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1 Inngangur 

Hefðbundið er að skipta ríkisvaldinu upp í þrjá meginþætti: löggjafarvald, framkvæmdarvald 

og dómsvald. Vegna þess hve miklir áhrifavaldar fjölmiðlar geta verið eru þeir stundum 

kallaðir fjórða valdið. Valdið endurspeglast ekki síst í þeim áhrifum sem þeir geta haft við 

skoðanamyndun meðal almennings. Óumdeilt er að gáleysisleg umfjöllun um persónuleg 

málefni manna getur valdið þeim sem fyrir verður bæði fjárhagslegu og tilfinningalegu tjóni.
1
 

Því er tjáningarfrelsinu, sem þó er meðal mikilvægustu mannréttinda, settar skorður af 

friðhelgi einkalífs manna. Þetta er dæmi um það hvernig stjórnarskrárvernduð mannréttindi 

geta skarast en það kemur í hlut dómstóla að meta hvaða hagsmunir vega þyngra í hverju 

tilviki fyrir sig.
2 

Ákvæði um friðhelgi einkalífs hefur verið í íslenskum lögum allt frá setningu fyrstu 

stjórnarskrár Íslands árið 1874.
3
 Forsaga ákvæðisins bendir til þess að friðhelgi einkalífs hafi 

lengi talist til grundvallarmannréttinda þótt inntak hugtaksins hafi ef til vill breyst í takt við 

þróun samfélagsins. Í fyrri málslið 1. mgr. 71. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 

33/1944 (hér eftir stjskr.) segir að allir skuli njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. 

Með orðinu „allir“ er ljóst að átt er við sérhvern einstakling.
4
 Börn eru að sjálfsögðu þar með 

talin.
5
 Það er því ekki athugunarefni hvort börn eigi rétt til friðhelgi einkalífs heldur hvort 

íslensk löggjöf og framkvæmd hennar tryggi börnum þá vernd sem stjórnarskráin kveður á 

um. Vegna sérstöðu barna er tilefni til þess að kanna hvort þau hafi í reynd möguleika til þess 

að beita ákvæðum um réttindi sín, þ.e. hvort rétturinn sé virkur.
6
 Hafa skal í huga að ákvæðið 

felur ekki eingöngu í sér boð um að einkalíf manna skuli njóta verndar heldur einnig að 

löggjafanum beri að setja reglur sem tryggja einstaklingum þá vernd sem ákvæðið mælir fyrir 

um.
7
 Auk þess segir í 3. mgr. 76. gr. stjskr. að börnum skuli í lögum tryggð sú vernd og 

umönnun sem velferð þeirra krefst. 

Í þessari ritgerð verður leitast við að svara því hver réttarstaða barna er þegar foreldrar
8
 

greina frá persónulegum málefnum þeirra í fjölmiðlum og hvort börnum sé nægilega tryggður 

réttur til friðhelgi einkalífs samkvæmt íslenskum lögum. Þetta álitaefni verður skoðað annars 

vegar með tilliti til friðhelgi einkalífs barna og hins vegar með hliðsjón af tjáningarfrelsi 

                                                        
1
 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 39 og 48-49. 

2
 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 49. 

3
 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 535-536. 

4
 Friðhelgi einkalífs, bls. 5. 

5
 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 33. 

6
 Hrefna Friðriksdóttir: „Samningur um réttindi barnsins“, bls. 298.  

7
 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 285. 

8
 Með foreldrum er átt við foreldra skv. I. kafla barnalaga nr. 76/2003 og forsjárforeldra.  
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foreldra. Ástæða þess að friðhelgi einkalífs barna gagnvart tjáningarfrelsi foreldra verður 

kannað sérstaklega er sú að foreldrar búa yfir persónuupplýsingum um börn sín og það varðar 

augljóslega hagsmuni barna hvernig farið er með slíkar upplýsingar. Það er vandasamt verk 

að meta hvenær persónugreinanlegar upplýsingar um börn eiga erindi við almenning en slíkt 

mat verður að öllum líkindum að fara fram í hverju tilfelli fyrir sig. Hafa verður í huga að 

opinber umfjöllun um börn er oft af hinu góða. Fjölmiðlar hafa meðal annars átt stóran þátt í 

þeirri vitundarvakningu sem orðið hefur meðal almennings um markaðssetningu gagnvart 

börnum svo eitthvað sé nefnt. Hins vegar vakna spurningar um ágæti umfjöllunar þegar um 

viðkvæm málefni er að ræða sem hægt er að rekja til einstakra barna, t.d. í þeim tilvikum 

þegar barn er brotaþoli eða fjallað er um sjúkdóma, félagslegar aðstæður eða einelti barna. 

Kaflaskipting verður með eftirfarandi hætti: Fyrst verður fjallað um ofangreind 

stjórnarskrárvarin réttindi og helstu hugtökum gerð skil. Í þriðja kafla verður fjallað um 

takmarkanir á friðhelgi einkalífs barna vegna forsjár og tjáningarfrelsis foreldra og skoðað 

hvernig þessi réttindi foreldra og barna skarast. Í fjórða kafla verður farið yfir helstu réttindi 

barna sem setja forsjá foreldra skorður. Stiklað verður á stóru um þær leiðbeiningarreglur sem 

foreldrum ber að hafa hliðsjón af þegar ákvarðanir eru teknar í málefnum barnsins. Í fimmta 

kafla verður hlutverk og ábyrgð fjölmiðla skoðað í þessu samhengi. Að lokum verða 

niðurstöður dregnar saman. 

2 Friðhelgi einkalífs barna 

2.1 Hugtakanotkun 

2.1.1 Hugtakið friðhelgi einkalífs 

Áður en lengra er haldið þykir rétt að gera tveimur grundvallarhugtökum skil, en þau eru 

friðhelgi einkalífs og barn. Skilgreiningu á „friðhelgi einkalífs“ er hvergi að finna í lögum.
9
 Í 

athugasemdum með frumvarpi til stjórnskipunarlaga nr. 97/1995 er þó að finna eftirfarandi 

skilgreiningu á hugtakinu:  

 
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 njóti verndar samkvæmt ákvæðinu.
10

  

 

Þessi tilvitnuðu orð stjórnarskrárgjafans lýsa hugtakinu jákvætt, þ.e. gera tilraun til að 

lýsa þeim rétti sem hugtakið felur í sér. Ógerlegt er að lýsa hugtakinu á þennan hátt með 

                                                        
9
 Páll Sigurðsson: Mannhelgi, bls. 102. 

10
 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 2099. 
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tæmandi hætti. Nálgast má skilgreininguna frá öðru sjónarhorni, eða neikvætt, líkt og Kjartan 

Gunnarsson gerir í ritgerð sinni um friðhelgi einkalífs, en þar dregur hann upp í þremur liðum 

hvað teljist brot á friðhelgi einkalífs.
11

 Í einum liðanna segir hann orðrétt: 

 
[...] er það brot gegn friðhelgi einkalífs að segja frá eða útbreiða á ólöglegan hátt vitneskju um 

einkalíf annars manns, þar undir falla frásagnir af einkalífinu, opinberun mynda, brot á 

þagnarskyldu.
12  

 

Í lögfræðiorðabókinni segir að í hugtakinu felist réttur „til friðhelgi fjölskyldu, heimilis 

og allra tjáskipta. Undir það fellur m.a. réttur til að einkamálefni séu ekki gerð opinber,“
13

 

sem er meginatriðið í umfjöllun um samspil tjáningarfrelsis og friðhelgi einkalífs. Að virtum 

framangreindum skilgreiningum er ljóst að það getur talist brot á friðhelgi einkalífs að birta 

opinberlega frásagnir af einkalífi manna og að tjáskipti sem eiga sér stað milli foreldra og 

barna njóta verndar ákvæðisins. 

 

2.1.2 Hugtakið barn 

Hugtakið barn er skilgreint í 1. mgr. 3. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 (hér eftir bvl.) en þar 

segir að með hugtakinu sé átt við einstaklinga yngri en 18 ára. Í meginatriðum sú skilgreining 

í samræmi við þær skilgreiningar sem er að finna í núgildandi löggjöf og 1. gr. samnings 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (hér eftir Barnasáttmálinn). Þar er miðað við sama 

aldur nema einstaklingur nái fyrr lögræðisaldri samkvæmt þeim lögum sem hann lýtur.
14

 

Samkvæmt 1. gr. lögræðislaga nr. 71/1997 (hér eftir lögrl.) verða menn lögráða við 18 ára 

aldur, þ.e. sjálfráða og fjárráða. Einnig segir í 1. mgr. 61. gr. barnalaga nr. 76/2003 (hér eftir 

bl.) að framfærsluskyldu foreldra ljúki þegar barn verður 18 ára. Samantekið, verður 

einstaklingur við 18 ára aldur ekki talinn barn í skilningi laga. Hvenær barnæskan hefst er 

hvergi afdráttalaust orðað í íslenskum lögum en gengið er út frá þeirri almennu reglu að miða 

við fæðingu barnsins.
15

 

 

2.2 Stjórnarskrá Íslands  

71. gr. stjskr. um friðhelgi einkalífs var lögfest í núverandi mynd með lögum nr. 97/1995 um 

breytingu á stjskr. og hliðsjón var höfð af 8. gr. laga nr. 62/1994 um mannréttindasáttmála 

Evrópu (hér eftir MSE) og 17. gr. samnings um stjórnmálaleg og borgaraleg réttindi (hér eftir 

                                                        
11

 Páll Sigurðsson: Mannhelgi, bls. 102-103. 
12

 Kjartan Gunnarsson: „Friðhelgi einkalífs”, bls. 174-175. 
13

 Lögfræðiorðabókin, bls. 147.  
14

 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1810. 
15

 Þórhildur Líndal, Barnasáttmálinn, bls. 10.  
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SBSR). Tilgangurinn með breytingunni var að stjórnarskráin tæki til sömu réttinda og 

fyrrnefndir mannréttindasamningar.
16

 Því skal skýra stjórnarskrána til samræmis við fyrirmæli 

MSE, jafnvel þegar orðalag þeirra fellur ekki að öllu leyti saman.
17

 Svipað ákvæði er í 12. gr. 

mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna, en þar segir að ekki megi eftir geðþótta raska 

heimilisfriði nokkurs manns, hnýsast í einkamál hans eða bréf.  

Eins og áður segir hefur ákvæði um friðhelgi einkalífs verið í íslenskri löggjöf allt frá 

setningu fyrstu stjórnarskrárinnar, nánar tiltekið 49. gr. stjórnarskrárinnar frá 1874. Var það 

ákvæði tekið beint úr dönsku grundvallarlögunum frá 1849. Núgildandi 71. gr. var lögfest 

þegar mannréttindakafli stjórnarskrárinnar var endurskoðaður árið 1995 og er útvíkkun á eldra 

ákvæði um friðhelgi heimilisins. Þrátt fyrir þrengra orðalag eldri ákvæða var engu að síður 

talið að menn ættu rétt til friðhelgi einkalífs í víðari skilningi á grundvelli óskráðra 

meginreglna um persónuvernd eða þagnarvernd einkalífs.
18

 Því leiddi breytingin á orðalagi 

ákvæðisins ekki til teljandi efnisbreytinga. 

Ráða má af sögu 71. gr. að einkalíf einstaklinga hefur lengi talist þurfa að njóta sérstakrar 

verndar. Með breyttu fjölmiðlaumhverfi og aukinni tæknivæðingu hefur þörfin farið vaxandi. 

Upphaflegt markmið stjórnarskrárákvæðis um friðhelgi einkalífs var að sporna gegn 

afskiptum stjórnvalda af heimilislífi fólks. Nú hefur ákvæðið ekki síður gildi sem vernd 

einkalífs manna í innbyrðis samskiptum þeirra,
19

 þar með talið innan fjölskyldunnar og á því 

við um samskipti foreldra og barna.
20

 

Þessi þróun á inntaki 71. gr. stjskr. er dæmi þess hvernig stjórnarskrárákvæðin taka mið 

af aðstæðum hverju sinni án þess að þeim sé formlega breytt.
21

 Hið almenna orðalag 

mannréttindaákvæðanna veitir slíkt svigrúm. Inntak grunngildanna er ekki eingöngu ákvarðað 

út frá texta ákvæðanna heldur einnig með hliðsjón af markmiði og anda þeirra. Samrýmist 

þetta sjónarmiðum um að mannréttindareglur séu reistar á ákveðnum undirliggjandi 

grunngildum sem ekki eru fastmótuð. Samkvæmt náttúruréttarkenningum eru þessi grunngildi 

til án tillits til lagasetningar eða lagalegra skilgreininga og réttarkerfið hvílir á siðferðilegum 

grundvelli.
22

 Ármann Snævarr segir í bók sinni Barnaréttur að börn þarfnist umönnunar, 

                                                        
16

 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 2101. 
17

 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 16.  
18

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 535-536. 
19

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 536.  
20

 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 32. 
21

 Róbert R. Spanó: „Breytist stjórnarskráin með tímanum?”, bls. 13.  
22

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 35 og 96-97. 
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verndar og nærgætni ef nýtast eigi þroskakostir.
23

 Ef taka ætti saman grunngildi 

barnalöggjafar væru þessi tilvitnuðu orð ekki fjarri lagi. 

Fjölskyldan sem félagslegt fyrirbæri hefur tekið breytingum í tímans rás og hafa 

breytingar í löggjöf fylgt í kjölfarið.
24

 Í nútímaþjóðfélögum er þungamiðja allrar 

barnalöggjafar að hagsmunir og þarfir barna séu hafðir í fyrirrúmi og að virðing skuli borin 

fyrir sjónarmiðum þeirra, sbr. 3. gr. og 12. gr. Barnasáttmálans.
25

 

 

2.3 Barnasáttmálinn 

2.3.1 Almennt um Barnasáttmálann 

Barnasáttmálinn er alþjóðlegur mannréttindasamningur sem öll ríki heims hafa fullgilt fyrir 

utan Sómalíu og Bandaríkin.
26

 Sáttmálinn var fullgiltur hér á landi árið 1992 og er Ísland 

skuldbundið að þjóðarétti að framfylgja ákvæðum hans.
27

 Rætur hans má rekja til tveggja 

alþjóðlegra yfirlýsinga, það er Genfaryfirlýsingarinnar frá árinu 1924 og yfirlýsingar 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins frá 1959, en þær voru hvorugar bindandi að 

þjóðarétti. Fyrir fullgildingu sáttmálans voru í gildi tveir almennir alþjóðasamningar um 

mannréttindi frá árinu 1966 og var það álit margra að ekki væri þörf fyrir sérstakan samning 

um réttindi barna. Sjónarmið um nauðsyn þess að tryggja börnum sérstök réttindi urðu hins 

vegar ofan á og úr varð að sáttmálinn var samþykktur af Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 

árið 1989.
28

  

Með fullgildingu hafa ríkin skuldbundið sig til þess að tryggja börnum innan sinnar 

lögsögu ákveðin grundvallarmannréttindi og viðurkennt að börn séu viðkvæmur hópur sem 

þarfnast oft sérstakrar verndar.
29

 Möguleikar barna til þess að standa vörð um mannréttindi 

sín eru eðli máls samkvæmt frábrugðnir möguleikum fullorðinna. Sáttmálinn felur í sér 

alþjóðlega viðurkenningu á því að börn eigi sérstök réttindi óháð réttindum hinna fullorðnu og 

séu þátttakendur í þjóðfélaginu. Endurspeglast þessi sjónarmið í einkunnarorðum sáttmálans 

en þau eru: umhyggja, vernd og þátttaka. Sáttmálinn fjallar hins vegar lítið um dagleg 

samskipti barna og foreldra og eftirlætur aðildarríkjunum að útfæra einstaklingsbundnar 

skyldur foreldra í landslögum.
30

  

                                                        
23

 Ármann Snævarr: Barnaréttur, bls. 1. 
24

 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 41.  
25

 Hrefna Friðriksdóttir: „Samningur um réttindi barnsins“, bls. 302.  
26

 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 6. 
27

 Þórhildur Líndal: „Barnasáttmálinn. Að mörgu að hyggja”, bls. 73. 
28

 Anna Guðrún Björnsdóttir og Guðmundur Eiríksson: „Samningur sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins”, 

bls. 145-146. 
29

 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 6. 
30

 Friðhelgi einkalífs, bls. 5-6.  
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2.3.2 Friðhelgi einkalífs barna samkvæmt Barnasáttmálanum 

Í 1. mgr. 16. gr. Barnasáttmálans segir: „Eigi má 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. sömu greinar segir: „Barn á rétt á vernd laganna fyrir 

slíkum afskiptum og árásum“. Ákvæðið á að vernda einkalíf barnsins við allar 

kringumstæður, þar með talið innan fjölskyldunnar, þótt óhjákvæmilegt sé að rétturinn sé að 

einhverju leyti mismunandi eftir lífsskilyrðum, efnahagslegum aðstæðum og nánasta 

umhverfi barnsins.
31

 Til dæmis er misjafnt eftir aðstæðum hvort eldri börn fái herbergi út af 

fyrir sig.  Þrátt fyrir ólíkar aðstæður ber ávallt að hafa hliðsjón af jafnræðisreglu 2. gr. 

Barnasáttmálans. Þar segir að tryggja skuli hverju barni réttindi samningsins án mismununar 

af nokkru tagi. 

Barnasáttmálinn kveður á um ákveðin lágmarksréttindi barna en veitir foreldrum einnig 

ákveðið svigrúm til þess að ákvarða hvernig þeir haga uppeldi barna og rækja forsjárskyldu 

sína. Of mikil íhlutun löggjafans og stjórnvalda í þessi málefni bryti í bága við 

grundvallarreglur um friðhelgi heimilisins.
32

 Svigrúmið er nauðsynlegt með tilliti til þess að 

sáttmálinn verður að þjóna tilgangi sínum í öllum þeim margbreytilegu ríkjum sem hafa 

fullgilt hann. Þótt aðstæður séu mismunandi skulu allir foreldrar hafa það sem barninu er fyrir 

bestu efst í huga þegar kemur að uppeldi og þroska barnsins, sbr. 3. málsl. 1. mgr. 18. gr. 

Barnasáttmálans.
33

 

Ef ákvæði sáttmálans eru flokkuð eftir réttaráhrifum er hægt að skipta þeim í þrennt. Í 

fyrsta lagi, bindandi yfirlýsingar sem hafa bein réttaráhrif og hægt er að láta reyna á fyrir 

dómstólum. Í öðru lagi, viljayfirlýsingar sem lýsa ákveðnum markmiðum í barnalöggjöf og 

aðildarríki skuldbinda sig til að gera það sem í þeirra valdi stendur til þess að stuðla að. Í 

þriðja lagi, yfirlýsingar um viðeigandi ráðstafanir en erfiðara er að ákvarða nákvæmt 

efnislegt inntak þeirra og skyldur aðildarríkjanna í þeim efnum liggja því ekki eins ljóst fyrir. 

Afdráttarlaust orðalag 16. gr. sáttmálans bendir til fortakslausar skyldu aðildarríkja til þess að 

tryggja friðhelgi einkalífs barna. Því fellur 16. gr. sáttmálans um friðhelgi einkalífs í fyrsta 

flokkinn.
34

  

                                                        
31

 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 32. 
32

 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 64-65. 
33

 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 36. 
34

 Hrefna Friðriksdóttir: „Samningur um réttindi barnsins“, bls. 207.  
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Réttur barna til friðhelgi einkalífs er ekki ótakmarkaður, hvorki samkvæmt 16. gr. 

sáttmálans né 71. gr. stjskr.
35

 Foreldrar hafa innan ákveðinna marka heimild til að takmarka 

friðhelgi einkalífs barna sinna. 

3 Takmarkanir á friðhelgi einkalífs barna 

3.1 Inngangur 

Í 2. og 3. mgr. 71. stjskr. er skilyrðum takmarkana á friðhelgi einkalífs lýst. Samhengisins 

vegna verður ekki fjallað frekar um sérregluna sem kemur fram í 2. mgr. en hún tengist 

einkum rannsóknar- og þvingunaraðgerðum lögreglu í tengslum við sakamál. Hins vegar felur 

3. mgr. í sér almenna reglu sem gerir það að skilyrði að lagaheimild sé fyrir hvers kyns 

takmörkunum á friðhelgi einkalífs og að slík lög verði ekki sett nema brýna nauðsyn beri til 

vegna réttinda annarra.
36

 Skoðað verður hvernig forsjá foreldra takmarkar friðhelgi einkalífs 

barnsins og þá takmörkun sem felst í rétti foreldra til þess að tjá sig opinberlega í skjóli 

tjáningarfrelsis.  

 

3.2 Forsjá foreldra  

3.2.1 Almennt um forsjá  

Orðið forsjá var fyrst notað í íslenskri löggjöf í barnalögunum frá 1981 en áður var talað um 

foreldravald og forræði. Þessi orðalagsbreyting var í takt við þá viðhorfsbreytingu að ekki 

væri rétt að leggja aðaláherslu á vald foreldra í þessum efnum. Þróunin í barnarétti hefur orðið 

á þá leið að greina má hugtakið í þrjá þætti. Í fyrsta lagi felur það í sér rétt foreldra til að ráða 

persónulegum högum barns. Í öðru lagi felur það í sér skyldur foreldra gagnvart barni sínu og 

í þriðja lagi rétt barnsins til forsjár foreldra.
37

 Því er ekki lengur einblínt á vald foreldra heldur 

er nú lögð áhersla á þær skyldur sem foreldrar bera gagnvart börnum sínum og rétt barna til 

forsjár foreldra. Í 5. gr. Barnasáttmálans er talað um „ábyrgð, réttindi og skyldur foreldra“ til 

þess að veita barni tilhlýðilega leiðsögn og handleiðslu í samræmi við vaxandi þroska þess.  

Í 1. mgr. 51. gr. lögrl. segir að foreldrar barns, sem er ólögráða fyrir æsku sakir, ráði 

persónulegum högum þess. Nefnast þessi lögráð forsjá og gilda um hana ákvæði barnalaga og 

lög um vernd barna og ungmenna. Forsjárskyldur foreldra eru fjölþættar og ber þeim meðal 

annars að tryggja bæði líkamlega og andlega velferð barna sinna.
38

 Í 28. gr. bl. er fjallað um 

                                                        
35

 Friðhelgi einkalífs, bls. 8. 
36

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 294. 
37

 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 169-171. 
38

 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 173. 
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inntak forsjár og í 4. mgr. ákvæðisins er að finna skilgreiningu á hugtakinu. Í megindráttum 

lýsir forsjá sambandi foreldra og barns, hvort sem um innbyrðis samskipti er að ræða eða 

samskipti utan fjölskyldu. Sá sem fer með forsjá barns fer enn fremur með lögformlegt 

fyrirsvar barns, sbr. 2. málsl. 4. mgr. 28. gr. bl. Samræmist þessi tilhögun því 

grundvallarsjónarmiði barnaréttar að börn séu of ung til að ráða málefnum sínum alfarið sjálf 

og að velferð þeirra sé best tryggð í höndum foreldra.
39

 
 
 

 

3.2.2 Takmarkanir forsjár á friðhelgi einkalífs barnsins 

Sjálfstæður réttur barns til friðhelgi einkalífs takmarkast eðli máls samkvæmt af forsjá 

foreldra enda felur forsjáin í sér að barnið ræður ekki sjálft persónulegum málefnum sínum.
40

 

Í skjóli forsjár geta foreldrar meðal annars tekið ákvarðanir er varða skólagöngu, tómstundir 

og dvalarstað barnsins.
41

 Auk þess getur foreldri heimilað umfjöllun um barn sitt í fjölmiðlum 

ásamt birtingu mynda. Umfjöllun fjölmiðla þarf þó ekki endilega alltaf að vera þeim hagstæð 

sem kastljósið beinist að.
42

 Því er mikilvægt að foreldrar séu meðvitaðir um þá ábyrgð sem 

forsjáin felur í sér og virði rétt barna sinna til friðhelgi einkalífs. 

 

3.3 Tjáningarfrelsi foreldra  

3.3.1 Almennt um tjáningarfrelsi 

Skoðana- og tjáningarfrelsið nýtur verndar 73. gr. stjskr., 10. gr. MSE og 19. gr. SBSR og er 

einn af hornsteinum hvers lýðræðisþjóðfélags. Þegar stjórnarskránni var breytt með stjskl. nr. 

97/1995, sætti prentfrelsisákvæði þágildandi 72. gr. stjskr. gagngerum breytingum og úr varð 

núverandi 73. gr. stjskr. Þótti tímabært að stjórnarskráin mælti fyrir um skoðana- og 

tjáningarfrelsi í víðara samhengi þar sem mun fleiri valkostir voru komnir til sögunnar til að 

miðla skoðunum manna en á prenti.
43

 Í athugasemdum með frumvarpi til áðurnefndra 

stjórnskipunarlaga segir að ákvæðið taki nú einnig til ritmáls á rafrænu formi, mælts máls og 

jafnvel tjáningar án orða, t.d. látbragðs. Það þarf þó ekki að vera, að munurinn sé eins mikill 

og orðalagsbreytingin gefur til kynna, því prentfrelsisákvæðið var túlkað mun víðara en orð 

þess benda til.
44

 Eins og áður segir, taka stjórnarskrárákvæðin breytingum miðað við aðstæður 

                                                        
39

 Friðhelgi einkalífs, bls. 13. 
40

 Friðhelgi einkalífs, bls. 7. 
41

 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 172. 
42

 Páll Sigurðsson: Mannhelgi, bls. 107.  
43

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 568-570.  
44

 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 2104. 
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hverju sinni og eru á þann hátt „dýnamísk“.
45

 Ný þekking hefur skapað breyttan skilning á 

tjáningarfrelsisákvæðinu og því er nú beitt í ljósi þróunar í upplýsingatækni- og miðlun.
46

 

Í tjáningarfrelsinu eru ekki aðeins fólgnir mikilvægir einstaklingshagsmunir heldur einnig 

þjóðfélagslegir enda er tjáningarfrelsið forsenda frjálsrar umræðu og opinberra skoðanaskipta. 

Almenningur hefur ótvíræða hagsmuni af því að skoðanir komi óhindraðar fram, ekki síst á 

sviði stjórnmálalegrar umræðu. Þetta sést vel ef litið er til sögu ákvæðisins, en það á rætur að 

rekja til 11. gr. frönsku mannréttindayfirlýsingarinnar frá 1789, sem samþykkt var í kjölfar 

afnáms einveldisins.
47

 Heimspekingurinn John Stuart Mill vakti máls á því í bók sinni, 

Frelsinu, að skoðanir manna eru ekki einkaeign þeirra sem þær hafa. Jafnframt taldi hann 

mikilvægt fyrir almenning að tjáningarfrelsinu væru ekki settar skorður að óþörfu, því „ef 

skoðun er meinað að njóta sín, þá er gervallt mannkynið rænt eign sinni“.
48

  

Þrátt fyrir mikilvægi tjáningarfrelsis er það vandmeðfarið og ekki verður hjá því komist 

að takmarka það vegna réttinda annarra. Í 2. mgr. 10. gr. MSE segir að heimilt sé að takmarka 

tjáningarfrelsi með „formsreglum, skilyrðum, takmörkunum eða viðurlögum sem lög mæla 

fyrir um og nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi“ meðal annars til verndar mannorði 

manna. Slík takmörkun er lögfest í 71. gr. stjórnarskrárinnar, um friðhelgi einkalífs, en 

markmið ákvæðisins er að vernda siðgæði, æru og mannorð.  

 

3.3.2 Skörun tveggja stjórnarskrárvarinna réttinda 

Af ofangreindri umfjöllun er ljóst að rétturinn til friðhelgi einkalífs og tjáningarfrelsis hljóta 

að skarast og oft myndast árekstrar þarna á milli. Bæði réttindin eru stjórnarskrárvarin og eru 

því jafn rétthá ef litið er til rétthæðar réttarheimilda.
49

 Meta þarf þessa öndverðu hagsmuni og 

komast að niðurstöðu um hvor rétturinn vegur þyngra.
50

 

Ómögulegt er að skilgreina í eitt skipti fyrir öll hvað teljist vera einkamálefni sem ekki á 

heima á opinberum vettvangi. Hörður Einarsson segir það vera matsatriði sem breytilegt er 

eftir tíðaranda og að það falli í hlut dómstóla að dæma um það í hverju tilviki fyrir sig.
51

 Færst 

hefur í aukana að mál vegna brota á friðhelgi einkalífs rati til dómstóla því þótt rétturinn til 

tjáningarfrelsis sé ríkur þá er hann ekki án ábyrgðar, sbr. 2. mgr. 71. gr. stjskr. Ef umfjöllun 

fer út fyrir mörk tjáningarfrelsis og telst brjóta á rétti einstaklinga til friðhelgi einkalífs getur 

                                                        
45

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 97. 
46

 Róbert R. Spanó: „Breytist stjórnarskráin með tímanum?”, bls. 13. 
47

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 347-348.  
48

 John Stuart Mill: Frelsið, bls. 54.  
49

 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 78. 
50

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 305. 
51

 Hörður Einarsson: Tjáningarfrelsi og fjölmiðlar, bls. 92.  
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ábyrgðin ýmist verið í formi refsiábyrgðar eða skaðabótaábyrgðar. Á síðustu árum hafa 

dómsmál vegna brota gegn friðhelgi einkalífs í auknum mæli verið rekin á grundvelli 26. gr. 

skaðabótalaga nr. 50/1993.
52

 

Um skörun tjáningarfrelsis og friðhelgi einkalífs er fjallað í XXV. kafla almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940 (hér eftir hgl.) einna helst í 229. gr. hgl. sem leggur bann við því að 

skýrt sé opinberlega frá einkamálefnum annarra, án þess að nægar ástæður séu fyrir hendi, er 

réttlæti verknaðinn. Ærumeiðingarákvæði hegningarlaga sæta ekki opinberri ákæru líkt og 

flest önnur ákvæði laganna, heldur getur sá einn sem misgert er við höfðað mál, svokallað 

einkarefsimál. Í meiðyrðamálum er oft gerð krafa um refsingu, skaðabætur og ómerkingu 

ummæla.
53

 

Í 1. mgr. 16. gr. einkamálalaga nr. 91/1991 (hér eftir eml.) segir að einstaklingar njóti 

aðildarhæfis ef þeir geta átt réttindi eða borið skyldur að landslögum. Aðildarhæfi fylgir 

m.ö.o. rétthæfi manna. Samkvæmt þeim skilningi sem lagður er í hugtakið rétthæfi á sviði 

persónuréttar njóta allir lifandi menn rétthæfis frá fæðingu til andláts. Börn njóta því 

aðildarhæfis eins og fullorðnir enda þótt þau skorti málflutningshæfi og geti sökum þess ekki 

komið sjálf fram í málum. Lögráðamaður kemur fram fyrir hönd barns sem fyrirsvarsmaður, 

sbr. 3. mgr. 17. gr. eml.,
54

 en samkvæmt 1. mgr. 51. gr. lögrl. eru foreldrar barns lögráðamenn 

þess. Fyrirsvarsmaður hefur áþekku hlutverki að gegna við rekstur máls og einstaklingur sem 

sjálfur er bær til að koma fram í máli. Fyrirsvarsmaður höfðar til dæmis mál fyrir aðilann, sbr. 

1. mgr. 82. gr. eml., gefur aðilaskýrslu fyrir dómi í málinu, sbr. 4. mgr. 48. gr. eml. og 

ráðstafar sakarefninu í þágu aðilans eftir reglu 45. gr. eml.
55

 Í þeim tilfellum er lögráðamaður 

hefur eigin hagsmuna að gæta við erindrekstur má skipa ólögráða manni sérstakan 

lögráðamann til þess að reka tiltekið erindi fyrir hann, sbr. 53. gr. lögrl.  

Dómaframkvæmd sýnir að enn sem komið er hafa engin mál komið til kasta dómstóla þar 

sem foreldrum er stefnt vegna ærumeiðandi ummæla í garð barna sinna eða brota á friðhelgi 

einkalífs þeirra vegna umfjöllunar í fjölmiðlum. Þó svo að slík mál hafi ekki verið borin undir 

dómstóla er ekki þar með sagt að ágreiningur hafi aldrei risið vegna þessa. Sem dæmi má 

nefna ágreining foreldra um bók sem faðir fatlaðrar dóttur gaf út þar sem hann lýsti reynslu 

sinni af því að eiga fatlað barn. Barnsmóðir höfundar skrifaði í kjölfarið grein í Morgunblaðið 

þar sem hún gagnrýndi útgáfu bókarinnar og spurði hver það væri sem gætti hagsmuna 

stúlkunnar og verði hana fyrir óumbeðinni athygli sem fylgdi útgáfu bókarinnar. Þótt faðirinn 

                                                        
52

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 49.  
53

 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 172.  
54

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 61-62.  
55

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 89.  
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ætti rétt til að tjá tilfinningar sínar fjalli bókin ekki síður um einkalíf dóttur hans sem hún ætti 

heimtingu á að njóta eins og aðrir.
56

  

Getgátur þess efnis að meiðandi umfjöllun foreldra um viðkvæm málefni barna sinna í 

fjölmiðlum gætu talist vanræksla í skilningi 1. mgr. 21. gr. bvl. gætu e.t.v. átt rétt á sér. 

Samkvæmt ákvæðinu er það meginskilyrði fyrir afskiptum barnaverndaryfirvalda að 

líkamlegri eða andlegri heilsu barns og þroska sé hætta búin, m.a. vegna vanrækslu, vanhæfni 

eða framferðis foreldra. Eins og áður segir getur umfjöllun um viðkvæm málefni sem hægt er 

að rekja til einstakra barna valdið börnum tilfinningalegu tjóni og skaðað velferð þeirra. 

Barnaverndarnefnd tekur afstöðu til mála er varða hugsanlega vanrækslu foreldra. Í 5. mgr. 

21. gr. bvl. kemur fram að Barnaverndarnefnd skuli ekki hefja könnun nema rökstuddur 

grunur sé um að tilefni sé til. Í athugasemdum með frumvarpi til barnaverndarlaga nr. 

80/2002 segir að í skilyrðinu um „rökstuddan grun“ felist krafa um að ákvörðun um könnun 

máls sé ekki tekin nema gild ástæða gefi tilefni til og að grunurinn sé á rökum reistur.
57

  

4 Réttindi barna sem takmarka forsjá foreldra 

4.1 Inngangur 

Þótt meginreglan sé sú að foreldrar ráði persónulegum högum barna sinna í skjóli forsjár og 

hafi rúman rétt til tjáningarfrelsis er það vald takmörkunum háð með tilliti til réttinda og 

hagsmuna barnsins.
58

 Í Barnasáttmálanum og íslenskri barnalöggjöf er að finna ýmsar 

leiðbeiningarreglur sem foreldrar eru bundnir af. Þessar reglur eru almennt orðaðar og lýsa 

því ekki nákvæmlega hvernig foreldrar eiga að uppfylla skyldur sínar enda er nær ómögulegt 

að ná yfir allar þær margbreytilegu aðstæður sem upp geta komið.
59

 Fjallað verður stuttlega 

um nokkrar slíkar leiðbeiningarreglur. 

 

4.2 Hagsmunir barnsins í fyrirrúmi 

Það er grundvallarsjónarmið barnaréttar að ávallt skuli hafa hag barnsins í fyrirrúmi. 

Sjónarmiðið er lögfest í ýmsum reglum barnaréttar en það hefur einnig gildi sem almennt 

lagasjónarmið og hefur því áhrif við túlkun allra reglna á sviði barnaréttar.
60

 Þessi almenna 

regla kemur glögglega fram í 3. málsl. 1. mgr. 18. gr. Barnasáttmálans, en þar segir að 

foreldrar skuli ávallt hafa það sem barninu er fyrir bestu efst í huga. Þetta 

                                                        
56

 Bára Aðalsteinsdóttir: „Um friðhelgi einkalífs“, bls. 32.  
57

 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1831. 
58

 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 172 og 174. 
59

 Friðhelgi einkalífs, bls. 16. 
60

 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 233. 
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leiðbeiningarsjónarmið á við um ráðstafanir sem snúa beint að börnum en einnig um 

ráðstafanir sem hafa óbein áhrif á börn. Hvað barni er fyrir bestu er misjafnt eftir aðstæðum 

og því barni sem á í hlut. Fræðimenn hafa reynt að skilgreina inntak þess en í raun hefur ekki 

náðst sátt um eina skilgreiningu. Barnasáttmálinn tekur heldur ekki af skarið um eina 

skilgreiningu en til þess að komast að niðurstöðu er eðlilegt að líta til rannsókna á sviði 

félagsvísinda og sálfræði og þarfa barna á hverjum tíma.
61

 

 

4.3 Samráðsréttur og sjálfsákvörðunarréttur 

Með auknum aldri og þroska verða börn betur til þess fallin að taka ákvarðanir um líf sitt og 

lög gera ráð fyrir að þeim sé í auknum mæli treyst til að taka ákvarðanir um málefni sín. Á 

sama tíma aukast möguleikar barns til að njóta friðhelgi einkalífs. Samráðsrétturinn er 

lögfestur í 6. mgr. 28. gr. bl. og felur í sér rétt barna til þess að vera með í ráðum þegar 

foreldrar taka ákvarðanir í persónulegum málefnum þess. Ákvæðið tryggir börnum rétt til 

þess að koma skoðunum sínum á framfæri og felur í sér að foreldrum ber að taka þær með í 

reikninginn áður en ákvörðun er tekin. Barn verður þó ekki skyldað til þess að hafa skoðanir 

né þvingað til þess að láta þær í ljós. Í bókinni Friðhelgi einkalífs segir Ragnheiður 

Thorlacius að þótt mikilvæg breyting hafi verið gerð á ákvæði barnalaga um samráðsréttinn, 

hefði mátt kveða afdráttarlaust á um skyldu foreldra til þess að hafa barnið með í ráðum áður 

en ákvörðun er tekin. Væri það í samræmi við 1. mgr. 31. gr. norsku barnalaganna „Lov om 

barn og foreldre, nr. 7/1981“. Samkvæmt 2. mgr. sömu greinar er börnum sem náð hafa 12 ára 

aldri tryggður réttur til þess að fá að segja skoðun sína áður en ákvörðun er tekin í 

persónulegum málefnum þeirra.
62

  

Barnasáttmálinn gerir kröfu um að aðildarríkin skapi aðstæður fyrir börn til þess að njóta 

réttinda sem sjálfstæðir einstaklingar. Til þess að ákvæði um samráðsrétt verði annað og 

meira en orðin tóm verða yfirvöld að tryggja börnum raunverulegt tækifæri til að koma 

skoðunum sínum á framfæri.
 63

 Samráðsrétturinn kemur fram í 1. mgr. 12. gr. sáttmálans en 

þar er lögð áhersla á þátttöku barns í málefnum sem það varða og að virðing sé borin fyrir 

sjónarmiðum þess. Rétturinn er ekki bundinn við ákveðinn aldur heldur metinn heildstætt út 

frá aldri, þroska og stöðu barnsins að öðru leyti. Það er talið nauðsynlegt fyrir eðlilegt 

þroskaferli barnsins að samráðsrétturinn aukist jafnt og þétt þar til barnið verður að lokum 

                                                        
61

 Hrefna Friðriksdóttir: „Samningur um réttindi barnsins“, bls. 303-304.  
62

 Friðhelgi einkalífs, bls. 18 og 21.  
63

 Þórhildur Líndal: „Barnasáttmálinn. Að mörgu að hyggja”, bls. 94-95. 
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sjálfráða og hefur fullan sjálfsákvörðunarrétt.
64

 Þegar barn er orðið hæft til þess að gæta 

hagsmuna sinna á fullnægjandi hátt, er óeðlilegt að foreldrar grípi fram fyrir hendur barnsins. 

Líkt og hugtakið samráðsréttur ber með sér, á barnið rétt til samráðs en endanlegt 

ákvörðunarvald er í höndum foreldra.
65

 

Þegar einstaklingur verður lögráða, hefur hann fullan sjálfsákvörðunarrétt, þ.e. rétt til 

þess að taka eigin ákvarðanir í persónulegum málefnum og fjármálum, enda ekki lengur talinn 

barn í skilningi laga. Ef löggjöf Norðmanna er skoðuð er að finna ákvæði í barnalögum um 

sjálfsákvörðunarrétt barna, við 15 ára aldur, í tveimur málaflokkum, annars vegar við val á 

menntun og hins vegar réttur til að ganga í eða segja sig úr félögum. Í íslensku barnalögunum 

er ekki að finna ákvæði um sjálfsákvörðunarrétt barna í ákveðnum málaflokkum en á víð og 

dreif í löggjöfinni er að finna slík ákvæði. Sem dæmi má nefna 1. mgr. 26. gr. laga nr. 

74/1997 um réttindi sjúklinga en þar segir að þegar barn nær 16 ára aldri, þurfi samþykki þess 

fyrir nauðsynlegri meðferð.
66

 Í athugasemdum með frumvarpi til barnalaga kemur fram að 

sifjalaganefnd hafi talið heppilegra að barnalög tryggðu börnum samráðsrétt í samræmi við 

aldur og þroska í stað þess að afmarka sjálfsákvörðunarrétt þeirra í tilteknum málum.
67

 

Samráðsréttur og sjálfsákvörðunarréttur eru mikilvæg réttindi svo börn geti notið 

friðhelgi einkalífs.
68

 Ef samráðsrétturinn er skoðaður í samhengi við umfjöllunarefni þessarar 

ritgerðar er ljóst að foreldrum ber að hafa samráð við barn sitt, eftir því sem aldur og þroski 

barnsins gefur tilefni til, áður en ákveðið er að heimila umfjöllun fjölmiðla um barnið. Með 

aðkomu barns að slíkum ákvörðunum er því gefin kostur á að standa vörð um rétt sinn til 

friðhelgi einkalífs. Draga má þá ályktun að ef tekið er tillit til sjónarmiða sem koma frá 

barninu aukist jafnframt líkur á því að hagsmunir barnsins séu hafðir í fyrirrúmi þegar 

ákvörðun er tekin. 

5 Hlutverk og ábyrgð fjölmiðla með hliðsjón af friðhelgi einkalífs barna  

5.1 Inngangur 

Fjölmiðlaréttur fjallar um réttarumhverfi fjölmiðla og fjölmiðlamanna, samfélagslega ábyrgð 

þeirra og réttindi almennings gagnvart þeim.
69

 Í því skyni að varpa ljósi á réttarstöðu barna 

                                                        
64

 Hrefna Friðriksdóttir: „Samningur um réttindi barnsins“, bls. 304-305. 
65

 Friðhelgi einkalífs, bls. 19 og 23.  
66

 Friðhelgi einkalífs, bls. 20, 22 og 26. 
67

 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 915. 
68

 Friðhelgi einkalífs, bls. 18. 
69

 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 21 og 40. 
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þegar fjallað er um viðkvæm málefni þeirra í fjölmiðlum er nauðsynlegt að gera lagaumhverfi 

fjölmiðla nokkur skil.  

Skilgreiningu á hugtakinu fjölmiðill er að finna í 13. tölul. 1. mgr. 2. gr. laga um 

fjölmiðla nr. 38/2011 (hér eftir fjölml.), en þar segir: 

 
Fjölmiðill er hvers konar miðill sem með reglubundnum hætti miðlar til almennings efni er lýtur 

ritstjórn. Til fjölmiðla teljast m.a. dagblöð og tímarit, ásamt fylgiritum þeirra, netmiðlar, hljóð- 

og myndmiðlar og aðrir sambærilegir miðlar. 

 

Hugtakið hefur verið að víkka vegna þróunar í upplýsingatækni- og miðlun. Færst hefur í 

aukana að fjölmiðlar miðli upplýsingum á Internetinu en líklegt er að netið verði einn virkasti 

fjölmiðill nútímans.
70

 Samkvæmt skilgreiningunni nær hugtakið ekki yfir opinbera umfjöllun 

á vegum einstaklinga sem ekki lúta ritstjórn, t.d. bloggsíður og samskiptasíðuna Facebook. 

Skilin þarna á milli eru þó ekki eins glögg og æskilegt væri enda eru fjölmiðlar farnir að birta 

ummæli sem fólk hefur látið falla á samskiptasíðum og bloggsíðum. Þess má geta að 

blaðamenn hafa einkum viljað hnykkja á því að þeir séu fagstétt til aðgreiningar frá öðrum 

skrifandi hópum eins og bloggurum og almannatenglum.
71

 Til einföldunar mun eftirfarandi 

umfjöllun einskorðast við prentmiðla. 

 

5.1 Lagaleg ábyrgð á birtu efni 

5.1.1 Fjölmiðlalög 

Lögum um fjölmiðla nr. 38/2011 var ætlað að samræma löggjöf á vettvangi fjölmiðlunar óháð 

því miðlunarformi sem er notað, sbr. 2. málsl. 1. gr. fjölml. Í frumvarpi til laga um fjölmiðla 

segir að verði framvarpið að lögum hafi það í för með sér miklar breytingar á ákvæðum um 

ábyrgð, viðurlög og fullnustu. Reglur um ábyrgð á efni verði samræmdar og einfaldaðar og 

verði að efni til þær sömu á vettvangi allra fjölmiðla.
72

 Með gildistöku fjölmiðlalaga voru 

útvarpslög nr. 53/2000 felld úr gildi. Lög um prentrétt nr. 57/1956 (hér eftir prl.) hafa hins 

vegar ennþá lagagildi en gerðar voru breytingar á þeim og nokkur ákvæði þeirra féllu brott.
73

 

Prentlögin kveða sjálf á um lagaskil gagnvart fjölmiðlalögum en við 1. gr. prl. bættist ný 

málsgrein, svohljóðandi: „Lög þessi taka ekki til rita sem teljast til fjölmiðla samkvæmt 

lögum um fjölmiðla“. Fjölmiðlalögin gilda um alla fjölmiðla sem miðla efni handa 

almenningi hér á landi. Gildissvið laganna nær m.a. yfir allt ritefni hvort sem því er miðlað á 

                                                        
70

 Skýrsla nefndar menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla, bls. 9. 
71

 Birgir Guðmundsson: „Samanburður siðareglutillagna“, http://www.press.is. 
72

 Alþt. 2010-11, A-deild, bls. 98. 
73

 Alþt. 2010-11, A-deild, bls. 27. 
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prentuðu eða öðru sambærilegu formi eða með rafrænum hætti, sbr. 3. gr. fjölml. Því verður 

að skoða fjölmiðlalög til þess að fá úr því skorið hver beri ábyrgð á rituðu efni.  

Í a-lið 1. mgr. 51. gr. fjölml. er fjallað um ábyrgð einstaklinga á ritefni en í 1. málsl. 

kemur fram að einstaklingur beri ábyrgð á því efni sem hann ritar í eigin nafni eða merkir sér 

með augljósum hætti. Í athugasemdum með frumvarpi til fjölml. segir að talsvert hafi reynt á 

það í framkvæmd hvað teljist fullnægjandi nafngreining en Hæstiréttur hafi markað afgerandi 

stefnu í þeim efnum.
74

 Í dómi Hæstaréttar Hrd. 1995, bls. 2507 (299/1994) var því slegið 

föstu, með vísan til dómafordæma, að það teldist ekki til nafngreiningar þegar blaðamaður 

tilgreinir upphafsstafi sína sem höfundareinkenni. Ritstjóri Dagblaðsins Vísis var dæmdur til 

ábyrgðar þrátt fyrir að blaðamaðurinn hefði gengist við greininni og engum vafa undirorpið 

hver höfundurinn var. Samkvæmt dómaframkvæmd nægir ekki að einstaklingur komi fram 

undir gælunafni eða upphafsstöfum til þess að teljast nafngreindur heldur þarf fullt nafn að 

koma fram. 

Í 2. málsl. a-liðar 1. mgr. 51. gr. fjölml. segir að „sé ritefni réttilega haft eftir 

nafngreindum einstaklingi ber sá sem það er haft eftir ábyrgð á eigin ummælum hafi hann 

samþykkt miðlun þeirra“. Þetta ábyrgðarfyrirkomulag er í samræmi við nýfallna dóma 

Mannréttindadómstóls Evrópu í máli MDE, Björk Eiðsdóttir gegn Íslandi, 10. júlí 2012 

(46443/09) og MDE, Erla Hlynsdóttir gegn Íslandi, 10. júlí 2012 (43380/10), þar sem 

dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að íslenska ríkið hafi brotið gegn 10. gr. MSE um 

tjáningarfrelsi, þegar blaðamenn voru dæmdir til greiðslu skaðabóta vegna ummæla sem þeir 

höfðu réttilega eftir viðmælendum sínum á prenti. Í Hrd. 5. mars 2009 (328/2008) taldi 

Hæstiréttur að blaðamaður bæri ábyrgð á ummælum í grein sem höfundur hennar, sbr. 2. mgr. 

15. gr. prl. og breytti engu þótt viðmælandinn, sem ummælin voru höfð eftir, kynni einnig að 

geta talist höfundur greinarinnar. Nú liggur fyrir að það telst óréttmæt takmörkun á 

tjáningarfrelsi blaðamanna að gera þá ábyrga fyrir ummælum sem þeir hafa réttilega eftir 

viðmælendum líkt og gert var í Hrd. 5. mars 2009 (328/2008) og Hérd. Rvk. 21. desember 

2009 (E-5265/2009). Árétta verður að dómarnir féllu í tíð ábyrgðarreglna prentlaga en 51. gr. 

fjölml. hefur nú leyst þær af hólmi. Eins og áður segir kveða gildandi reglur á um ábyrgð 

nafngreindra einstaklinga á eigin ummælum sem réttilega eru eftir þeim höfð, sbr. 1. málsl. a-

liðar 1. mgr. 51. gr. fjölml. 

Í athugasemdum með frumvarpi til fjölml. segir um 51. gr. að hún eigi við um ritefni, 

hvort sem því er miðlað á prenti eða með rafrænum hætti. Efni greinarinnar svarar til 
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 Alþt. 2010-11, A-deild, bls. 188. 
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áðurgildandi 15. gr. laga um prentrétt með nokkuð breyttu ábyrgðarfyrirkomulagi en byggir 

þó eftir sem áður á hinu belgíska ábyrgðarkerfi.
75 

Kerfið gerir það að verkum að við eðlilegar 

aðstæður verður aðeins einn ábyrgur að lögum vegna tiltekins efnis fjölmiðils og sameiginleg 

ábyrgð kemur einungis til álita í undantekningartilvikum. Lagaákvæðið mælir fyrir um 

tiltekna ábyrgðarröð og ábyrgð eins í röðinni, leysir þá sem á eftir koma undan ábyrgð. 

Af 51. gr. fjölml. leiðir að ef foreldri skrifar grein í eigin nafni og birtir í fjölmiðli eða 

mætir til viðtals hjá blaðamanni sem réttilega hefur ummæli eftir því, hvílir ábyrgðin vegna 

ummæla á herðum foreldris.  

 

5.1.2 Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga 

Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, nr. 77/2000, eiga að stuðla að því að 

með persónuupplýsingar sé farið í samræmi við grundvallarsjónarmið á sviði persónuverndar 

og friðhelgi einkalífs, sbr. 1. mgr. 1. gr. laganna. Í því skyni að samræma sjónarmið um rétt til 

einkalífs og tjáningarfrelsis, var því komið svo fyrir, að einungis gilda fáein ákvæði laganna 

þegar upplýsingar eru unnar í þágu fréttamennsku. Því eru fjölmiðlar að mestu undanskildir 

reglum persónuverndarlaga.  

Þær reglur sem gerð hefur verið grein fyrir fjalla almennt um ábyrgð á rituðu efni. Í 

íslenskri löggjöf er skortur á reglum sem fjalla sérstaklega um það hvernig skuli fjalla um 

börn og málefni þeirra í fjölmiðlum. Samkvæmt e-lið 18. gr. Barnasáttmálans segir að 

aðildarríki skuli stuðla að því að mótaðar verði viðeigandi reglur um vernd barna fyrir 

upplýsingum og efni sem skaðað getur velferð þeirra. Umfjöllun í fjölmiðlum um viðkvæmar 

upplýsingar sem hægt er að rekja til einstakra barna er augljóslega til þess fallin að skaða 

velferð þess barns sem fyrir verður.
76

 Í skýrslu umboðsmanns barna, frá árinu 2009, segir að 

embættinu hafi borist ýmsar ábendingar um að fjölmiðlar ættu að sýna meiri aðgæslu í 

umfjöllun sinni um börn. Talið er að brýnt sé að mótaðar verði reglur sem skylda blaðamenn 

til að gæta sérstakrar varfærni í umfjöllun sinni um börn og tryggi betur faglegan 

fréttaflutning. Meiðandi eða neikvæð umfjöllun um börn geti haft víðtækar afleiðingar fyrir 

sjálfsmynd og líðan barna.
77
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 Vefsíða umboðsmanns barna, http://barn.is.   
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 Skýrsla umboðsmanns barna til forsætisráðherra um störf á árinu 2009, bls. 17-18.  
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5.2 Siðareglur Blaðamannafélags Íslands 

Fjölmiðlar gegna mikilvægu hlutverki við að koma upplýsingum á framfæri og miðla þeim til 

almennings. Vegna áhrifa þeirra og valda verður að gera kröfur til blaðamanna um fagleg 

vinnubrögð. Í því skyni hafa blaðamenn, eins og flestar aðrar starfsstéttir, sett sér siðareglur. 

Siðareglur blaðamanna eru frá árinu 1991 og þær hafa ekki verið uppfærðar síðan. Tilgangur 

siðareglna er að veita borgurunum vernd og blaðamönnum aðhald og leiðbeiningar með tilliti 

til siðferðislegra gilda, svo sem sannleika, frelsis, réttlætis og heiðarleika. Reglurnar teljast 

ekki til réttarreglna í lögfræðilegri merkingu og þeim fylgja engin formleg viðurlög. 

Siðareglurnar eru samt nátengdar lagareglum á sviði fjölmiðlaréttar og hafa íslenskir 

dómstólar vísað til reglnanna í meiðyrðamálum og málum vegna brota á friðhelgi einkalífs. 

Segja má að með tilvísun dómstóla til reglnanna séu þeir að vissu leyti að viðurkenna gildi 

þeirra, þó þeir séu að sjálfsögðu ekki bundnir af þeim.
78

 

Að uppfylltum tilteknum skilyrðum getur sá sem telur blaðamann hafa brotið 

siðareglunar lagt fram kæru til siðanefndar, sbr. 6. gr. reglnanna. Flestir úrskurðir 

nefndarinnar lúta að túlkun og beitingu 3. gr. reglnanna en hún er oft kölluð tillitsreglan og er 

svohljóðandi: „Blaðamaður vandar upplýsingaöflun sína, úrvinnslu og framsetningu svo sem 

kostur er og sýnir fyllstu tillitsemi í vandasömum málum. Hann forðast allt, sem valdið getur 

saklausu fólki, eða fólki sem á um sárt að binda, óþarfa sársauka og vanvirðu“.
79

 Ákvæðið er 

almennt orðað og veitir svigrúm til túlkunar en það á reyndar við um siðareglurnar í heild 

sinni. Svigrúmið er nauðsynlegt, upp að vissu marki, því á fjölmiðlamarkaðinum starfa 

fjölmiðlar sem hafa ólíkar áherslur í efni og fréttum, en siðareglurnar gilda um þá alla.
80

  

Nú liggja fyrir tvær tillögur til breytinga á siðareglum blaðamanna, annars vegar frá 

stjórn Blaðamannafélags Íslands og hins vegar tillaga frá 31 blaðamanni. Sérstök fimm manna 

sáttanefnd var skipuð til þess að fara yfir og samræma tillögurnar. Sáttanefndin á að skila af 

sér tillögum fyrir 15. október 2012 og skal málið afgreitt á félagsfundi fyrir 1. desember 

2012.
81

 Tillögur hóps blaðamanna eru mun styttri en tillögur stjórnarinnar og er þar hvergi 

minnst á börn sérstaklega. Í tillögum stjórnar til breytingar á tillitsreglunni segir að sérstök 

aðgát skuli höfð í umfjöllun um málefni barna, sjúklinga og annarra sambærilegra hópa. 

Einnig er tekið fram að kanna skuli sérstaklega þegar birta á fréttir í viðkvæmum málum hvort 

eitthvað sérstakt krefjist nafn- og/eða myndbirtingar, svo sem almennt öryggi borgaranna, 
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sérstakir hagsmunir almennings eða almannaheill.
82

  Ef tillaga stjórnar nær fram að ganga má 

ætla að það yrði mjög til bóta fyrir þann málaflokk sem hér er til umfjöllunar. Þar sem börn 

eru sérstaklega viðkvæmur hópur getur umfjöllun um persónuleg málefni þeirra talist til 

viðkvæmra mála í ofangreindum skilningi. Reglan krefst þess að blaðamenn meti það í hverju 

tilviki fyrir sig hvort nafn- eða myndbirting eigi rétt á sér. Þannig gætu fjölmiðlar virkað sem 

öryggisventill fyrir hagsmuni barna þegar foreldrar tjá sig um málefni barna sinna. Þó skal 

hafa í huga, eins og áður var nefnt, að siðareglurnar hafa ekki bein réttaráhrif. Ef dómarar 

halda uppteknum hætti og líta til siðareglna við úrlausn mála er möguleiki að þessi 

fyrirliggjandi breyting á siðareglunum hafi í framtíðinni eitthvað vægi við mat á réttmæti 

nafn- og myndbirtingar í umfjöllun um börn. Að lokum má nefna að allir íslenskir fjölmiðlar 

hafa, til viðbótar við siðareglur Blaðamannafélags Íslands, sett sér sínar eigin siða- og 

starfsreglur
83

 en ekki þykir tilefni til að gera frekar grein fyrir þeim hér. 

6 Lokaorð 

Í umfjöllun þessarar ritgerðar hefur verið farið yfir það hvernig tjáningarfrelsi og forsjá 

foreldra getur skarast á við friðhelgi einkalífs barna þegar foreldrar fjalla um persónuleg 

málefni barna sinna í fjölmiðlum. Af ofangreindri umfjöllun er ljóst að það er matsatriði í 

hverju tilfelli fyrir sig hvenær opinber umfjöllun foreldra um barn gengur á rétt barnsins til 

friðhelgi einkalífs en sem dæmi má nefna umfjöllun um vandræði barns eða veikleika.  

Rétturinn til friðhelgi einkalífs er verndaður af 71. gr. stjskr., 8. gr. MSE, 17. gr. SBSR 

og 16. gr. Barnasáttmálans og tjáningarfrelsið nýtur verndar 73. gr. stjskr., 10. gr. MSE og 19. 

gr. SBSR. Bæði réttindin eru stjórnarskrárvarin og eru því jafnrétthá með tilliti til rétthæðar 

réttarheimilda. Það fellur í hlut dómstóla að meta þessa öndverðu hagsmuni í hverju tilfelli 

fyrir sig og komast að niðurstöðu um hvor rétturinn vegur þyngra, réttur barna til friðhelgi 

einkalífs eða réttur foreldra til tjáningarfrelsis. 

Ef umfjöllun fer út fyrir mörk tjáningarfrelsis og telst brjóta á rétti einstaklinga til 

friðhelgi einkalífs getur ábyrgðin ýmist verið í formi refsiábyrgðar eða skaðabótaábyrgðar. 

Um ábyrgð vegna ærumeiðandi ummæla er fjallað í XXV. kafla hgl. en færst hefur í vöxt að 

mál vegna brota gegn friðhelgi einkalífs séu rekin á grundvelli 26. gr. skaðabótalaga nr. 

50/1993. Enn sem komið er hafa engin mál verið borin undir dómstóla þar sem foreldri er 

stefnt vegna brota gegn friðhelgi einkalífs barns.  
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Í 1. málsl. a-liðar 1. mgr. 51. gr. fjölml. er fjallað um ábyrgð einstaklinga á ritefni en 

samkvæmt ákvæðinu ber einstaklingur ábyrgð á því efni sem hann ritar í eigin nafni eða 

merkir sér með augljósum hætti. Í 2. málsl. ákvæðisins segir að ef ritefni er réttilega haft eftir 

nafngreindum einstaklingi beri sá sem það er haft eftir ábyrgð á eigin ummælum hafi hann 

samþykkt miðlun þeirra. Af ákvæðinu leiðir að ef foreldri skrifar grein í eigin nafni og birtir í 

fjölmiðli eða mætir til viðtals hjá blaðamanni sem réttilega hefur ummæli eftir því, hvílir 

ábyrgðin vegna ummæla á herðum foreldris.  

71. gr. stjskr. um friðhelgi einkalífs felur ekki eingöngu í sér boð um að friðhelgi 

einkalífs manna skuli njóti verndar heldur jafnframt að almenn lög skuli tryggja 

einstaklingum þá vernd sem ákvæðið mælir fyrir um. Í 3. mgr. 76. gr. stjskr. segir að börnum 

skuli í lögum tryggð sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst. Þrátt fyrir þessi ákvæði 

stjórnarskrárinnar fjalla engar opinberar reglur sérstaklega um það hvernig skuli fjalla um 

börn og málefni þeirra í fjölmiðlum. 

Í ljósi stöðu barna er ekki raunhæft að vænta þess að þau geti ein og óstudd staðið vörð 

um rétt sinn til friðhelgi einkalífs, sérstaklega ef um mjög ung börn er að ræða. Það væri ef til 

vill æskilegt að löggjafinn setti almenn lög um þetta efni sem fylgdu eftir réttarvernd 

stjórnarskrárinnar um friðhelgi einkalífs. Börn eiga framtíðina fyrir sér og í ljósi varanleika 

upplýsinga sem birtast á Internetinu og víðar væri sennilega við hæfi að tekið yrði til 

athugunar, í hverju tilfelli fyrir sig, hvenær rétt væri að slíkar upplýsingar væru rekjanlegar til 

einstakra barna. 
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