma 

sé að ræða þó ekki sé það beinum orðum tekið fram. Þar á meðal hafði stefndi sagt að ekki 

væri hægt að kalla starfsemi starfsmannaleigunnar annað en „skipulagða glæpastarfsemi“. Um 

þetta sagði Hæstiréttur: „Þótt þessi ummæli áfrýjanda, sem lýstu skoðun hans á starfsháttum 

stefndu, hafi verið hvöss verður í ljósi allra atvika ekki séð að næg efni séu til að ómerkja 

þau“. 

 Hæstiréttur virðist almennt fara fremur varlega í að láta gildisdóma sem eru sérlega 

meiðandi eða móðgandi varða ábyrgð. Í tveimur síðastnefndu dómunum tekur dómstóllinn 

beinlínis fram að ummæli hafi verið hvöss en engu að síður varða ummælin ekki ábyrgð. Hrd. 

Hrd. 2004, bls. 1553 (382/2003) virðist því fremur vera undantekning. Þó er sá munur á 

málunum að í því máli tók stefnandinn ekki þátt í opinberri umræðu, öfugt við hin tvö málin, 

og af forsendum dómsins má ráða að sú staðreynd ráði úrslitum. Það er í takt við afstöðu 

Mannréttindadómstóls Evrópu, sbr. MDE, Tammer gegn Eistlandi, 6. febrúar 2001 

(41205/98), en umdeildu ummælin í því máli verður að telja mun hvassari. 

 

5 Hvaða kröfur eru gerðar til sönnunar staðhæfinga um staðreyndir? 

5.1 Almennt 

Ef meiðandi ummæli teljast ekki gildisdómur verður sá sem viðhefur þau almennt að sanna 

réttmæti þeirra, þ.e. þau atvik sem í ærumeiðingunni felast. Ef maður er sakaður um 

ósæmilegan verknað þarf að sanna að hann hafi framið umrætt verk og ef maður er sakaður 

um að hafa einhverja eiginleika þá verður að sanna að hann hafi þá eiginleika til að bera.
37

  

 Mannréttindadómstóll Evrópu hefur ekki talið að það feli í sér brot á 10. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu að krefjast þess að höfundar ummæla sanni réttmæti þeirra.
38

 

Það er misjafnt hversu strangar kröfur eru gerðar til þess að þeir sem viðhafa ummæli sanni 

þau. Ákveðnar kröfur eru gerðar til blaðamanna að þeir vinni í samræmi við siðareglur 

blaðamanna og láti í té áreiðanlegar og nákvæmar upplýsingar.
39

 Þetta kom fram í MDE, 

McVicar gegn Bretlandi, 7. maí 2002 (46311/99). Í því máli hafði  kærandi skrifað grein þar 

sem hann sagði að margt benti til þess að ákveðinn spretthlaupari hefði notað stera að 

                                                        
37

 Gunnar Thoroddsen: Fjölmæli, bls. 215. 
38

 Páll Þórhallsson: „Tjáningarfrelsi“, bls. 376. 
39

 Páll Þórhallsson: „Tjáningarfrelsi“, bls. 376. 
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staðaldri. Dómstóllinn taldi að þessar ásakanir gætu haft mjög alvarlegar afleiðingar fyrir 

einstakling sem naut frægðar vegna íþróttaafreka og var talið réttmætt og innan marka 10. gr. 

MSE að láta kæranda sanna efni fullyrðinga sinna.
40

 

 Íslenskir dómstólar hafa einnig lagt áherslu á mikilvægi þess að fjölmiðlar vandi til verka. 

Í Hrd. 1995, bls. 408 eru eftirfarandi ummæli: „Fjölmiðlar hafa mikilvægu hlutverki að gegna 

í nútímaþjóðfélagi, og verður að játa blaðamönnum frelsi til tjáningar. Hins vegar verður að 

gera þær kröfur til blaðamanna, að þeir byggi umfjöllun sína á vandaðri könnun á 

staðreyndum“. Í Hrd. 11. október 2007 (491/2006), sem reifaður var hér að framan, voru nær 

samhljóða ummæli og Hæstiréttur setti út á að blaðamenn hefðu látið við það sitja að styðjast 

við einn heimildarmann og taldi það ekki samræmast þeim kröfum sem gera á til fjölmiðla. 

 Erfitt getur verið að ákveða hvað teljist næg sönnun á einstakri ærumeiðingu. Ekki er til 

nein almenn regla um það og fer því eftir atvikum hverju sinni hvenær næg sönnun telst færð 

fram. Þegar um ásökun um athöfn er að ræða telst almennt nægileg sönnun að sanna að sú 

athöfn hafi verið framin einu sinni, nema ef ásökunin er um að einhver fremji ítrekað 

einhverjar athafnir, t.d. að hann sé síbrotamaður.
41

 Ef maður er sakaður um ámælisverða 

eiginleika, t.d. að hann sé lygari eða þjófóttur, nægir yfirleitt ekki að sanna að hann hafi einu 

sinni logið eða stolið.
42

 Sú athöfn eða sá eiginleiki sem ærumeiðandi ummæli fjalla um verður 

að hafa verið til staðar þegar ummælin voru höfð uppi. Ef maður stelur eftir að hann var 

kallaður þjófur réttlætir það ekki ummælin.
43

 Varðandi misræmi milli innihalds ærumeiðandi 

ummæla og þess sem satt er má segja að það ráðist af atvikum hvort það skiptir máli. Ef 

maður er sagður hafa stolið 1000 krónum en stal í raun bara 999 krónum verður að telja 

ummælin réttlætanleg. Ef misræmi er mikið getur það þó skipt máli, t.d. ef sagt er að einhver 

hafi framið glæp í fyrra en í raun gerði hann það fyrir 30 árum.
44

 Þetta eru einungis 

viðmiðunarreglur og verður að meta í hverju tilviki hvað þarf að sanna og hvenær sönnun er 

nægileg. 

  

5.2 Vægari kröfur til sönnunar um staðhæfingar um staðreyndir í ákveðnum tilvikum 

Almennum kröfum um sönnun á staðhæfingum um staðreyndir var lýst hér að framan. Í 

ákveðnum tilvikum eru þó gerðar vægari kröfur um að sá sem viðhafði meiðandi ummæli í 

formi staðhæfinga um staðreyndir sanni ummæli þeirra. Reglur í þessa veru hafa verið í þróun 

                                                        
40

 Páll Þórhallsson: „Tjáningarfrelsi“, bls. 376. 
41

 Gunnar Thoroddsen: Fjölmæli, bls. 216-218. 
42

 Gunnar Thoroddsen: Fjölmæli, bls. 218-221. 
43

 Gunnar Thoroddsen: Fjölmæli, bls. 221. 
44

 Gunnar Thoroddsen: Fjölmæli, bls. 221-222. 
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í rétti margra ríkja sem og á alþjóðasviðinu á undanförnum áratugum. Bandarískur dómur frá 

árinu 1964, í málinu New York Times gegn Sullivan hefur haft víðtæk áhrif innan og utan 

Bandaríkjanna í þá átt að létta sönnunarbyrði þess sem fullyrðir um staðreyndir. Þar var 

sönnunarbyrðinni snúið við þannig að sá sem taldi misgert við sig þurfti að sanna að ummælin 

væru sett fram í vondri trú. Niðurstaðan felur í sér að saklaus mistök skuli ekki varða ábyrgð. 

Ýmis ríki hafa tekið regluna upp eða vægara afbrigði af henni, auk þess sem 

mannréttindasamtök víða hafa barist fyrir því að viðurkennd skuli sú vörn í meiðyrðamálum 

að þótt ummæli feli í sér rangar staðreyndir varði þau ekki ábyrgð ef þau voru réttmæt með 

hliðsjón af atvikum.
45

  

 

5.2.1 Vísað í opinberar skýrslur 

Áhrifa um vægari sönnunarkröfur hefur að nokkru marki gætt í dómum 

Mannréttindadómstóls Evrópu á síðustu árum, þ.e. þannig að ósannaðar staðhæfingar um 

staðreyndir séu ekki látnar varða ábyrgð í ákveðnum tilvikum. Til að mynda hefur þessa 

greinilega gætt í tenslum við ummæli sem byggjast á því sem fram hefur komið í opinberum 

skýrslum.
46

 Sem dæmi má nefna: 

 

MDE, Bladet Tromsø og Stensaas gegn Noregi, 20, maí 1999 (21980/93). Málið varðaði 

fréttir af því að selveiðimenn í Noregi færu ekki að lögum og reglum og fláðu m.a. lifandi 

seli. Málið varð mjög stórt í Noregi og eftir að Bladet Tromsø hóf fréttaflutning af málinu 

birtust fréttir um sama efni í mörgum fjölmiðlum. Lindberg nokkur hafði verið skipaður 

veiðieftirlitsmaður og tók þátt í veiðileiðangri. Hann skilaði svo skýrslu til yfirvalda og 

blaðið byggði á þeirri skýrslu í fréttaflutningi sínum. Síðar kom í ljós að atriði í 

skýrslunni voru ekki sönnuð, þ.e. í henni voru rangar staðreyndir. Norski dómstóllinn 

taldi að blaðamönnunum hefðu átt að rannsaka málið frekar í stað þess að byggja einungis 

á því sem fram kom í skýrslunni þar sem hún hafði m.a. ekki verið birt almenningi. 

Mannréttindadómstóll Evrópu taldi að brotið hefði verið gegn 10. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu með því að láta forsvarsmenn blaðsins bera ábyrgð á þeim 

ummælum sem birtust í blaði þeirra og höfð voru eftir skýrslunni. Í dómi 

Mannréttindadómstólsins sagði m.a.: „[T]he Court considers that the paper could 

reasonably rely on the official Lindberg report, without being required to carry out its 

own research into the accuracy of the facts reported. It sees no reason to doubt that the 

newspaper acted in good faith in this respect“. Dómstóllinn taldi því að blaðinu hefði 

verið rétt að vísa til þessarar opinberu skýrslu þrátt fyrir að hún hafi reynst röng og að 

blaðamennirnir hefðu ekki þurft að framkvæma sjálfstæða rannsókn á málinu. 

 

 

 

                                                        
45

 Eiríkur Jónsson: „Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru samkvæmt b-lið 1. mgr. 26. gr. 

skaðabótalaga“, bls. 51. 
46

 Eiríkur Jónsson: „Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru samkvæmt b-lið 1. mgr. 26. gr. 

skaðabótalaga bls. 51. 
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5.2.2 Fullyrðing stafar frá öðrum en þeim sem viðhefur ummælin 

Áhrifanna um vægari sönnunarkröfur um staðhæfingar á staðreyndum gætir víðar en í þeim 

málum sem varða opinberar skýrslur.  Það hefur einnig verið viðurkennt að ærumeiðing sem 

stafar frá öðrum en þeim sem viðhefur ummælin skuli ekki varða ábyrgð. Sem dæmi má 

nefna MDE, Þorgeir Þorgeirson gegn Íslandi, 20. maí 1992 (21980/93) þar sem kröfur um 

sönnun ummæla voru ekki strangar. Þorgeir hafði skrifað tvær greinar um lögregluofbeldi og 

byggt þær að mestu leyti á því sem hann hafði heyrt frá fólki í kringum sig og orðrómi sem 

væri á allra vitorði. Dómstóllinn taldi að það væri ósanngjarnt eða jafnvel ómögulegt að fara 

fram á að Þorgeir sannaði staðhæfingar sínar. Hægt er að túlka þessa niðurstöðu þannig að 

endursögn ósannra fullyrðinga annarra sé varin af tjáningarfrelsinu, svo framarlega sem 

viðkomandi gerir sér ljóst að fullyrðingin stafi frá öðrum en honum sjálfum og er í góðri trú 

um sannleiksgildi hennar.
47

  

 Þessi sjónarmið komu einnig fram hjá norskum dómstólum í málinu sem varð síðar að 

MDE, Bladet Tromsø og Stensaas gegn Noregi, 20, maí 1999 (21980/93) sem vísað var til hér 

að framan. Þar höfðu birst fréttir í Aftenposten sem byggðu að mestu á frásögn Bladet 

Tromsø og því sem kom fram í fréttum þess. Norski dómstóllinn taldi að Aftenposten hefði 

ekki sett fram ærumeiðandi ummæli með því að hafa vísað í fréttaflutning Bladet Tromsø. 

 Mannréttindadómstóllinn hefur á undanförnum árum ítrekað tekið fram að blaðamönnum 

verði ekki refsað fyrir útbreiðslu ummæla annarra nema mjög ríkar ástæður séu til þess.
48

 Sem 

dæmi má nefna: 

 

MDE, Jersild gegn Danmörku, 23. september 1994 (15890/89). Það mál snerist um 

sjónvarpsþátt með viðtali við unga einstaklinga sem voru í samtökum sem aðhylltust 

mikla kynþáttafordóma. Ummælin sem þeir settu fram í þættinum voru m.a. á þá leið að 

litaðir einstaklingar væru dýr og innflytjendur í Danmörku væru allir að selja eiturlyf. 

Hæstiréttur í Danmörku komst að þeirri niðurstöðu að fréttamaðurinn hefði verið að 

reyna að ná þessum svæsnu ummælum upp úr viðmælendunum og að hann bæri því 

einnig ábyrgð á þeim (ásamt viðmælendunum sem voru einnig sakfelldir). 

Mannréttindadómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að tjáningarfrelsi fréttamannanna 

væri rúmt og að þeir hefðu með þættinum verið að vekja máls á atriði sem varðaði 

almenning í Danmörku. Fréttamaðurinn hefði sjálfur ekki tekið undir viðhorf 

viðmælendanna heldur gætt þess hlutleysis sem fréttamönnum ber. Með áfellisdóminum 

yfir Jersild hefði því verið brotið gegn 10. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu. 

 

Sömu sjónarmiðum er einnig beitt í MDE, Thoma gegn Lúxemborg, 29. mars 2001 

(38432/97) og MDE, Savitchi gegn Moldavíu, 11. október 2005 (11039/02). 

                                                        
47

 Kyrre Eggen: Vernet om ytringsfriheten etter art. 10 í Den europeiske mennesketettighetskonvensjon, bls. 131. 
48

 Eiríkur Jónsson: „Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru samkvæmt b-lið 1. mgr. 26. gr. 

skaðabótalaga“, bls. 52. 
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 Í MDE, Salov gegn Úkraínu, 6. september 2005 (65518/01) er jafnvel gengið enn lengra. 

Málið varðaði grein sem Salov skrifaði og birti í falsaðri útgáfu af úkraínsku dagblaði. 

Dómstóllin sagði m.a.:  

 

Article 10 of the Convention as such does not prohibit discussion or dissemination of 

information received even if it strongly suspected that this information might not be 

truthful. To suggest otherwise would deprive persons of the right to express their views 

and opinions about statements made in the mass media and would thus place an 

unreasonable restriction on the freedom of expression set forth in Article 10 of the 

Convention. 

 

 Samkvæmt þessu virðast einstaklingar mega dreifa staðreyndum sem þá jafnvel grunar að 

séu ekki sannar.  

 

5.2.3 Ójafnræði aðila leiðir til vægari sönnunarkrafna 

Í nýlegu máli, MDE, Steel og Morris gegn Bretlandi, 15. febrúar 2005 (68416/01) voru 

ósannar staðhæfingar um staðreyndir ekki taldar réttlæta bótaskyldu.
49

 Málið varðaði bækling 

sem var dreift í einhverjum þúsundum eintaka þar sem misfögrum orðum var farið um 

skyndibitakeðjuna McDonalds. Þar voru settar fram ýmsar staðreyndir, sem margar voru 

taldar ósannar. Samtökin London Greenpeace stóðu að útgáfunni og McDonalds stefndi 

tveimur einstaklingum fyrir meiðyrði og krafðist miskabóta. Réttarhöldin voru þau lengstu í 

sögunni í Bretlandi og ójafnræði milli aðila málsins var gríðarlegt þar sem Steel og Morris 

voru lágtekjufólk og höfðu ekki efni á þeirri lögfræðiaðstoð sem þau þurftu. 

Mannréttindadómstóllinn taldi að 6. gr. Mannréttindasáttmálans um réttláta málsmeðferð 

hefði verið brotin. Dómstóllinn taldi einnig að 10. gr. hefði verið brotin og í dómnum segir 

m.a.:  

 

As a result of the law as it stood in England and Wales, the applicants had the choice 

either to withdraw the leaflet and apologise to McDonald's, or bear the burden of proving, 

without legal aid, the truth of the allegations contained in it. Given the enormity and 

complexity of that undertaking, the Court does not consider that the correct balance was 

struck between the need to protect the applicants' rights to freedom of expression and the 

need to protect McDonald's rights and reputation. [...]. The lack of procedural fairness 

and equality therefore gave rise to a breach of Article 10 in the present case. 
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 Eiríkur Jónsson: Eiríkur Jónsson: „Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru samkvæmt b-lið 1. 

mgr. 26. gr. skaðabótalaga“, bls. 52. 
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 Kröfurnar sem lagðar voru á Steel og Morris að sanna að staðhæfingarnar sem settar voru 

fram væru sannar voru því vægari en venjulega vegna ójafnræði aðilanna.
50

 

 

5.2.4 Framkvæmd íslenskra dómstóla 

Af dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu er því ljóst að svigrúmið til þess að setja 

fram staðhæfingar um staðreyndir er sífellt að aukast, jafnvel þótt grunur leiki á að þær séu 

ósannar. Ekki eru til margir íslenskir dómar þar sem þetta álitaefni er uppi en þó má nefna 

einn sem virðist fylgja sömu línu og Mannréttindadómstóllinn um vægar sönnunarkröfur. 

 

Hrd. 2000, bls. 4506 (272/2000). S skrifaði blaðagrein með býsna hörðum aðdróttunum í 

garð K, sem var framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins og átti sæti í bankaráði 

Landsbankans. S hélt því fram að K hefði misbeitt valdi sínu sem bankaráðsmaður vegna 

tengsla hans við Sjálfstæðisflokkinn varðandi ákvarðanatöku um lánveitingu. Það athæfi 

hefði verið refsivert ef það hefði verið sannað. S studdi ummæli sín við það sem hann 

hafði heyrt frá ótilgreindum starfsmönnum bankans um ástæður þess að umræddri 

lánveitingu var synjað. S var sýknaður, í héraði og í Hæstarétti, m.a. á þeim grundvelli að 

ekki yrði lagt á hann að sanna ummælin „þar sem það gæti talist óhæfilegum erfiðleikum 

bundið fyrir hann“. Þetta byggðist m.a. á því að bankaráðsmenn eru bundnir víðtækri 

þagnaskyldu. Þessi dómur er dæmi um að Hæstiréttur slaki á sönnunarkröfum um 

staðreyndir þegar um stjórnmálaumræðu er að ræða.
51

 

 

 K kærði íslenska ríkið fyrir Mannréttindanefnd Evrópu og málið fór svo fyrir 

Mannréttindadómstólinn en niðurstaðan var að kærunni var vísað frá á þeim grundvelli m.a. 

að það hefði verið rétt mat íslenskra dómstóla að meta það svo að í þessu máli vægi 

tjáningarfrelsið þyngra en vernd friðhelgi einkalífs.
52

 

 Ekki er vitað til þess að hér á landi hafi fallið dómar þar sem reynir á það álitaefni hvort 

einstaklingar megi dreifa ærumeiðandi ummælum sem eru ekki frá þeim sjálfum komin síðan 

dómurinn í máli Þorgeir Þorgeirsonar féll.
53

 Í almennu hegningarlögunum nr. 19/1940 er 

beinlínis lögð refsing við því að dreifa ærumeiðingum, sbr. orðalag í 234., 235. og 1. og 2. 

mgr. 236. gr. laganna. Þar er lögð refsing við því að bera út aðdróttanir og ærumeiðingar. Ef 

tekið er mið af framkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu verður að telja að þessar 

lagagreinar brjóti gegn Mannréttindasáttmála Evrópu og þar með gegn íslenskum lögum, þar 

sem Mannréttindasáttmálinn var lögfestur með lögum nr. 62/1994. Ákvæði sáttmálans eru 

                                                        
50

 Eiríkur Jónsson: Eiríkur Jónsson: „Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru samkvæmt b-lið 1. 

mgr. 26. gr. skaðabótalaga“, bls. 52. 
51

 Páll Þórhallsson: „Tjáningarfrelsi“, bls. 388. 
52

 Ákv. MDE, Kjartan Gunnarsson gegn Íslandi, 20. október 2005 (4591/04). 
53

 Hrd. 1987, bls. 1280. 



 23 

nátengd mannréttindakafla stjórnarskrárinnar nr. 33/1944 og það verður forvitnilegt að sjá 

hvernig íslenskir dómstólar taka á þessu álitaefni. 

 

5.3 Undantekningar frá því að megi setja fram sannar staðhæfingar um staðreyndir  

Reglan um sannindi ummæla (exceptio veritas) á uppruna sinn í Rómarrétti og hefur öðlast 

gildi víða.
54

 Í reglunni felst að almennt er leyfilegt að setja fram sannar staðreyndir og því 

leysir það almennt undan ábyrgð ef stefnda tekst að sanna hin umdeildu ummæli í 

meiðyrðamáli. Í ákveðnum tilvikum eru þó undantekningar frá þeirri reglu, en það er einkum í 

þeim tilvikum sem um viðkvæm einkamálefni er að ræða. Sem dæmi má nefna eftirfarandi 

dóm: 

 

Hrd. 21. mars 2002 bls. 1212 (306/2001). Málið höfðaði X vegna ummæla 

hæstaréttarlögmanns í fjölmiðlum og krafðist m.a. miskabóta. Hæstiréttur fór ítarlega yfir 

ummælin og mat hvort þau skyldu varða lögmanninn bótaskyldu. Ein ummælin vörðuðu 

það að X hefði gengið til geðlæknis í kjölfar ákveðins atviks. Um þau sagði Hæstiréttur: 

„Þess verður sérstaklega að gæta að frásögn J um að X hafi gengið til geðlæknis í kjölfar 

þessa atviks styðst ekki nægilega við fyrirliggjandi gögn og hefur sætt andmælum af 

hálfu stefndu. Hvað sem líður sannleiksgildi þeirrar frásagnar gekk þó áfrýjandi með 

henni að ófyrirsynju á friðhelgi einkalífs X. Réttur X til friðhelgi einkalífs og æruverndar 

verður í þessu efni að ganga framar rétti áfrýjanda til að viðhafa þessi ummæli um hana í 

almennri umræðu“. Þarna segir dómstóllin berum orðum að engu máli hefði skipt þótt 

fullsannað hefði verið að stúlkan hefði gengið til geðlæknis, lögmaðurinn mátti samt ekki 

segja frá því opinberlega. Það er dæmi um staðreyndir sem ekki má segja frá. Þegar 

komið er að innsta kjarna friðhelgi einkalífs vegur það þyngra en tjáningarfrelsið. 

 

 Í þessu samhengi er rétt að minnast á lagagreinar sem banna með beinum hætti að greint 

sé opinberlega frá einkamálefnum annarra, t.d. 229. og 230. gr. almennra hegningarlaga nr. 

19/1940. Þau ákvæði hafa stoð í 71. gr. stjórnarskrárinnar. Þegar slíkar staðreyndir eru settar 

fram leysir það ekki undan ábyrgð þótt þær séu sannar. Brot gegn þessum ákvæðum eru þó 

yfirleitt ekki flokkuð sem árásir á æru manna heldur frekar sem brot á friðhelgi einkalífs.
55

  

 Í almennu hegningarlögunum nr. 19/1940 eru einnig lögfestar undantekningar á því að 

sannindi ummæla leysi undan ábyrgð: 

 

237. gr. 

Ef maður bregður manni brigslum án nokkurs tilefnis, þá varðar það sektum, þótt hann 

segi satt. 
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 Þetta ákvæði heimilar sérstaka refsingu þrátt fyrir sannindi ummæla. Í 1. mgr. 238. gr. er 

einnig lagt bann við því að leggja fram í meiðyrðamáli sönnur fyrir refsiverðum verknaði sem 

hefur verið sýknað af með fullnaðardómi í opinberu máli.  

 

6 Lokaorð 

Eins og er getið að framan hefur þróun dómaframkvæmdar í ærumeiðingarmálum verið mikil 

síðustu ár og áratugi. Áhrif Mannrétindasáttmála Evrópu og Mannréttindadómstóls Evrópu 

eru mikil enda virðist Hæstiréttur nú beita svipaðri aðferðarfræði og 

Mannréttindadómstóllinn.
56

 Þessi þróun hefur leitt af sér aukna vernd tjáningarfrelsis og 

svigrúm manna til þess að tjá sig hefur víkkað verulega á síðustu árum, jafnvel þótt ummæli 

eða gagnrýni séu harðorð.  

 Það er ljóst að Mannréttindadómstóll Evrópu greinir á milli gildisdóma og staðhæfinga 

um staðreyndir og hefur gert allar götur síðan MDE, Lingens gegn Austurríki, 8. júlí 1986 

(9815/82) féll. Gildisdómar njóta mun ríkari réttarverndar en staðhæfingar um staðreyndir. 

Krafa um að sanna gildisdóma brýtur gegn tjáningarfrelsinu því gildisdóma er ekki hægt að 

sanna, ólíkt því sem við á um staðreyndir, en þær er hægt að sanna með hefðbundnum 

lögfræðilegum hætti.
57

 Gildisdómar varða ekki ábyrgð nema í undantekningartilvikum, það er 

ef gildisdómur er sérlega móðgandi eða meiðandi.
58

 Vegna þessarar ríkari réttarverndar skiptir 

aðgreining á staðreyndum og gildisdómum mjög miklu máli í ærumeiðingarmálum. 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur skilgreint gildisdóma með nokkuð rúmum hætti og hefur 

ákveðin viðmið í þeim efnum.
59

 Þau eru að skoða ummæli í heild, skoða ummæli í samhengi 

við málsatvik í heild og leita að táknrænni eða yfirfærðri merkingu orða frekar en 

bókstaflegri.
60

 Auk þess hefur dómstóllinn túlkað ummæli sem gildisdóma jafnvel þótt 

ákveðinn staðreyndabragur virðist á þeim.
61

 Ummæli sem verður að telja afar harðorð, eins og 

„closet nazi“,
62

 hafa vegna þessara tilhneigingar dómstólsins til þess að túlka gildisdóma með 

rúmum hætti ekki verið talin varða ábyrgð. Mannréttindadómstóllinn gerir einnig þær kröfur 
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að gildisdómar séu settir fram í góri trú,
63

 eigi sér stoð í staðreyndum máls,
64

 og sé ekki 

óþarflega móðgandi eða meiðandi.
65

 

 Íslenskir dómstólar hafa að miklu leyti fylgt þróun Mannréttindadómstólsins og í 

fjölmörgum dómum hafa gildisdómar ekki varðað ábyrgð. Sem dæmi um það má nefna Hrd. 

2005, bls. 5105 (181/2005) og Hérd. Rvk. 23. júní 2006 (E-7593-2005). Héraðsdómurinn 

gengur e.t.v. einna lengst íslenskra dóma í því að skilgreina ummæli sem gildisdóma. Að 

sumu leyti virðast íslenskir dómstólar þó enn tregir til þess að ganga jafn langt og 

Mannréttindadómstóllinn hefur gert. Nefna má Hrd. 2004, bls. 1553 (382/2003), en þar voru 

ummæli talin gildisdómur en vörðuðu samt ábyrgð. Í öðrum málum hafa íslenskir dómstólar 

hugsanlega skilgreint gildisdóma með of þröngum hætti, sbr. Hérd. Rvk. 26. febrúar 2008 (E-

3619/2007), Hérd. Rvk. 4. desember 2008 (E-1442/2008) og Hrd. 2002, bls. 1212 (306/2001). 

 Hvað varðar þróun á málum sem varða staðhæfingar um staðreyndir gætir þess í auknum 

mæli að Mannréttindadómstóllinn geri vægari kröfur til sönnunar um staðreyndir í ákveðnum 

tilvikum.
66

 Skv. MDE, Bladet Tromsø og Stensaas gegn Noregi, 20, maí 1999 (21980/93) 

mega einstaklingar (eða allavega fjölmiðlamenn) vísa til staðreynda í opinberum skýrslum 

jafnvel þótt síðar komi í ljós að þær séu rangar.
67

 Það sama má segja um útbreiðslu ummæla 

sem stafa frá öðrum,
68

 sbr. MDE, Þorgeir Þorgeirson gegn Íslandi, 20. maí 1992 (21980/93) 

og MDE, Jersild gegn Danmörku, 23. september 1994 (15890/89).  

 Einnig er athyglisverð sú þróun dómaframkvæmdar Mannréttindadómstólsins sem kom 

fram í MDE, Steel og Morris gegn Bretlandi, 15. febrúar 2005 (68416/01), en þar leiddi 

ójafnræði aðila til þess að vægari kröfur voru gerðar til sönnunar staðreynda.
69

 

 Ekki hafa enn fallið margir dómar um þessi álitaefni hérlendis en telja má líklegt að 

íslenskir dómstólar munu fylgja línu Mannréttindadómstólsins. Hrd. 2000, bls. 4506 

(272/2000) styður þá niðurstöðu.  

   Tjáningarfrelsið virðist sífellt styrkjast á kostnað æruverndar en þegar kemur að kjarna 

friðhelgi einkalífs nær tjáningarfrelsið enn skammt, líkt og kom fram í Hrd. 2002, bls. 1212 

(306/2001). 
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