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1 Inngangur 

Vernd friðhelgi einkalífs felur í sér mikilvæg mannréttindi.
1
 Þá vernd er víða að finna, í 

stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, í almennum lögum og í alþjóðlegum 

skuldbindingum. Verndin er ekki takmörkuð við sérstakan hóp, heldur á hún við um alla, börn 

þar með talin. Börn eru sjálfstæðir einstaklingar með eigin mannréttindi
2
 sem verður að 

vernda, líkt og vernda verður mannréttindi allra annarra. Þó er ekki nóg að veita börnum sömu 

vernd og öllum öðrum. Börn eru sérstaklega viðkvæmur hópur sem þarfnast þar af leiðandi 

sérstakrar verndar.
3
  

Í þessari ritgerð verður það regluverk skoðað sem veitir friðhelgi einkalífs barna vernd. 

Verður það gert í samhengi við umfjöllun fjölmiðla um börn. Kannað verður hvort þau 

ákvæði sem finna má í stjórnarskrá, alþjóðlegum skuldbindingum, almennum lögum eða 

öðrum reglum nægi til þess að vernda börn og friðhelgi einkalífs þeirra í fjölmiðlaumfjöllun. 

Fjölmiðlar njóta vissulega tjáningarfrelsis, m.a. samkvæmt 73. gr. stjórnarskrárinnar. Þeir 

verða þó, eins og allir aðrir, að fara eftir þeim reglum sem settar hafa verið til þess að vernda 

friðhelgi einkalífs.  

Farið verður yfir vernd stjórnarskrárinnar og alþjóðlegra skuldbindinga sem Ísland hefur 

gengist undir, meðal annars samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins frá 1989. Þar á 

eftir verður vernd almennra laga skoðuð og því næst litið á þær siða- og starfsreglur sem 

settar hafa verið, t.d. siðareglur Blaðamannafélags Íslands. Þá verður litið til þeirra ábendinga 

sem nýlega hafa komið frá umboðsmanni barna á Íslandi um hvað betur megi fara á þessu 

sviði. Að lokum verður fjallað stuttlega um það hvernig vernd friðhelgi einkalífs barna er 

háttað í Noregi. 

Áður en lengra er haldið er nauðsynlegt að skilgreina hugtakið barn. Í samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (hér eftir kallaður Barnasáttmálinn) kemur fram í 1. 

gr. að hugtakið barn eigi við um hvern þann einstakling sem ekki hefur náð 18 ára aldri, með 

þeirri undantekningu að hann nái fyrr lögræðisaldri samkvæmt þeim lögum sem hann lýtur. 

Engin almenn skilgreining á hugtakinu kemur fram í barnalögum nr. 76/2003 en í 

barnaverndarlögum nr. 80/2002 kemur hins vegar fram svipuð skilgreining og er í 

Barnasáttmálanum. Þar segir í 1. mgr. 3. gr. að með börnum sé í lögunum átt við einstaklinga 

yngri en 18 ára. Auk þess má líta til 1. mgr. 1. gr. lögræðislaga nr. 71/1997 en samkvæmt 

                                                 
1
 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 103. 

2
 Barnasáttmálinn, bls. 26. 

3
 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 618. 
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henni verða einstaklingar lögráða 18 ára gamlir. Með þessum skilgreiningum í lögum má 

segja að hugtakið barn sé skilgreint á sama hátt í íslenskri löggjöf og í 1. gr. 

Barnasáttmálans.
4
 Hér á eftir verður miðað við þennan skilning á hugtakinu barn. 

2 Stjórnarskráin – Friðhelgi einkalífs  

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér eftir skammstafað stjskr.) er mikilvægust 

settra laga. Það felur í sér að ef önnur sett lög samrýmast ekki ákvæðum stjskr., ganga ákvæði 

hennar framar.
5
 Með því að hafa reglur sem varða mannréttindi í stjórnarskrá, verða þær 

rétthærri en aðrar réttarheimildir. Þar að auki verður erfiðara að breyta þeim en almennum 

lögum í samræmi við 1. mgr. 79. gr. stjskr.
6
 

2.1 Ákvæði 71. gr. stjórnarskrár 

Í 71. gr. stjskr. má finna meginákvæðið um vernd friðhelgi einkalífs. Nánar tiltekið felur 71. 

gr. stjskr. í sér vernd friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. Ákvæðið byggist á 8. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu, sem nánar verður fjallað um í kafla 3.1.
7
 

Hugtakið friðhelgi einkalífs er hvorki skilgreint í ákvæðinu sjálfu né í öðrum 

lagaákvæðum. Í athugasemdum við 9. gr. frumvarps þess er varð að stjórnarskipunarlögum 

nr. 97/1995 kemur þó eftirfarandi fram: 

 

Í friðhelgi einkalífsins felst fyrst og fremst réttur manns til að ráða yfir lífi sínu og líkama og til 

að njóta friðar um lífshætti sína og einkahagi. Jafnframt er litið svo á að tilfinningalíf og 

tilfinningasambönd við aðra njóti verndar samkvæmt ákvæðinu. […] Fleiri atriði falla 

tvímælalaust undir vernd einkalífs þótt þau séu ekki sérstaklega orðuð í 1. mgr. 9. gr. 

frumvarpsins, svo sem réttur manna til trúnaðarsamskipta við aðra. Á þetta fyrst og fremst við 

um margs konar tjáskipti milli manna sem ekki er gerlegt að telja hér með tæmandi hætti, en 

nærtækustu dæmin eru þó bréfaskipti og tjáskipti augliti til auglitis eða í síma, svo og orðaskipti 

í símskeytum, skjölum sem fara um myndsendi og önnur slík fjarskipti.
8 

 

Ef hugtakið einkalíf er skilgreint er það í raun safnheiti sem nær yfir heimili og fjölskyldu. 

Jafnframt á það við um allt það sem getur fallið undir það að vera persónulegir hagir manns.
9
 

Þetta orðalag er vissulega víðtækt, enda hefur ekki verið talið tækt að setja fram tæmandi 

talningu á því sem fellur undir hugtakið einkalíf.
10

 

Friðhelgi einkalífs þarfnast ekki aðeins verndar gegn afskiptum stjórnvalda. Sú skylda 

hvílir einnig á herðum löggjafans að setja reglur til að vernda einstaklinga innbyrðis, þ.e. 

                                                 
4
 Barnasáttmálinn, bls. 10.  

5
 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 85. 

6
 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 21. 

7
 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 109. 

8
 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 2099-2100. 

9
 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 536-537. 

10
 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 290. 
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hvora fyrir öðrum. Friðhelgi einkalífs á, samkvæmt ákvæðinu, að vera veitt refsivernd. 

Jafnframt eiga að vera til staðar bótareglur vegna ólöglegra afskipta af einkalífi, heimili eða 

fjölskyldu manna.
11

  

Samkvæmt orðanna hljóðan verður að ætla að ákvæðið verndi ekki aðeins fullorðna 

heldur líka börn. Skýrt kemur fram í 1. mgr. 71. gr. stjskr. að allir skuli njóta réttar til 

friðhelgi. Með orðalaginu „allir skulu njóta friðhelgi einkalífs“ í 71. gr. stjskr. er því tekinn af 

allur vafi, það er enginn undanskilinn réttinum.
12

 Þó má gera takmarkanir á þessum rétti, eins 

og kemur fram í 2. og 3. mgr. ákvæðisins, að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. 

Skal nú vikið að 3. mgr. 76. gr. stjskr. Þar er sú skylda lögð á löggjafann að hann tryggi 

börnum þá vernd og umönnun sem nauðsynleg er til þess að tryggja velferð þeirra. Það skal 

gert með lögum. 

2.2 Ákvæði 3. mgr. 76. gr. stjórnarskrár 

Í 3. mgr. 76. gr. stjskr. kemur fram að börnum skuli tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem 

velferð þeirra krefst. Ákvæðið, sem á sér m.a. fyrirmynd í 2. mgr. 3. gr. Barnasáttmálans
13

, 

felur í sér almenna stefnuyfirlýsingu. Í ákvæðinu er ekkert fjallað nánar um það hvað felist í 

þeirri vernd eða umönnun sem ákvæðið kveður á um.
14

  

Í athugasemdum við 14. gr. frumvarps þess er varð að stjórnarskipunarlögum nr. 97/1995 

kemur fram að með ákvæðinu sé aðallega gert ráð fyrir að „leggja skyldu á löggjafann til að 

setja lög til að veita börnum fyrrnefnda tryggingu.“
15

 Enn fremur segir að „þetta ákvæði [geti] 

þó einnig falið í sér öllu veigameiri efnisreglu því unnt gæti verið að sækja stoð eða áréttingu 

til þess fyrir heimild til undantekninga frá öðrum reglum mannréttindakafla stjórnarskrárinnar 

ef slíkar undantekningar eru nauðsynlegar til verndar börnum.“
16

  

Í frumvarpinu er í framhaldinu af þessu tekið dæmi um hvar ákvæðið gæti komið að 

notum. Þar kemur fram að með því að beita 3. mgr. 14. gr. stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995 

(sem varð að 3. mgr. 76. gr. stjskr.) sé væntanlega hægt að skýra undantekningarákvæðin í 3. 

mgr. 11. gr. stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995 (sem varð að 3. mgr. 73. gr. stjskr.) þannig, að 

heimilt sé að lögfesta reglur sem banna börnum aðgang að kvikmyndum og öðru myndefni 

sem sýni ofbeldi. Þetta sé þá í lagi þótt tjáningarfrelsinu, sem veitt er vernd í 1.-2. mgr. 73. gr. 

                                                 
11

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 285. 
12

 Friðhelgi einkalífs, bls. 5. 
13

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 559. 
14

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 560. 
15

 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 2110. 
16

 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 2110. 
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stjskr., gæti með þessum reglum verið settar skorður.
17

 Dæmi um löggjöf sem sett er til að 

fylgja eftir fyrirmælum 3. mgr. 76. gr. eru lög um eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum 

og tölvuleikjum nr. 62/2006.
18

 Hægt er að leiða líkur að því að það sama geti átt við um reglur 

sem tryggja eiga friðhelgi einkalífs barna í fjölmiðlum. Með því að beita saman 3. mgr. 76. gr. 

stjskr. og 3. mgr. 73. gr. stjskr. má því ætla að hægt sé að setja reglur sem takmarka 

tjáningarfrelsi fjölmiðla, ef það er gert með það að markmiði að tryggja friðhelgi einkalífs 

barna í fjölmiðlum.  

Ekki er nóg að setja þessar reglur heldur verður verndin sem þær kveða á um að vera bæði 

raunhæf og virk. Ef svo er ekki gæti staðan verið sú að lagaverndinni sé svo ábótavant að í 

raun sé verið að brjóta gegn 3. mgr. 76. gr. stjskr.
19

 Nauðsynlegt er því að þær reglur sem 

settar eru til þess að vernda friðhelgi einkalífs barna í fjölmiðlum séu virkar, þ.e. veiti börnum 

raunverulega vernd, en séu ekki bara orðin tóm. 

3 Alþjóðlegar skuldbindingar – Friðhelgi einkalífs 

3.1 Ákvæði 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu 

Mannréttindasáttmáli Evrópu (hér eftir skammstafað MSE) var lögfestur hér á landi með 

lögum nr. 62/1994. Samkvæmt 1. gr. laganna hefur MSE sömu stöðu og almenn lög. Þessi 

lögfesting MSE var ein af ástæðunum fyrir því að ráðist var í endurskoðun á 

mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar sem leiddi síðan til lögfestingar 

stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995 sem vísað hefur verið í hér að ofan.
20

 

Í 1. mgr. 8. gr. MSE er kveðið á um það að hver maður eigi rétt til friðhelgi einkalífs, 

fjölskyldu, heimilis og bréfaskipta. Í 2. mgr. ákvæðisins koma síðan fram þau skilyrði sem 

þurfa að vera uppfyllt til þess að þessi réttur verði takmarkaður. Orðalagi 71. gr. stjskr. svipar 

mjög til orðalags 8. gr. MSE. Dómaframkvæmd á Íslandi frá 1995 sýnir líka greinilega að 

MSE hefur haft áhrif á skýringu mannréttindaákvæða stjórnarskrárinnar fyrir íslenskum 

dómstólum.
21

 Við athugun á 71. gr. stjskr. og þeirri vernd sem ákvæðið á að veita er því 

mikilvægt að hafa í huga hvernig inntak 8. gr. MSE hefur verið skýrt af Mannréttindadómstól 

Evrópu. Við skýringu á 71. gr. stjskr. verður því að taka tillit til þeirra meginreglna sem hafa 

mótast hjá þeim dómstól.
22

 

                                                 
17

 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 2110. 
18

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 562. 
19

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 560. 
20

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 32-33. 
21

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 108. 
22

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 286. 
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Líkt og á við um 71. gr. stjskr., og farið var í í kafla 2.1, þá á 8. gr. MSE jafnt við um börn 

sem fullorðna, enda kveður orðalag ákvæðisins á um að sérhver maður eigi rétt á að njóta 

friðhelgi einkalífs. Það er því engum vafa undirorpið að ákvæðið eigi líka við um börn.
23

 

3.2 Önnur viðeigandi ákvæði alþjóðlegra skuldbindinga  

Ísland hefur verið aðildarríki að Sameinuðu þjóðunum frá 19. nóvember 1946.
24

 8. gr. MSE er 

í raun nánari útfærsla á 12. gr. Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna.
25

 Í 12. gr. 

Mannréttindayfirlýsingarinnar kemur fram bann við því að raska heimilisfriði nokkurs manns 

eftir geðþótta, hnýsast í einkamál hans, vanvirða hann eða spilla mannorði hans. Ber að veita 

öllum lagavernd gegn slíkum afskiptum.
26

 Mannréttindayfirlýsingin er ekki bindandi 

þjóðréttarsamningur heldur er hún yfirlýsing aðildarríkjanna um þau markmið sem stefnt er 

að við vernd mannréttinda. Þó að hún sé ekki bindandi eru áhrif hennar mikil. 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur t.d. vísað til yfirlýsingarinnar við skýringar á MSE. 

Einnig hafa íslenskir dómstólar vísað í hana við skýringar á stjórnarskránni.
27

 

Alþjóðasamningur Sameinuðu þjóðanna um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi tók gildi 

1976 og varð Ísland aðili að honum 1979.
28

 17. gr. samningsins kveður í raun á um það sama 

og 12. gr. Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna. Í 1. mgr. 17. gr. segir að engin skuli 

þurfa að þola geðþótta- eða ólögmæta röskun á einkalífi, fjölskyldu, heimili eða bréfaskiptum, 

né ólögmætar árásir á heiður eða mannorð sitt. Í 2. mgr. 17. gr. kemur svo fram að allir eigi 

rétt á lagavernd gegn þannig röskun eða árásum. Þessi samningur hefur, ólíkt MSE, ekki verið 

lögfestur. Hann er hins vegar þjóðréttarlega skuldbindandi
29

 líkt og á við um 

Barnasáttmálann, sem nánar skal nú vikið að. 

4 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna – Friðhelgi einkalífs 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, Barnasáttmálinn, var samþykktur 20. 

nóvember 1989 af allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna og tók gildi 2. september 1990. Hann 

var undirritaður af hálfu Íslands 26. janúar 1990, fullgiltur 28. október 1992 og öðlaðist gildi 

hér þann 27. nóvember 1992.
30

 

                                                 
23

 Friðhelgi einkalífs, bls. 5. 
24

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 75. 
25

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 285-86. 
26

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 285. 
27

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 75-76. 
28

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 77. 
29

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 90. 
30

 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 31. 
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Ísland aðhyllist tvíeðliskenninguna, en af henni leiðir, að taki ríkið á sig alþjóðlegar 

skuldbindingar eru þær ekki gildar réttarheimildir að landsrétti nema þeim hafi verið fengin sú 

staða með lagasetningu.
31

 Eins og áður er getið, þá á þetta við um Mannréttindasáttmála 

Evrópu, sem var lögfestur hér með lögum nr. 62/1994. Sambærileg staða er ekki uppi þegar 

kemur að Barnasáttmálanum þar sem hann er ekki lögfestur en íslensk lög eiga að vera skýrð 

með hliðsjón af honum. Stangist Barnasáttmálinn á við almenn lög, ganga almenn lög þar af 

leiðandi framar.
32

 Verður að telja að mikill vilji sé fyrir því að Barnasáttmálinn verði lögfestur 

hér á landi. Árið 2009 var samið frumvarp til lögleiðingar á Barnasáttmálanum.
33

 Það sem 

virðist standa í vegi fyrir því að þetta frumvarp verði lögfest er yfirlýsing sem Ísland gerði við 

c-lið 37. gr. Barnasáttmálans. Í c-lið 37. gr. er kveðið á um að halda skuli barni, sem svipt er 

frelsi, aðskildu frá fullorðnum föngum. Þangað til að Ísland uppfyllir c-lið 37. gr. og getur þar 

af leiðandi fallið frá þessari yfirlýsingu er lögfesting Barnasáttmálans ekki tæk.
34

 

Þó að Barnasáttmálinn hafi ekki sama gildi og almenn lög hér á landi þá felst í 

fullgildingu hans að aðildarríkin, í samræmi við alþjóðalög, skuldbinda sig til þess að tryggja 

börnum innan lögsögu sinnar öll þau réttindi sem talin eru upp í Barnasáttmálanum. Eins 

skuldbinda þau sig til þess að leggja fram skýrslu til Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna 

um það hvernig gengur að framfylgja Barnasáttmálanum í því ríki sem um ræðir.
35

 

Barnasáttmálinn hefur verið fullgiltur af öllum ríkjum heims með tveimur undantekningum. 

Bandaríkin og Sómalía eiga það sameiginlegt að hafa ekki fullgilt Barnasáttmálann, þrátt fyrir 

að hafa skrifað undir hann.
36

 

Eftirlit með Barnasáttmálanum felst aðallega í upplýsingaskyldu aðildarríkjanna um 

framkvæmd hans til alþjóðlegs eftirlitsaðila, þ.e. áðurnefndrar Barnaréttarnefndar Sameinuðu 

þjóðanna. Hlutverki Barnaréttarnefndarinnar er lýst í 43.-45. gr. Barnasáttmálans. Nefndin á 

m.a. að fylgjast með því hvernig Barnasáttmálanum er fylgt eftir í hverju aðildarríki og koma 

með tillögur að úrbótum ef hún finnur að einhverju. Til þess að nefndin geti unnið þetta starf 

sitt leggja aðildarríkin, eins og áður sagði, fram skýrslu um framkvæmd Barnasáttmálans í 

sínu ríki.
37

 

                                                 
31

 Björg Thorarensen og Pétur Leifsson: Kaflar úr þjóðarétti, bls. 12-14. 
32

 Barnasáttmálinn, bls. 8. 
33

 Þskj. 948, 140. lögþ. 2011-12, bls. 14 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
34

 Skýrsla umboðsmanns barna til nefndar Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 2010, bls. 3. 
35

 Barnasáttmálinn, bls. 6. 
36

 Barnasáttmálinn, bls. 6. 
37

 Barnasáttmálinn, bls. 6.  
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4.1 Ákvæði 16. gr. Barnasáttmálans  

Í 1. mgr. 16. gr. Barnasáttmálans segir að eigi megi láta barn sæta gerræðislegum eða 

ólögmætum afskiptum af einkalífi þess, fjölskyldu, heimili eða bréfum né ólögmætri árás á 

sæmd þess eða mannorð. Í 2. mgr. kemur síðan fram að barn eigi rétt á lagavernd fyrir slíkum 

afskiptum og árásum. Ákvæðið tryggir rétt barna til verndar á einkalífi sínu og á við um öll 

börn, við allar aðstæður, bæði innan fjölskyldunnar og utan.
38

  

Þó að barn eigi samkvæmt þessu rétt á að njóta friðhelgi einkalífs við allar 

kringumstæður, þá er rétturinn takmörkunum háður. Stafar það af ábyrgð foreldra á börnum 

sínum og eins af þeim skyldum sem hvíla á foreldrum t.d. hér á landi m.a. samkvæmt 

barnalögum nr. 76/2003, en nánar verður fjallað um þau í kafla 5.1. Foreldrar barns eiga að 

vernda það fyrir óæskilegum áhrifum og aðstæðum, en eftir því sem barn verður eldra á réttur 

þess að aukast jafnt og þétt.
39

 Það er með öðrum orðum skilyrði þess að barn fái tækifæri til 

þess að hafa not af þeirri vernd sem 16. gr. veitir, að með auknum aldri og þroska aukist enn 

fremur réttur barns til að taka ákvarðanir sem varða líf þess.
40

 Að öðrum kosti verður að telja 

að verndin sem 16. gr. kveður á um væri ekki mjög virk. 

4.2 Ákvæði 17. gr. Barnasáttmálans  

Í 17. gr. Barnasáttmálans er sjónum aðallega beint að fjölmiðlum og mikilvægi þeirra áréttað. 

Í a-d lið ákvæðisins er börnum tryggður aðgangur að ýmis konar efni og upplýsingum. Hér 

verður hins vegar e-liður ákvæðisins skoðaður betur. Í þeim lið er fjallað um þörfina á því að 

vernda börn fyrir þeim neikvæðu áhrifum sem fjölmiðlar geta haft á þau.
41

 

Í e-lið 17. gr. Barnasáttmálans kemur fram að aðildarríki skuli stuðla að því að mótaðar 

verði viðeigandi leiðbeiningareglur um vernd barns fyrir upplýsingum og efni sem skaðað 

getur velferð þess. Undir þetta getur t.d. fallið að setja þarf reglur sem takmarka aðgang barna 

að kvikmyndum og sjónvarpsefni.
42

 Það sem getur þó líka fallið undir e-lið 17. gr., og kemur 

fjölmiðlaumfjöllun ef til vill meira við, er að vernda þarf barn fyrir viðkvæmum upplýsingum 

um það sjálft. Það sama á við um ofbeldis- og klámefni þar sem barn kemur sjálft við sögu. 

Hvers konar ólögmæt eða gerræðisleg notkun á persónuupplýsingum barna brýtur einnig gegn 

16. gr. Barnasáttmálans eins og rakið var í kafla 4.1.
43

 Af þessu má ætla að af e-lið 17. gr. 

Barnasáttmálans leiði að á íslenska ríkinu hvíli ákveðin þjóðréttarleg skylda til þess að stuðla 

                                                 
38

 Barnasáttmálinn, bls. 32. 
39

 Friðhelgi einkalífs, bls. 8-9.  
40

 Barnasáttmálinn, bls. 33.  
41

 Njål Høstmælingen: „Sivile rettigheter og friheter“, bls. 114. 
42

 Barnasáttmálinn, bls. 35.  
43

 Barnasáttmálinn, bls. 35.  
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að því að mótaðar verði viðeigandi leiðbeiningareglur. Þessar reglur hafi það þá að markmiði 

að vernda barnið fyrir hvers konar skaðlegum upplýsingum. Þetta hefur t.d. verið gert 

varðandi aðgang barna að kvikmyndum í lögum nr. 62/2006 um eftirlit með aðgangi barna að 

kvikmyndum og tölvuleikjum og eins í 28. gr. laga um fjölmiðla nr. 38/2011. Í 38. gr. laga um 

fjölmiðla má síðan finna reglur sem vernda eiga börn gegn ótilhlýðilegum viðskiptaboðum og 

fjarkaupum. Engar sértækar leiðbeiningar eru hins vegar til í íslenskri löggjöf, eða öðrum 

reglum, um hvernig fjölmiðlar eigi að haga umfjöllun sinni um börn. 

Erfitt er þó að sjá af lestri 17. gr. Barnasáttmálans, nákvæmlega hvaða skyldur hvíla á 

aðildarríkjunum til þess að liðir 17. gr. teljist vera uppfylltir. Þar má nefna að enska orðið 

„encourage“ er notað í Barnasáttmálanum en í íslenskri þýðingu Barnasáttmálans er orðið þýtt 

sem „stuðla að“. Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna hefur heldur ekki gefið skýrar línur 

um hvað hún telji vera fullnægjandi ráðstafanir af hálfu aðildarríkjanna.
44

  

4.3 Ákvæði 36. gr. Barnasáttmálans  

Í 36. gr. Barnasáttmálans er mjög almennt ákvæði þar sem segir að aðildarríki skuli vernda 

börn gegn hvers kyns annarri notkun sem á einhvern hátt getur stefnt velferð þeirra í hættu. 

Lítið hefur reynt á ákvæðið í framkvæmd. Dæmi um misneytingu sem gæti fallið undir 

ákvæðið er misneyting fjölmiðla á börnum enda taka aðrar greinar Barnasáttmálans ekki á 

því.
45

 Því má segja að 36. gr. taki við þar sem 17. gr. endar.  

5 Almenn lög – Friðhelgi einkalífs  

Í íslenskri löggjöf er að finna fjölda ákvæða sem hafa það að markmiði að veita friðhelgi 

einkalífs vernd eins og 71. gr. stjskr. gerir kröfu um. Friðhelgi einkalífs er því ekki bara varin 

í stjórnarskránni heldur líka í almennum lögum.
46

 Áður hefur verið minnst á verndina sem 

veitt er í 8. gr. MSE eins og kom fram í kafla 3.1 en nú verður stiklað á stóru um önnur 

ákvæði almennra laga sem vernda friðhelgi einkalífs.  

5.1 Barnalög og barnaverndarlög 

Ekkert almennt ákvæði er í barnalögum nr. 76/2003 um rétt barns til friðhelgi einkalífs. Í 28. 

gr. laganna er mælt fyrir um hvað felst í forsjárskyldu foreldra. Eins og tæpt var á í kafla 4.1 

takmarkar þessi forsjárskylda foreldra rétt barns til þess að njóta friðhelgi einkalífs síns.
47

 

Telja verður þessa takmörkun á rétti barns til friðhelgi einkalífs eðlilega, enda myndu fáir ef 

                                                 
44

 Sharon Detrick: A commentary on the United Nations Convention on the rights of the child, bls. 288. 
45

 Barnasáttmálinn, bls. 62. 
46

 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 113. 
47

 Friðhelgi einkalífs, bls. 8-9. 
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nokkrir halda því fram að börn ættu að fá að ráða sér algjörlega sjálf frá fæðingu. Samkvæmt 

5. mgr. 28. gr. laganna á barn rétt á forsjá foreldra sinna, annars eða beggja, uns það verður 

sjálfráða, sem samkvæmt 1. mgr. 1. gr. lögræðislaga nr. 71/1997 gerist þegar barn verður 18 

ára gamalt. Ákveðin takmörkun á friðhelgi einkalífs barns á sér því stað þangað til að barn 

verður sjálfráða. 

Til þess að vega upp á móti þeim takmörkunum sem forsjá foreldra hefur óhjákvæmilega 

á friðhelgi einkalífs barna, eru ákvæði í lögum sem veita barni annað hvort samráðsrétt eða, í 

undantekningartilvikum, sjálfsákvörðunarrétt.
48

 Samráðsrétt má t.d. sjá í 6. mgr. 28. gr. 

barnalaganna. Þar kemur fram að foreldrum ber að hafa samráð við barn sitt áður en 

málefnum þess er ráðið til lykta, eftir því sem aldur og þroski barnsins gefa tilefni til. Þar að 

auki segir að afstaða barns skuli fá aukið vægi eftir því sem það eldist og þroskast. Dæmi um 

sjálfsákvörðunarrétt barns er að finna í 3. tölul. 2. mgr. 13. gr. laga nr. 25/1975 um ráðgjöf og 

fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir. Þar er 

stúlkum, 16 ára og eldri, veittur sjálfsákvörðunarréttur til þess að sækja um fóstureyðingu án 

samþykkis eða vitundar foreldra sinna.
49

 

Í barnaverndarlögum nr. 80/2002 er ekki neitt almennt ákvæði um rétt barns til friðhelgi 

einkalífs. Líkt og í barnalögum eru þó til staðar ákvæði sem veita barni samráðsrétt. Dæmi um 

samráðsrétt í barnaverndarlögum er 2. mgr. 46. gr. laganna en það ákvæði varðar meðferð 

barnaverndarmáls og rétt barns til þess að tjá sig um það. Þar kemur fram að gefa skuli barni 

kost á því að tjá sig um mál sem það varðar í samræmi við aldur þess og þroska og að taka 

skuli réttmætt tillit til skoðana þess við úrlausn máls. Samráðsrétturinn er einnig áréttaður á 

fleiri stöðum í barnaverndarlögunum.
50

  

Þessi samráðsréttur, sem barni er smátt og smátt veittur eftir því sem það verður eldra og 

það öðlast meiri þroska, tryggir að réttur barns til friðhelgi einkalífs samkvæmt 71. gr. stjskr. 

sé ekki virtur að vettugi.
51

 Má ætla að með þessu móti komi löggjöfin á vissan hátt til móts 

við barn og réttindi þess. 

5.2 Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga 

Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 er 

markmið laganna að stuðla að því að með persónuupplýsingar sé farið í samræmi við 

grundvallarsjónarmið og reglur um persónuvernd og friðhelgi einkalífs. Eins eiga þau að 

                                                 
48

 Friðhelgi einkalífs, bls. 18-20. 
49

 Friðhelgi einkalífs, bls. 45. 
50

 Friðhelgi einkalífs, bls. 24-25. 
51

 Friðhelgi einkalífs, bls. 24. 



11 

tryggja áreiðanleika og gæði slíkra upplýsinga og frjálst flæði þeirra á innri markaði Evrópska 

efnahagssvæðisins. Ákvæði laganna eiga þó að takmörkuðu leyti við um meðferð 

persónuupplýsinga í fréttamennsku. Samkvæmt 2. málsl. 5. gr. laganna gilda aðeins ákvæði 4. 

gr., 1. og 4. tölul. 7. gr., 11.-13. gr. og 24., 28., 42. og 43. gr. laganna þegar 

persónuupplýsingar eru einvörðungu unnar í þágu fréttamennsku eða bókmenntalegrar eða 

listrænnar starfsemi. 

Ákvæðin sem talin eru upp hér að ofan gilda því um vinnslu fjölmiðla á 

persónuupplýsingum. Verður að telja að þau feli í sér mikilvægar leiðbeiningar fyrir 

fjölmiðla. Eru það aðallega 1. og 4. tölul. 7. gr. laganna sem vert er að benda á.
52

 Í 1. tölul. 7. 

gr. kemur fram að við meðferð persónuupplýsinga skuli gætt að því að þær séu unnar með 

sanngjörnum, málefnalegum og lögmætum hætti. Öll meðferð þeirra skal vera í samræmi við 

vandaða vinnsluhætti persónuupplýsinga. Í 4. tölul. 7. gr. kemur m.a. fram að við meðferð 

persónuupplýsinga skuli gætt að því að þær séu áreiðanlegar og uppfærðar eftir þörfum.  

Samkvæmt 2. mgr. 1. gr. laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga annast 

Persónuvernd eftirlit með framkvæmd laganna. Þetta getur hún gert t.d. með því að gefa álit 

sitt á meðferð persónuupplýsinga sbr. 6. tölul. 3. mgr. 37. gr. laganna.
53

 Í áliti 

Persónuverndar 4. júlí 2005 (2005/381) tekur Persónuvernd sérstaklega á umfjöllun fjölmiðla 

um einkamálefni. Kemur þar fram að í umfjöllunum sínum eigi íslenskir fjölmiðlar að fara 

eftir þeim ákvæðum laga nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, sem 

talin eru upp hér að ofan. Persónuvernd áréttar enn fremur í álitinu að brot gegn ákvæðunum 

geti varðað bótaábyrgð og refsiábyrgð að lögum samkvæmt 42.-43. gr. laganna. Síðan kemur 

fram að það sé í höndum dómstóla, en ekki Persónuverndar, að skera úr um hvort brotið hafi 

verið gegn þessum reglum.
54

 

Ætla verður að ákvæði laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga eigi við 

hvort sem umfjöllun fjölmiðla snýr að börnum eða fullorðnum. 

5.3 Almenn hegningarlög 

Í almennum hegningarlögum nr. 19/1940 er að finna ákvæði sem vernda friðhelgi einkalífs. 

Eins og á við um önnur lagaákvæði sem veita friðhelgi einkalífs vernd gilda þau hvort sem 

um er að ræða brot gegn börnum eða fullorðnum sbr. 71. gr. stjskr. og umfjöllun í kafla 2.1 

hér að framan. Ákvæðin er að finna í XXV. kafla laganna, t.d. 229. gr. um bann við því að 

skýra opinberlega frá einkamálefnum annarra. Þau veita friðhelgi einkalífs refsivernd, þ.e. við 

                                                 
52

 Ársskýrsla 2005, bls. 38. 
53

 Ársskýrsla 2005, bls. 38. 
54

 Ársskýrsla 2005, bls. 37-41. 
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því liggur refsing ef umfjöllun um einkamál annarra eða öflun upplýsinga gengur of langt.
55

 

Þessi ákvæði eru mikilvæg þegar kemur að því að veita m.a. fjölmiðlamönnum aðhald við 

vinnu sína, svo þeir fari ekki yfir strikið í umfjöllun sinni um einkamál einstaklinga.
56

 

5.4 Lög um fjölmiðla  

Ný lög um fjölmiðla nr. 38/2011 tóku gildi þann 21. apríl 2011. Einkum er fjallað um 

friðhelgi einkalífs í 1. mgr. 26. gr. laganna. Í henni segir að fjölmiðlaveita skuli í starfi sínu 

halda í heiðri lýðræðislegar grundvallarreglur og standa vörð um tjáningarfrelsi. Jafnframt 

segir að fjölmiðlaveita skuli virða mannréttindi og jafnrétti auk þess að hafa í huga friðhelgi 

einkalífs. Síðan kemur fram að fjölmiðlaveita skuli gæta þess að uppfylla kröfur um hlutlægni 

og nákvæmni í umfjöllun sinni um fréttir og fréttatengt efni og gæta þess að mismunandi 

sjónarmið komi fram, jafnt karla sem kvenna. Í athugasemdum við 26. gr. frumvarpsins sem 

varð að lögum um fjölmiðla nr. 38/2011 er hnykkt á því að fjölmiðlar þurfi, eins og aðrir, að 

taka tillit til réttar einstaklinga til friðhelgi einkalífs við meðferð sína á persónuupplýsingum. 

Þó að í samfélaginu ríki jafnframt réttur til tjáningarfrelsis, og sá réttur sé vissulega 

nauðsynlegur svo að fjölmiðlamenn fái tækifæri til þess að sinna starfi sínu, þá fylgi þessu 

frelsi mikil ábyrgð. Gegnir því 26. gr. laganna því hlutverki að árétta að fjölmiðlum beri, rétt 

eins og öllum öðrum í samfélaginu, að virða rétt einstaklingsins til friðhelgi einkalífs.
57

 

Samkvæmt orðanna hljóðan er ekki hægt að skilja ákvæðið öðruvísi en svo að það eigi við um 

bæði fullorðna og börn. 

Í lögunum um fjölmiðla er líka að finna ákvæði sem sérstaklega taka til barna. Í 28. gr. 

laganna er t.d. fjallað um vernd barna gegn skaðlegu efni. Í 1. mgr. 28. gr. er að finna 

bannreglu. Þar kemur fram að fjölmiðlaveitu sem miðlar hljóð- og myndefni er óheimilt að 

miðla efni sem getur haft skaðvænleg áhrif á líkamlegan, andlegan eða siðferðilegan þroska 

barna. Samkvæmt ákvæðinu er einkum átt við efni sem felur í sér klám eða tilefnislaust 

ofbeldi. Í 2. mgr. 28. gr. laganna koma síðan fram undantekningar frá þessu banni. Í 4. mgr. 

28. gr. laganna er aftur á móti að finna almenna vísireglu. Samkvæmt athugasemdum við 4. 

mgr. 28. gr. í frumvarpinu er varð að lögum um fjölmiðla nr. 38/2011 er 4. mgr. ætlað að taka 

til annarra fjölmiðla en þeirra sem fjallað er um í 1.-3. mgr.
58

 Í 4. mgr. sjálfri segir að þessar 

fjölmiðlaveitur skuli kappkosta að efni sem getur haft skaðvænleg áhrif á líkamlegan, 

andlegan eða siðferðilegan þroska barna sé þeim hvorki aðgengilegt né því miðlað til þeirra. Í 

                                                 
55

 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 113. 
56

 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 114. 
57

 Þskj. 215, 139. lögþ. 2010-11, bls. 143 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
58

 Þskj. 215, 139. lögþ. 2010-11, bls. 147 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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fyrrnefndum athugasemdum við 4. mgr. 28. gr. í frumvarpinu sem varð að lögum um 

fjölmiðla nr. 38/2011 segir að 4. mgr. 28. gr. feli einungis í sér almenn tilmæli, en ekki 

bannreglu. Ein af ástæðunum fyrir því var sú að löggjafinn taldi sig ekki í stakk búinn til þess 

að setja saman bannreglu, hvað varðar aðra fjölmiðla en þá sem miðla hljóð- og myndefni, 

með nægilega skýrum eða tæmandi hætti. Í sömu athugasemdum kemur þó fram að ávallt 

skuli reynt að fara eftir þessum fyrirmælum 4. mgr. 28. gr.
59

  

Hvað varðar önnur ákvæði í lögum um fjölmiðla má nefna 38. gr. laganna um aukna 

neytendavernd barna og enn fremur 10. gr. laganna þar sem starfssviði fjölmiðlanefndar er 

lýst. Í 1. mgr. 10. gr. kemur fram að nefndin skuli sérstaklega stuðla að því að vernd barna sé 

virt samkvæmt fyrirmælum laganna.  

Þegar unnið var að áðurnefndu frumvarpi sem varð að lögum um fjölmiðla nr. 38/2011 

var, af hálfu mennta- og menningarmálaráðuneytisins, óskað eftir umsögn frá umboðsmanni 

barna um frumvarpið. Í umsögn sinni gerir umboðsmaður m.a. athugasemdir við, að ekkert 

ákvæði sé í lögunum sem „leggur þá skyldu á fjölmiðla að gæta sérstakrar varkárni þegar 

verið er að fjalla um börn og tryggja að umfjöllun sé ekki til þess fallin að hafa meiðandi eða 

niðurbrjótandi áhrif.“
60

 Ekki er að sjá að farið hafi verið eftir þessum ábendingum 

umboðsmanns barna. Frá umsögn umboðsmanns er mögulegt að álykta sem svo að 26. gr. 

laganna og hin ákvæðin sem talin eru upp hér að ofan séu ein og sér ef til vill ekki 

fullnægjandi til þess að standa vörð um réttindi barna. Meira þurfi að koma til, m.a. til þess að 

e-liður 17. gr. Barnasáttmálans sé uppfylltur.  

6 Siðareglur  

Þær reglur sem taldar hafa verið hér upp, hver af annarri, eru ekki einu lagareglurnar sem geta 

sett fjölmiðlaumfjöllun takmörk. Fjölmiðlamönnum ber einnig ákveðin skylda til þess að fara 

eftir hátternisreglum sem eiga að vernda borgarana fyrir því að umfjöllun fjölmiðla gangi of 

langt.
61

 Þetta eru svokallaðar siðareglur, en tilgangurinn með þeim er sá að varðveita eiginleg 

siðferðisleg gildi eins og t.d. sannleika og heiðarleika. Ekkert formlegt vald liggur til 

grundvallar siðareglunum, að minnsta kosti ekki með sama hætti og á við um lögin. Þær eru 

engu að síður mjög mikilvægar.
62

  

                                                 
59

 Þskj. 215, 139. lögþ. 2010-11, bls. 147-148 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
60

 Margrét María Sigurðardóttir: „Drög að frumvarpi til laga um fjölmiðla“, http://www.barn.is. 
61

 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 239. 
62

 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 240. 
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6.1 Siðareglur Blaðamannafélags Íslands 

Fyrir fjölmiðlamenn á Íslandi, hvort sem þeir starfa við prentfjölmiðla eða 

ljósvakafjölmiðla
63

, gilda siðareglur Blaðamannafélags Íslands.
64

 Til að framfylgja 

siðareglunum er starfrækt siðanefnd Blaðamannafélagsins. Samkvæmt 6. gr. þeirra getur 

einstaklingur lagt fram kæru til siðanefndar ef hann telur að þær hafi verið brotnar. Verður 

hann þar að auki að hafa hagsmuna að gæta í málinu.
65

 

Segja má að siðareglur Blaðamannafélags Íslands veiti lagareglum um refsi- og 

bótaábyrgð vegna friðhelgi einkalífs ákveðinn styrk.
66

 Það ýtir jafnframt undir gildi reglnanna 

að íslenskir dómstólar hafa í forsendum dóma vísað í þær og stundum jafnvel í úrskurði 

siðanefndar. Dómstólar eru hvorki bundnir af siðareglunum né úrskurðum siðanefndar. Vísun 

þeirra í þetta tvennt sýnir því fram á að þeir viðurkenna gildi reglnanna og úrskurðanna, 

a.m.k. að einhverju marki.
67

 

Þær siðareglur sem gilda í dag eru frá árinu 1991.
68

 Þær hafa m.a. verið gagnrýndar fyrir 

að vera ekki nógu ýtarlegar
69

 sem væntanlega þýðir að áhrif þeirra og gildi er ekki það sem 

ætlast mætti til. Sú grein sem mest hefur reynt á fyrir siðanefndinni er 3. gr. reglnanna70, en 

hún hljóðar svo: 

 

Blaðamaður vandar upplýsingaöflun sína, úrvinnslu og framsetningu svo sem kostur er og sýnir 

fyllstu tillitssemi í vandasömum málum. Hann forðast allt, sem valdið getur saklausu fólki, eða 

fólki sem á um sárt að binda, óþarfa sársauka eða vanvirðu.
71 

 

Siðareglurnar hafa nýlega verið endurskoðaðar og hefur stjórn Blaðamannafélags Íslands 

fyrir sitt leyti samþykkt tillögu að nýjum reglum. Leggja þarf reglurnar fram á aðalfundi 

félagsins, og á því eftir að koma í ljós hvort þær verði samþykktar. Endurskoðuðu reglurnar er 

m.a. mótaðar eftir sameiginlegum grunni í siðareglum blaðamannafélaga á Norðurlöndunum 

og í Bretlandi.
72

  

Í þessum drögum að nýjum reglum er m.a. að finna ákvæði um sérstaka aðgæsluskyldu 

þegar fjallað er um málefni barna (og annarra minnihlutahópa) í c-lið 4. gr. reglnanna. Hljóðar 

greinin svona: 
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 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 248. 
64

 „Siðareglur Blaðamannafélags Íslands“, http://press.is. 
65

 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 249. 
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 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 243. 
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 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 246. 
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 „Siðareglur Blaðamannafélags Íslands“, http://press.is. 
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 „Tillaga stjórnar að nýjum siðareglum“, http://press.is/news. 
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 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 248-249. 
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 „Siðareglur Blaðamannafélags Íslands“, http://press.is. 
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Sérstök aðgát skal höfð í umfjöllun um málefni barna, sjúklinga og annarra sambærilegra hópa. 

Upplýsingar um sakborninga í sérlega alvarlegum afbrotamálum, sérstaklega kynferðisbrota- og 

sifjaspellsmálum, ætti ekki að birta, ef það getur orðið til þess að kennsl verði borin á 

fórnarlömb þeirra.
73

 

 

Þessa skyldu, sem tekur svona sérstaklega m.a. til barna, er ekki að finna í núgildandi 

siðareglum Blaðamannafélags Íslands. Tíminn mun þó þurfa að leiða í ljós hvort þessar reglur 

verði samþykktar. Ef sú verður raunin verður áhugavert að sjá hvort og þá enn fremur hvaða 

áhrif ákvæðið muni hafa.  

6.2 Sérstakar starfsreglur 

Auk þessara eiginlegu siðareglna Blaðamannafélags Íslands er í dag algengt að einstakir 

fjölmiðlar setji sér sérstakar siðrænar starfsreglur. Þessar reglur eru þá settar með það í huga 

að vera siðareglunum til styrktar, fremur en að þær eigi að koma í staðinn fyrir þær.
74

  

Reglur af þessu tagi má finna hjá helstu fjölmiðlum landsins, t.d. Morgunblaðinu og 

Fréttablaðinu. Hjá Fréttablaðinu er að finna skráðar reglur fyrir starfsmenn. Kallast reglurnar 

þar „Starfsreglur Fréttablaðsins“ og kemur þar m.a. fram sérstaklega um börn:  

 

Börn: Sérstök aðgát er viðhöfð, þegar myndir eru teknar af börnum eða talað við þau. Yfirmenn 

ritstjórnar eru látnir vita. Sérstök áhersla er lögð á hagsmuni barna í kynferðisbrotamálum.
75

 

 

Í reglunum er síðan t.d. nánar tekið á því hvernig fjallað skuli um einkamál fólks og eins 

hvernig haga skuli nafnbirtingum. Það er þá ekki sérstaklega takmarkað við börn heldur á það 

við um alla, nema þeir séu sérstaklega undanskildir.
76

 

Hjá Morgunblaðinu er til staðar starfsmannahandbók ásamt því að farið er eftir óskráðum 

vinnureglum. Gildir m.a. sú óskráða grundvallarregla að leyfi skuli fengið hjá foreldrum 

þegar rætt er við börn. Einnig er farið varlega í myndbirtingar og þá sérstaklega þegar um er 

að ræða viðkvæm mál sem snerta börn.
77

 

Sjá má af þessu að sérstakar reglur um hvernig fjalla á um börn í fjölmiðlum má að 

einhverju leyti finna í starfsreglum hjá einstökum fjölmiðlum, hvort sem þær eru þá skráðar 

eða óskráðar. Erfitt er þó að fullyrða hvaða áhrif þessar reglur hafa í framkvæmd, þegar þær 

eru til staðar. Við brotum á þessum starfsreglum liggja ekki sérstök viðurlög. Má þó ætla að 

brot gegn þeim geti í einhverjum tilvikum kostað blaðamann vinnuna.
78
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 Svanhildur Hólm Valsdóttir: Lagaumhverfi fjölmiðla á Íslandi, bls. 91.  
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7 Umboðsmaður barna  

Embætti umboðsmanns barna var stofnað með lögum um umboðsmann barna nr. 83/1994. Í 1. 

mgr. laganna kemur fram að hlutverk umboðsmanns sé að bæta hag barna og standa vörð um 

hagsmuni, þarfir og réttindi þeirra. Í athugasemdum við frumvarpið sem varð að lögum um 

umboðsmann barna nr. 83/1994 kemur fram að umboðsmanni sé m.a. „ætlað að hafa 

frumkvæði að gagnrýnni og stefnumarkandi umræðu um stöðu barna í samfélaginu. Með því 

móti veiti hann stjórnvöldum og einstaklingum aðhald.“
79

  

7.1 Ábendingar umboðsmanns barna 

Meðal álitaefna og mála sem komið hafa til kasta umboðsmanns, og sem umboðsmaður hefur 

beitt sér fyrir nýlega, er umfjöllun fjölmiðla um börn. Í skýrslu umboðsmanns frá 2009 koma 

fram svipaðar athugasemdir og umboðsmaður gerði við frumvarpið sem varð að lögum um 

fjölmiðla nr. 38/2011 og komið var að hér á áðan í kafla 5.4. Í skýrslunni kemur eftirfarandi 

fram um fjölmiðlaumfjöllun:  

 

Við slíka umfjöllun þarf ávallt að huga að þeirri sérstöðu sem börn njóta samkvæmt lögum og 

alþjóðlegum mannréttindasamningum. Í 17. gr. barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er 

sérstaklega fjallað um mikilvægi fjölmiðla og ábyrgð þeirra gagnvart börnum. Í e-lið þess 

ákvæðis er tekið fram að aðildarríki skuli stuðla að því að mótaðar verði viðeigandi reglur um 

vernd barna fyrir upplýsingum og efni sem skaðað geti velferð þeirra. Þegar fjallað er um börn 

eða unglinga á mjög meiðandi hátt getur það augljóslega haft mjög slæm áhrif á sjálfsmynd og 

velferð þeirra. […] Umboðsmaður barna telur þörf á að mótaðar verði reglur sem leggi þá 

skyldu á fjölmiðla að gæta sérstakrar varkárni þegar verið er að fjalla um börn og tryggja að 

umfjöllun sé ekki til þess fallin að hafa meiðandi eða niðurbrjótandi áhrif.
80

 

 

Í skýrslu umboðsmanns frá 2010 fjallaði umboðsmaður svo um mál sem kom inn á borð 

til hans vegna vefsíðna þar sem var að finna m.a. ærumeiðandi ummæli um börn. Var lokað 

fyrir aðgang að umræddum vefsíðum sem leiddi til kvartana til Póst- og fjarskiptastofnunar.
81

 

Var umboðsmaður beðinn um að gefa álit sitt á málinu og í því kom fram að umboðsmaður 

taldi þá birtingu sem fram fór á umræddum vefsíðum brjóta í bága við réttindi barna. Benti 

umboðsmaður m.a. á 3. mgr. 76. gr. stjskr. og 16.-17. gr. Barnasáttmálans máli sínu til 

stuðnings.
82

 Í skýrslunni frá 2010 þar sem fjallað er um málið kemur eftirfarandi fram: 

 

Ljóst er að núgildandi lög taka ekki nægilega á því hvernig bregðast eigi við birtingu efnis sem 

brýtur gegn ofangreindum réttindum barna. Er því ljóst að eftirláta verði fjarskiptafyrirtækjum 

ákveðið svigrúm til að loka fyrir aðgang að síðum, til þess að tryggja vernd barna. Í þessu 

sambandi er mikilvægt að hafa í huga að hagsmunir barna skulu alltaf hafa forgang þegar teknar 
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80

 Skýrsla umboðsmanns barna 2009, bls. 17-18.  
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eru ákvarðanir varðandi þau, sbr. 3. gr. Barnasáttmálans. Umboðsmaður vill því leggja áherslu á 

að þegar um er að ræða myndbirtingar og umfjöllun á vefsíðum sem fela í sér alvarleg brot á 

réttindum barna ættu hagsmunir þeirra, þ.e. réttur til friðhelgi einkalífs og vernd gegn ofbeldi, 

að vega þyngra en réttur netnotenda til tjáningarfrelsis. Telur umboðsmaður það í samræmi við 

ofangreint ákvæði stjórnarskrárinnar sem og ákvæði Barnasáttmálans.
83

 

 

Ljóst er af þessu að fjölmiðlaumfjöllun um börn er eitt af þeim álitaefnum sem hafa verið 

áberandi hjá umboðsmanni barna undanfarin ár. Sú verður líklega raunin þangað til brugðist 

hefur verið við þeim skorti á reglum sem nauðsynlegar eru til þess að tryggja friðhelgi 

einkalífs barna í fjölmiðlum. 

8 Norræn löggjöf 

8.1 Vernd friðhelgi einkalífs barna í Noregi 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna tók gildi í Noregi þann 7. febrúar 1991. Noregur gekk 

síðan skrefinu lengra því árið 2003 var Barnasáttmálinn lögfestur þar í landi. Samtímis voru 

gerðar breytingar á öðrum lögum til þess að gera ákvæði Barnasáttmálans sýnilegri. 

Barnasáttmálinn er ekki aðeins gildandi lög í Noregi heldur ganga ákvæði hans framar 

ákvæðum annarra laga sem eru í mótsögn við hann. Barnasáttmálinn hefur þar af leiðandi 

mjög sterka stöðu.
84

 

Í Noregi er ekkert heildarákvæði um vernd friðhelgi einkalífs í grundvallarlögunum
85

 sem 

væri sambærilegt 71. gr. stjskr. hér á landi.
86

 Það kemur þó varla að sök hvað rétt barna varðar 

því eins og áður hefur komið fram er Barnasáttmálinn lögfestur og gengur jafnframt framar 

öðrum lögum. Auk þess eru til staðar ólögfestar meginreglur. Af þeim leiðir að ef yfirvöld 

ætla sér að takmarka rétt einstaklings til friðhelgi einkalífs þá verður það að koma fram í 

lögum.
87

 Hvað varðar sérstaklega rétt barna til friðhelgi einkalífs má benda á 30. gr. norsku 

barnalaganna nr. 7/1981
88

 þar sem foreldraábyrgð er áréttuð líkt og á sér stað í 28. gr. íslensku 

barnalaganna nr. 76/2003 og farið var yfir í kafla 5.1. Í 31. og 33. gr. norsku barnalaganna er 

síðan að finna ákvæði um samráðs- og sjálfsákvörðunarrétt barna sem svipar til 6. mgr. 28. gr. 

barnalaganna, þó að norsku ákvæðin séu öllu ýtarlegri. Líkt og á Íslandi eru síðan ákvæði í 

hegningarlögum Norðmanna nr. 10/1902
89

 sem veita friðhelgi einkalífs refsivernd. Eins má 

                                                 
83

 Skýrsla umboðsmanns barna 2010, bls. 42. 
84

 Lucy Smith: „FNs konvensjon om barnets rettigheter“, bls. 23-24. 
85

 Kongeriget Norges Grundlov av 17. mai 1814. 
86

 Njål Høstmælingen: „Sivile rettigheter og friheter“, bls. 112. 
87

 Njål Høstmælingen: „Sivile rettigheter og friheter“, bls. 112. 
88

 Lov om barn og foreldre av 8. april 1981 nr. 7. 
89

 Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 nr. 10. 
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benda á persónuupplýsingalög nr. 31/2000
90

 sem veita vernd við meðhöndlun 

persónuupplýsinga.
91

 

Hvað varðar 17. gr. Barnasáttmálans er ekkert eitt ákvæði í norskum lögum sem beinlínis 

tekur á innihaldi greinarinnar. Áhrif greinarinnar má hins vegar sjá í framkvæmd og í hinum 

ýmsu lögum.
92

 Í 382. gr. norsku hegningarlaganna er t.d. að finna bann við leigu 

ofbeldismynda til barna. Eins má sjá ákvæði í norsku útvarpslögunum nr. 127/1992
93

 um bann 

við auglýsingum sem beinast að börnum.
94

 Ekki er þó að sjá af þessu að í norskum lögum sé 

að finna sérstakt ákvæði sem hefur að geyma reglur fyrir fjölmiðla um hvernig á að haga 

umfjöllun um börn. 

Líkt og á Íslandi er að finna siðareglur fyrir blaðamenn í Noregi.
95

 Eins og kom fram í 

kafla 6.1 er tillaga stjórnar Blaðamannafélags Íslands að nýjum siðareglum m.a. mótuð að 

einhverju leyti eftir siðareglum blaðamannafélaga á Norðurlöndunum. Í grein 4.8. í norsku 

siðareglunum er að finna eftirfarandi ákvæði: 

 

Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan 

få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering. Barns 

identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernsaker eller rettssaker.
96

 

 

Samkvæmt þessu á fjölmiðlamaður að meta sjálfur hvaða afleiðingar umfjöllun geti haft á 

barn. Þetta á líka við þó að foreldri eða forráðamaður hafi gefið leyfi fyrir umfjöllun. Að 

þessu leyti verður að telja að þetta ákvæði gangi aðeins lengra, eða sé að minnsta kosti 

afmarkaðra, en það sem stjórn Blaðamannafélags Íslands hefur í hyggju að setja. 

9 Niðurstöður 

Í ritgerð þessari var athugunarefnið það hvort að í stjórnarskránni, alþjóðlegum 

skuldbindingum, almennum lögum eða öðrum reglum væri að finna ákvæði sem vernduðu 

börn og friðhelgi einkalífs þeirra nægilega í umfjöllun fjölmiðla.  

Augljóst er af skoðun á 71. gr. stjskr. að börn eiga rétt á því að njóta friðhelgi einkalífs líkt 

og hinir fullorðnu. Þar að auki er mögulegt að þau geti notið ennþá meiri verndar ef sótt er 

stoð fyrir þeirri vernd í 3. mgr. 76. gr. stjskr. Árétting á réttinum til friðhelgi einkalífs kemur 
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fram í alþjóðlegum skuldbindingum sem Ísland hefur gengist undir. Þar fer fremst í flokki hið 

lögfesta ákvæði í 8. gr. MSE. 

Íslensk lög eiga að vera skýrð með hliðsjón af Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og í 

16. gr. hans er áréttuð umrædd vernd friðhelgi einkalífs barna. Í 17. gr. Barnasáttmálans er 

svo m.a. mælt fyrir um að aðildarríki stuðli að því að settar séu leiðbeiningareglur sem verndi 

börn fyrir skaðlegum upplýsingum. Ekkert kemur þó fram um hvaða form eigi að vera á 

þessum reglum eða hvað eigi að koma fram í þeim, og framkvæmd er fremur óljós. Það er því 

í höndum hvers ríkis fyrir sig að gera það sem það getur til þess að uppfylla þetta ákvæði.  

Vernd friðhelgi einkalífs er víða að finna í almennum lögum. Hvað börn varðar 

sérstaklega gilda barnalög nr. 76/2003 og barnaverndarlög nr. 80/2002. Ekkert almennt 

ákvæði er þó að finna í þessum lögum um rétt barna til að njóta friðhelgi einkalífs, hvað þá 

leiðbeiningar um eða takmörk á því hvernig fjallað skuli um þau í fjölmiðlum. Varðandi 

réttarvernd verða börn því að treysta á sömu reglur og þeir fullorðnu, sem einkum má finna í 

lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 og almennu 

hegningarlögunum nr. 19/1940. Gott tilefni til þess að lögfesta einhvers konar 

leiðbeiningareglur um umfjöllun fjölmiðla um börn gafst þegar ráðist var í að semja ný lög 

um fjölmiðla. Í lögum um fjölmiðla nr. 38/2011 er að finna almennar grundvallarreglur í 26. 

gr. m.a. um friðhelgi einkalífs og eins eru til staðar sérreglur sem vernda eiga börn fyrir 

skaðlegu efni t.d. í 28. gr. laganna. Ekkert ákvæði var hins vegar sett í lögin um fjölmiðla sem 

skyldar fjölmiðla til þess að gæta sérstakrar varkárni í umfjöllun um börn. Er það athyglisvert 

í ljósi ábendinga umboðsmanns barna um að þess konar reglur vantaði í íslenska löggjöf.  

Vernd friðhelgi einkalífs er ekki einungis að finna í lögum. Takmörkun á umfjöllun 

fjölmiðla getur líka átt sér stað t.d. í siða- og starfsreglum, þó að þær reglur hafi ekki sömu 

áhrif og ef þær væri að finna í almennum lögum. Hingað til hefur þetta þó ekki verið nýtt sem 

skyldi til þess að setja ýtarlegar reglur. Hinar nýju en ósamþykktu reglur Blaðamannafélags 

Íslands eru þó skref í rétta átt.  

Umboðsmaður barna hefur töluvert gagnrýnt umfjöllun fjölmiðla um börn. Enn fremur 

hefur umboðsmaður bent á þann skort sem ríkir á reglum sem tryggja friðhelgi einkalífs barna 

í fjölmiðlum. Þetta hefur umboðsmaður m.a. gert í árlegum skýrslum sínum. Lítið hefur þó 

verið brugðist við ábendingum umboðsmanns. 

Í Noregi standa málin nokkuð öðruvísi, aðallega vegna þess að þar hefur Barnasáttmálinn 

stöðu almennra laga. Að því frátöldu virðist friðhelgi barna njóta svipaðrar verndar og hér á 

landi. 
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Af framansögðu má ljóst vera að töluverða vernd friðhelgi einkalífs sé að finna víða í 

íslenskri löggjöf, alþjóðlegum skuldbindingum og öðrum reglum. Þrátt fyrir það verður að 

telja að talsvert vanti upp á til þess að börn fái þá sérstöku vernd sem þau þurfa á að halda. Á 

okkar tímum er hlutverk fjölmiðla alltaf að verða stærra og viðameira og nauðsynlegt er að 

börn, umfram alla, njóti verndar fyrir ágangi þeirra. Börnum er vissulega veitt sama vernd og 

þeim fullorðnu, t.d. í 71. gr. stjskr. og 26. gr. laga um fjölmiðla nr. 38/2011. Ekki má gleyma 

að börn eru ekki eins og þeir fullorðnu, þau eru berskjaldaðri og þurfa sérstakari vernd. Það er 

okkar hinna að sjá til þess að þessi vernd sé til staðar. 
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