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AÐFARAORÐ 
 

Áhugi minn á að fjalla um góða trú og þýðingu hennar fyrir störf blaða- og fréttamanna í 
ljósi 10. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu og 73. gr. stjskr. kviknaði eftir að ég sat námskeiðið 
fjölmiðlarétt í meistaranámi við lagadeild Háskóla Íslands. Þetta var um það leyti sem nýir 
dómar sem vörðuðu ábyrgð blaða- og fréttamanna féllu í Hæstarétti Íslands veturinn 2011-2012 
þar sem sérstaklega var vikið að hugtakinu.  

Ritgerðin var unnin að mestu leyti á vorönn 2013, þótt ég hafi verið búinn að móta 
hugmyndina og þau álitaefni sem ég vildi fjalla um haustið 2012. Viðfangsefnið er mér skylt 
þar sem ég hef starfað bæði sem blaðamaður á prentmiðli og fréttamaður á ljósvakamiðli. Ég 
hef hins vegar lagt ríka áherslu á hlutlægni gagnvart efninu og nálgast það úr fjarlægð, enda var 
markmiðið með ritgerðinni að greina og skýra góða trú og skyldur blaða- og fréttamanna á 
fræðilegan hátt þannig að efnið geti nýst sem best, bæði öðrum lögfræðingum og þeim sem 
vilja kynna sér það, við að lýsa gildandi rétti á þessu sviði. 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Björgu Thorarensen, lagaprófessor, fyrir afar góðar og 
gagnlegar ábendingar og leiðsögn við ritgerðarsmíðina.  

  
 

 Garðabæ, 30. apríl 2013 
 
 

____________________________ 
Þorbjörn Þórðarson 
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1. Inngangur 
Áður en lög um fjölmiðla nr. 38/2011 (hér eftir skammstöfuð „fml.“) tóku gildi var engin 

heildstæð löggjöf um fjölmiðla hér á landi.1 Því sjónarmiði var haldið á lofti fyrir setningu 

laganna að slíka heildstæða löggjöf hafi sárlega vantað.2 Rökin eru helst þau að fyrir setningu 

fjölmiðlalaga þá voru ábyrgðarreglur og starfsumgjörð blaða- og fréttamanna ekki samræmd. 

Þannig giltu tiltekin ákvæði útvarpslaga nr. 53/20003 og ákvæði laga um prentrétt nr. 57/1956 

um störf þeirra sem vinna á ljósvakamiðlum annars vegar og prentmiðlum hins vegar. 

Réttarstaða þeirra var ekki samræmd fyrr en árið 2011 með setningu fml.  

Ákvæði fml. setja hins vegar ekki heildstæðar leikreglur fyrir fjölmiðla eða blaða- og 

fréttamenn og þar eru ekki tæmandi taldar þær réttarheimildir sem ná til starfa blaða- og 

fréttamanna. Ákvæði sem skipta máli fyrir störf blaða- og fréttamanna eru víða í annarri 

löggjöf.4 Þá hefur þróunin á undanförnum árum og þá sérstaklega ný dómaframkvæmd kallað á 

heildstæða samantekt um ábyrgð og skyldur blaða- og fréttamanna, að mati höfundar. Þörf er á 

ítarlegri lögfræðilegri greiningu á ábyrgð- og skyldum blaðamanna einkum með tilliti til þess 

hvenær þeir eru í „góðri trú“ við framsetningu efnis. Hefur þessi þörf orðið enn brýnni eftir að 

málshöfðunum á hendur blaða- og fréttamönnum fjölgaði eftir bankahrunið haustið 2008 og 

umfjöllun um mál sem tengjast því.   

Um hvað snýst blaðamennska? Hinn 18 ára gamli Jón Ólafsson ritaði eftirfarandi í tímaritið 

Baldur árið 1870, er hann var ritstjóri blaðsins:  

 
(Þ)að er þó eigi skylda blaðamanna, að fylgja áliti almennings, þá er það er rangt, ef blaðamaður 
veit betur. Blaðamaður verður að fylgja því, er hann ætlar sannast og réttast, án þess að láta það 
aftra sér, þó alþýða hafi annað álit. Blöðin eiga ekki að vera eins og lúður, er hver sem vill getur 
básúnað í. Með einu orði, blaðamaður á að vera ráðgjafi lýðsins. (...)Köllun blaðamannsins er því 
háleit og fögur, og menn gætu sagt, eitt hið háleitasta og fegursta sem nokkur maður getur tekið sjer 
fyrir hendur að starfa að. En því æðri, fegurri, helgari og háleitari sem sú köllun er, því meiri vandi 
og ábyrgðarhluti er henni samfara. (...) Hann má aldrei tala þvert um huga sjer, og eigi láta hræða 
sig frá sannfæring sinni, því að hennar má hann aldrei ganga á bak, þótt það gildi líf hans og 
mannorð, fje og fjör. Hann má því eigi láta það aftra sér, þótt alþýðuhylli hans liggi við, því 
sannleikurinn er meira verður; hann má eigi óttast það, þótt hann sjái, að sannleiksást hans gjöri vini 
hans að óvinum hans, og eigi óttast óvild manna, því að sannleikurinn er meira verður; hann má eigi 
þegja yfir sannleikanum, eða gjöra móti betri vitund til að geðjast öðrum, hvort sem þeir eru háir 
eða lágir, því sannleikurinn er meira verður.5 

                                                
1 Þskj. 215, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 29 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
2 Svanhildur Hólm Valsdóttir: Lagaumhverfi fjölmiðla á Íslandi, bls. 107.  
3 Með gildandi útvarpslögum nr. 53/2000 var tilætlunin að  mynda almennan ramma um alla útvarpsstarfsemi í 
landinu og bregðast við fyrirmælum tilskipunar 97/36/EB. Sjá Karl Axelsson: Lagalegt umhverfi fjölmiðla á 
Íslandi.  
4 Svanhildur Hólm Valsdóttir: Lagaumhverfi fjölmiðla á Íslandi, bls. 10.  
5 Jón Ólafsson: „Ávarp til kaupendanna,“ bls. 1.   
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 Því hefur verið haldið fram að það frelsi sem raunverulega máli skipti, sé frelsið til að 

breyta.  Frelsi þar sem borgarar láta að sér kveða og tekið er mark á. Forsenda þess að 

borgararnir eigi þess kost að rækta þetta frelsi sé að þeir hafi greiðan aðgang að öllum 

upplýsingum um samfélagið og vettvang til þess að skiptast á skoðunum um þessar sömu 

upplýsingar. Í því tilliti skipti vandaðir fjölmiðlar sköpum því þeir séu í senn helsta 

upplýsingaveitan fyrir almenning og vettvangur borgaranna til að tjá sig um þjóðfélagsmál.6 

Ekki þarf að efast um mikilvægi fjölmiðla í lýðræðislegu þjóðfélagi. 

Dæmin eru mörg um að rannsóknarblaðamenn hafi afhjúpað misnotkun valds, spillingu, 

mismunun og jafnvel pyndingar. Að miðla staðreyndum til almennings er oft fyrsta skrefið í að 

ráða bóta á mannréttindabrotum og tryggja að þeir sem með völdin fari axli ábyrgð á þeim. Í 

þessu samhengi eru blaða- og fréttamenn ekki eins og óbreyttir borgarar eða „maðurinn eða 

konan“ á götunni. Eins og opinberir embættismenn þá eru þeir þjónar samfélagsins alls og 

verndarar lýðræðisins.7 Það er athyglisvert að síðasta setningin er ekki fengin úr handbók fyrir 

blaðamenn, heldur úr skrifum núverandi dómara við Mannréttindadómstól Evrópu.  

Markmið þessarar ritgerðar er að draga saman nokkur meginsjónarmið um skyldur blaða og 

fréttamanna, samkvæmt settum lögum, reglum og öðrum réttarheimildum en í ritgerðinni 

verður sérstaklega vikið að því undir hvaða kringumstæðum blaða- og fréttamenn geta talist í 

„góðri trú“ (e. good faith) við framsetningu efnis eins og hugtakið hefur verið túlkað í dómum 

Mannréttindadómstóls Evrópu (hér eftir MDE) og Hæstaréttar Íslands. Markmiðið er að setja 

fram lögfræðilegan, hlutlægan mælikvarða á hugtakið. Eðli málsins samkvæmt er efni 

ritgerðarinnar að mjög miklu leyti rannsókn á dómum Hæstaréttar Íslands og MDE. Í 

ritgerðinni er notað hugtakið blaða- og fréttamenn þar sem þeir sem starfa í fjölmiðlum virðast 

yfirleitt titla sig blaðamenn eða fréttamenn. Hugtakið fjölmiðlamaður kemur t.d hvergi fram í 

fml. eða greinargerð með lögunum en þar er hins vegar talað um blaðamenn8 og blaða- og 

fréttamenn.9  

2. Hvað er fjölmiðill? 

2.1 Lagaleg afmörkun á hugtakinu  
Skv. 3.gr. fml. gilda lögin  um alla fjölmiðla sem miðla efni handa almenningi hér á landi. Þau 

gilda því um allt hljóð- og myndefni í læstri eða ólæstri dagskrá, línulegri dagskrá eða eftir 

                                                
6 Skýrsla RNA, 8. bindi: bls. 195.  
7 Päivi Hirvelä: „Media professionals and penalties for defamation,“ bls. 151-152.  
8 Þskj. 215, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 188 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
9 Þskj. 215, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 142 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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pöntun sem og allt ritefni hvort sem því er miðlað á prentuðu eða öðru sambærilegu formi eða 

með rafrænum hætti. Í 15. tölul. 2. gr. fml. kemur fram að fjölmiðlaveita sé einstaklingur eða 

lögaðili sem starfrækir fjölmiðil. Í bók Páls Sigurðssonar, Fjölmiðlarétti, er vitnað í 

skilgreiningu Orðabókar Menningarsjóðs á hugtakinu „fjölmiðli.“ Þar segir að fjölmiðill sé 

„tæki til að dreifa upplýsingum til mikils mannfjölda á stóru svæði,“ (blöð, útvarp, kvikmyndir 

o.fl. en haft skal í huga að þetta var ritað fyrir setningu fml.).10 Lagalega skilgreiningu á 

hugtakinu, sem hefur meiri þýðingu fyrir efnistök þessarar ritgerðar, er að finna í 13. tölul. 2. 

gr. fml. en þar segir að fjölmiðill sé „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.“ Þannig þurfa fjölmiðlar 

að lúta ritstjórn til að geta talist falla undir fjölmiðlahugtakið samkvæmt lögunum. Skv. 34. 

tölul. 2.gr. felur ritstjórn í sér „stjórn á vali og skipan þess efnis sem miðlað er.“ Ritstjórn á því 

efni sem miðlað er þarf þannig að vera fyrir hendi svo viðkomandi miðill geti talist fjölmiðill í 

skilningi fml.11 Væntanlega yrði sjaldnast talið að einstakar persónubundnar bloggsíður lytu 

ritstjórn í þeim skilningi að þær gætu skoðast sem fjölmiðill.12 Að framansögðu virtu má slá því 

nær föstu að bloggsíður einstaklinga falli ekki undir fjölmiðlahugtak laganna. Álitaefni er um 

stærri bloggsíður þar sem fjöldi einstaklinga skrifar en óljós mörk gætu verið milli þeirra og 

smærri netmiðla.13 

Því hefur verið haldið fram að höfuðhlutverk fjölmiðla sé að upplýsa, fræða, mennta og 

skemmta.14 Þá eru áhrif fjölmiðla óumdeild, enda hafa þeir stundum verið nefndir „fjórða 

valdið.“15 Þetta fjórða vald, þótt það sé á margan hátt óheppileg lýsing því það spyrðir 

fjölmiðlum saman við hina þrjá flokka valds ríkisins, er dagskrárvald. Það er í raun valdið til að 

setja mál á dagskrá, þ.e taka ákvörðun um að fjalla um tiltekið málefni. Í dagskrárvaldinu eru 

fólgin áhrif. Svo fjölmiðlar teljist vera að rækja skyldur sínar þarf framsetning efnisins sjálfs, 

eftir að mál hefur verið sett á dagskrá, að endurspegla heiðarleg vinnubrögð og virðingu fyrir 

umfjöllunarefninu, eins og rakið verður síðar.  

 

2.2. Ritstjórn þarf að vera fyrir hendi 
Eins og nefnt var framar þarf ritstjórn að vera fyrir hendi svo miðill sem miðlar efni til 

                                                
10 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 17-18.  
11 Þskj. 215, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 106 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
12 Þskj. 215, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 107 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
13 Þskj. 215, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 107. (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
14 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 40.  
15 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 39.  
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almennings geti talist fjölmiðill í skilningi fml.  Ýmsir rafrænir ritmiðlar hafa litið dagsins ljós 

á netinu sem lítil sem engin tengsl hafa við hefðbundna prentmiðla á borð við dagblöð og 

tímarit. Margir slíkir miðlar flytja í raun blöndu af fréttum, fréttatengdu efni og bloggfærslum. 

Af innlendum miðlum af þessu tagi má nefna vefmiðlana Eyjuna og Smuguna. Í hinu 

alþjóðlega samhengi má hér nefna The Huffington Post þar sem þúsundir einstaklinga eru 

höfundar efnis og eru með sínar eigin síður, sem auðkenndar eru með nafni viðkomandi 

höfunda, en eru tengdar vefnum sjálfum. Þá þurfa þeir sem þar skrifa að undirgangast skilmála 

The Huffington Post og ekki getur hver sem er fengið úthlutað plássi á vefnum.16 Úrlausn um 

hvort þetta séu fjölmiðlar í skilningi fml. veltur á því hvort á þessum miðlum sé starfandi 

ritstjórn í skilningi fml. Með fml. var hugtakið ritstjórn skilgreint í fyrsta sinn, en um 

grundvallarhugtak er að ræða sem hefur þýðingu fyrir afmörkun á gildissviði laganna. Ritstjórn 

á því efni sem miðlað er þarf að vera fyrir hendi til þess að um fjölmiðil geti verið að ræða í 

skilningi fml.17 Mat á því hvort ritstjórn sé fyrir hendi í framangreindum skilningi getur verið 

vandasamt. Álitamál kunna t.d að koma upp þegar framleiðsla efnis eða tiltekinni starfsemi er 

útvistað hjá öðru fyrirtæki en því sem rekur viðkomandi fjölmiðil.18  

2.3 Hverjir eru blaða- og fréttamenn? 
Svo hægt sé að fjalla um ábyrgð og skyldur blaða- og fréttamanna verður fyrst að afmarka 

hverjir tilheyri þeim hópi í lagalegum skilningi. Samkvæmt einfaldri orðskýringu eru blaða- og 

fréttamenn þeir sem starfa á fjölmiðlum. Skv. 13. lið 1. mgr. 2. gr. fml. er fjölmiðill „hvers 

konar miðill sem með reglubundnum hætti miðlar til almennings efni er lýtur ritstjórn.“ Engin 

skilgreining kemur fram í fml. á því hverjir fallir undir blaðamenn og fréttamenn. Gildissvið 

fml. er afmarkað við fjölmiðlahugtakið og ritstjórnir, eins og að framan er rakið. Eðli málsins 

samkvæmt ná ákvæði laganna því ekki yfir aðra en þá sem starfa undir ritstjórnum.  Samkvæmt 

þessu geta pistlahöfundar eftir atvikum verið blaðamenn ef þeir birta efni sem fellur ekki undir 

viðhorf undir skoðanadálki og er miðlað er af fjölmiðlum. Þannig gæti pistlahöfundur eftir 

atvikum verið blaðamaður ef hann vinnur fréttir og er hluti af ritstjórn. Til útskýringar þarf að 

taka dæmi. Á Fréttablaðinu er hópur fastra pistlahöfunda. Þessir einstaklingar eru ekki hluti af 

eiginlegri ritstjórn blaðsins. Hins vegar má ímynda sér að þeir tækju að sér fréttaskrif fyrir 

blaðið í lausamennsku. Þá eru þeir blaðamenn í lagalegri skilgreiningu orðsins. Þannig falla 

blaðamenn í lausamennsku hér undir. Gildissvið ákvæða fml. sem snúa beint að störfum blaða- 

og fréttamanna ræðst ekki af ráðningarsambandi þeirra sem starfa á ritstjórnum.  

                                                
16 skj. 215, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 58 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
17 Þskj. 215, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 106 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
18 Þskj. 215, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 106 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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Í þessari ritgerð er ekki markmiðið að fjalla á víðum grundvelli um ábyrgð þeirra sem birta 

skoðanir, t.d viðhorfspistla undir eigin nafni, heldur starfsmenn ritstjórna í þrengri merkingu, 

þ.e blaða- og fréttamenn.  

 

3.0 Frelsi og ábyrgð fjölmiðla og blaðamanna 

3.1 Grundvöllur fyrir viðurkenningu á frelsi fjölmiðla  
Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna markaði tímamót í mannréttindabaráttu í 

heiminum en hún var samþykkt á Allsherjarþingi SÞ í desember 1948. Í 19. gr. 

yfirlýsingarinnar segir:  

 
Allir skulu frjálsir skoðana sinna og að því að láta þær  í ljós. Felur sá réttur í sér frelsi til að hafa 
skoðanir  óáreittur og að leita, taka við og miðla upplýsingum  og hugmyndum með hverjum hætti 
sem vera skal og án tillits til landamæra. 

 

Frelsi fjölmiðla er tryggt í 73. gr. stjórnarskrárinnar nr. 33/1944 (stjskr.) en þar segir:  

 
1. Allir eru frjálsir skoðana sinna og sannfæringar.  
2. Hver maður á rétt á að láta í ljós hugsanir sínar, en ábyrgjast verður hann þær fyrir dómi. 

Ritskoðun og aðrar sambærilegar tálmanir á tjáningarfrelsi má aldrei í lög leiða. 
3. Tjáningarfrelsi má aðeins setja skorður með lögum í þágu allsherjarreglu eða öryggis 

ríkisins, til verndar heilsu eða siðgæði manna eða vegna réttinda eða mannorðs annarra, 
enda teljist þær nauðsynlegar og samrýmist lýðræðishefðum. 

 

Þetta frelsi er jafnframt varið af 10. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu sbr. l. 62/1994 (MSE), 

en þar segir:  

 
1. Sérhver maður á rétt til tjáningarfrelsis. Sá réttur skal einnig ná yfir frelsi til að hafa skoðanir, 
taka við og skila áfram upplýsingum og hugmyndum heima og erlendis án afskipta stjórnvalda. 
Ákvæði þessarar greinar skulu eigi hindra ríki í að gera útvarps-, sjónvarps- og 
kvikmyndafyrirtækjum að starfa aðeins samkvæmt sérstöku leyfi. 
2. Þar sem af réttindum þessum leiðir skyldur og ábyrgð er heimilt að þau séu háð þeim 
formsreglum, skilyrðum, takmörkunum eða viðurlögum sem lög mæla fyrir um og nauðsyn ber til í 
lýðræðislegu þjóðfélagi vegna þjóðaröryggis, landvarna eða almannaheilla, til þess að firra 
glundroða eða glæpum, til verndar heilsu eða siðgæði manna, mannorði eða réttindum og til þess að 
koma í veg fyrir uppljóstran trúnaðarmála eða til þess að tryggja vald og óhlutdrægni dómstóla. 

 

Hér má einnig nefna 19. gr. Alþjóðasamningsins um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. 

Tjáningarfrelsi skv. 1. mgr. 10. gr. MSE nær til allra tegunda tjáningar, þar á meðal lista. 

Rétturinn nær þannig yfir öll tjáningarformin og verndar miðlun staðreynda, skoðana og 

afþreyingarefnis. Þá getur rétturinn einnig náð til þess að miðla efni sem er til þess fallið að 
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móðga, hneyksla eða ögra (e. offend, shock or disturb) og takmarkast ekki við efni sem raskar 

ekki ró almennings, eins og rakið verður síðar í ritgerðinni, en samkvæmt dómaframkvæmd 

Mannréttindadómstóls Evrópu (MDE) er opin, upplýst umræða hjarta tjáningarfrelsisins.19 

Verndin samkvæmt 10. gr. sáttmálans nær bæði til þess sem heldur fram skoðun og frelsis þess 

sem skapar grundvöll fyrir miðlun skoðunar í umrætt sinn, t.d ritstjóra dagblaðs. Um er að ræða 

svokölluð neikvæð mannréttindi sem gefa ekki einstaklingum rétt á aðgangi að fjölmiðlum.20  

Þótt að allir njóti tjáningarfrelsis samkvæmt 2. mgr. 10.gr. MSE hafa mismunandi hópar 

mismunandi ábyrgð og skyldur í skilningi ákvæðisins. Svo dæmi sé tekið er auðveldara að 

réttlæta takmörkun á tjáningarfrelsi lögreglunnar, opinberra starfsmanna, hermanna og fanga en 

tjáningarfrelsi fjölmiðla, sem hafa það hlutverk að miðla upplýsingum til almennings.21 

Takmarkanir á tjáningarfrelsi viðkomandi einstaklings þarf að virða með hliðsjón af stöðu hans 

og þeim skyldum sem fylgja þeirri stöðu. Lögmenn hafa til dæmis sérstaka stöðu sem milliliðir 

dómstóla og almennings en svigrúm þeirra til gagnrýni er bundið ákveðnum takmörkunum.22 

Þá bera blaða- og fréttamenn ábyrgð og skyldur samkvæmt ákvæðinu, sem útlistaðar verða hér 

síðar.  

Samkvæmt 2. mgr. 10. gr. MSE ber MDE að virða takmarkanir á tjáningarfrelsinu með 

vísan til þess sem  „nauðsyn ber til í lýðræðislegu samfélagi.“ Þannig þarf rétturinn að vernda 

sérstaklega réttinn til tjáningar með vísan til þess hvort hún sé til þess fallin að viðhalda slíku 

samfélagi.23 

Síðasti málsliður 3. mgr. 73. gr. stjskr. kom inn í ákvæðið við endurskoðun 

mannréttindakafla stjórnarskrárinnar árið 1995, en sáttmálinn hafði verið lögfestur árið á 

undan. Fyrst um sinn var ekki talið að aðild Íslands að MSE kallaði á lagabreytingar enda var 

almennt litið svo á að réttindi sem þar væru talin nytu þegar verndar í íslenskum rétti. 

Samkvæmt tvíeðlisskipan sem gildir um samband landsréttar og þjóðaréttar naut 10. gr. MSE 

þeirrar stöðu, eins og önnur ákvæði hans og þjóðréttarsamningar almennt, að vera íslenskum 

lögum til skýringar og fyllingar.24  

Á síðari árum eru dæmi þess að dómstólar í lýðræðisríkjum hafi viðurkennt með skýrum 

hætti hlutverk og gildi frjálsra fjölmiðla í samfélaginu.25 MSE var ekki lögfestur fyrr en árið 

1994, eins og áður segir. Tilvísun til sáttmálans í dómsmáli um vernd tjáningarfrelsis að 

                                                
19 Thilo Marauhn: Freedom of Expression, Freedom of Assembly and Association, bls. 99.  
20 Iain Cameron: An Introduction to the European Convention on Human Rights, bls. 106-107.  
21 Iain Cameron: An Introduction to the European Convention on Human Rights, bls. 107.  
22 Herdís Þorgeirsdóttir: Journalism Worthy of the Name, bls. 31.  
23 Helen Fenwick og Gavin Phillipson: Media Freedom under the Human Rights Act, bls. 39.  
24 Björg Thorarensen: „Áhrif Mannréttindasáttmála Evrópu á vernd tjáningarfrelsis að íslenskum rétti,“ bls. 386. 
25 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 44.  
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íslenskum rétti virðist fyrst mega finna í Hrd. 1992, bls. 401 (Staðarhaldari í Viðey) en í 

málinu var blaðamaður sakfelldur fyrir brot á 108. gr. hgl. vegna greinarskrifa í dagblaðið 

Tímann þar sem hann gagnrýndi framkvæmdir í Viðeyjarkirkjugarði með hörðum ummælum 

um prest og staðarhaldara í Viðey.26 Í 108. gr. hgl. var fram til ársins 1995 sérstök lagaheimild 

til skerðingar á tjáningarfrelsi. Samkvæmt ákvæðinu varðaði það sektum, varðhaldi eða 

fangelsi að hafa frammi skammaryrði eða móðganir við opinberan starfsmann.27  

3.2 Þýðing endurskoðunar stjórnarskrárinnar árið 1995  
Aðeins nokkrum mánuðum eftir að blaðamaður Tímans var dæmdur fyrir ummæli sín um 

staðarhaldarann í Viðey gekk áfellisdómur MDE í máli Þorgeirs Þorgeirsonar gegn Íslandi, þar 

sem sakfelling og refsing Þorgeirs fyrir brot á sama lagaákvæði, 108. gr. alm. hgl. var talin 

brjóta gegn 10. gr. MSE. Dómurinn vakti mikla umræðu um skuldbindingar íslenska ríkisins 

skv. MSE og hvort huga þyrfti að stöðu hans að íslenskum rétti og hvort íslensk löggjöf 

samrýmdist nægilega ákvæðum sáttmálans.28 Um er að ræða Hrd. 1987, 1289 (Þorgeir 

Þorgeirson), en í málinu var Þ sakfelldur fyrir greinarskrif í dagblaði um meint 

lögregluofbeldi. Í dómi MDE í máli Þ vegna 10. gr. MSE, sem íslenska ríkið tapaði, var bent á 

að efni fyrrnefndra blaðagreina hefði verið um málefni sem varðaði almenning mjög miklu.29  

Fyrrnefnt ákvæði alm. hgl. var fellt úr lögunum og MSE var lögfestur með lögum 62/1994. 

Lögfestingin var einkum studd þeim rökum að réttindi einstaklinga fengju þannig aukna vernd 

og réttaröryggi myndi aukast. Á það var bent að í sumum greinum sáttmálans væri að finna 

ítarlegri ákvæði en í íslenskri löggjöf um einstaka þætti mannréttinda. Í dæmaskyni var bent á 

10. gr. sáttmálans sem tæki til tjáningarfrelsis meðan þágildandi ákvæði stjórnarskrár næði 

einvörðungu til prentfrelsis. Þá var bent á að ákvæði stjórnarskrár um mannréttindi væru heldur 

fáorð og komin til ára sinna.30 

Frelsi fjölmiðla er hvorki getið berum orðum í 73. gr. stjskr. né í 10. gr. MSE en á því leikur 

enginn vafi að það er snar þáttur í tjáningarfrelsinu. Mannréttindadómstóll Evrópu á stóran þátt 

í þeirri miklu áherslu sem lögð er á stöðu fjölmiðla, eins og nánar verður lýst síðar. 

Þótt ekki sé minnst á fjölmiðla í 73.gr. stjskr. hefur Hæstiréttur undirstrikað mikilvægi 

þeirra í dómum, sérstaklega eftir áðurnefndar breytingar á stjórnarskránni árið 1995. Hér má 

nefna Hrd. 1995, bls. 408 (Gallerí Borg). Málið var sprottið af forsíðuumfjöllun vikublaðsins 
                                                
26 Björg Thorarensen: „Áhrif Mannréttindasáttmála Evrópu á vernd tjáningarfrelsis að íslenskum rétti,“ bls. 393. 
27 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – mannréttindi, bls. 382.  
28 Björg Thorarensen: „Áhrif Mannréttindasáttmála Evrópu á vernd tjáningarfrelsis að íslenskum rétti,“ bls. 393-
394.  
29 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – mannréttindi, bls. 382.   
30 Björg Thorarensen: „Áhrif Mannréttindasáttmála Evrópu á vernd tjáningarfrelsis að íslenskum rétti,“ bls. 395-
396. 
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Pressunnar en í forsíðufrétt blaðsins var forsvarsmaður Gallerí Borgar sakaður um að hafa sagt 

ósatt um rannsóknir á málverkum. Var þessu stillt upp með áberandi hætti á forsíðu blaðsins.  Í 

dómi Hæstaréttar segir:  

 
Tjáningarfrelsi er grundvallarregla í lýðfrjálsu þjóðfélagi. Við skýringu á lagareglum, sem vernda 
æru manna, ber að hafa hliðsjón af þeim grundvallarreglum um frelsi manna til að tjá sig í ræðu og 
riti, sem felast í 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, sbr. meðal annars einnig 10. gr. 
Mannréttindasáttmála Evrópu, sem nú hefur verið lögfestur hér á landi með lögum nr. 62/1994. 
Fyrirtæki, sem bjóða almenningi þjónustu sína, verða að þola gagnrýni um þá starfsemi í meira mæli 
en aðrir. Fjölmiðlar hafa mikilvægu hlutverki að gegna í nútímaþjóðfélagi, og verður að játa 
blaðamönnum frelsi til tjáningar. Hins vegar verður að gera þær kröfur til blaðamanna, að þeir 
byggi umfjöllun sína á vandaðri könnun á staðreyndum. 
 

Meðal fræðimanna hefur því verið haldið fram að með þessum dómi Hæstaréttar hafi verið 

lagður grunnur að breyttri skýringu á stjónskipulegri vernd tjáningarfrelsis í ljósi 10. gr. MSE, 

en í dóminum sló Hæstiréttur í fyrsta skipti föstu með berum orðum að í tjáningarfrelsisákvæði 

stjórnarskrár fælust grundvallarreglur um frelsi manna til að tjá sig í ræðu og riti.31 Í þessum 

dómi höfðu lög um MSE þýðingu við skýringu ákvæða um vernd æru manna með hliðstæðum 

hætti og stjórnarskráin. Þarna var ekki um hefðbundna samræmisskýringu að ræða, þar sem 

leitast er við að skýra lög sem hafa sömu stöðu þannig að samræmi fáist, heldur virðast ákvæði 

laga um MSE hafa verið sett skör framar en ákvæði hegningarlaga um æruvernd. Þannig virðast 

ákvæði laganna hafa haft stöðu lex superior í þessum dómi.32 Framsetning blaðamanna 

Pressunnar þótti samt brot á 235. gr. alm. hgl. og voru þau dæmd til greiðslu sekta. Í dómnum 

segir um þetta: „Ummæli þau, sem hér um ræðir, fóru út fyrir mörk hæfilegrar gagnrýni. Þau 

eru til þess fallin að valda gagnáfrýjendum, sem höfðu atvinnu af sölu listaverka, hneisu og 

óþægindum og stuðla að trúnaðarbresti milli þeirra og viðskiptamanna þeirra.“ Aðeins rúmum 

mánuði síðar gekk annar dómur í Hrd. 1995, bls. 752 (Vaxtarræktarkappar) sem nokkrir 

þátttakendur í Félagi áhugamanna um vaxtarrækt höfðuðu gegn lækni vegna ummæla sem hann 

lét falla í útvarpsviðtali um lyfjanotkun vaxtarræktarmanna. Dómurinn grundvallaðist á eldri 

túlkun á tjáningarfrelsisákvæði stjórnarskrár en í sératkvæði eins dómara var ítarlegri 

rökstuðningur þar sem vísað var til MSE. Af þessum dómum hefur verið ályktað að staða 10. 

gr. MSE sem almennra laga eftir lögfestingu sáttmálans hafi leitt til rýmri túlkunar á 72. gr. 

stjskr. (núgildandi 73. gr. stjskr.) en áður var þekkt úr dómaframkvæmd Hæstaréttar.33 

                                                
31 Björg Thorarensen: „Áhrif Mannréttindasáttmála Evrópu á vernd tjáningarfrelsis að íslenskum rétti,“ bls. 395-
396. 
32 Davíð Þór Björgvinsson: „Beiting Hæstaréttar Íslands á lögunum um Mannréttindasáttmála Evrópu,“ bls. 361.  
33 Björg Thorarensen: „Áhrif Mannréttindasáttmála Evrópu á vernd tjáningarfrelsis að íslenskum rétti,“ bls. 397. 
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 Breytingarnar sem urðu á mannréttindakafla stjórnarskrárinnar árið 1995 voru rökrétt 

framhald af lögfestingu sáttmálans. Í raun urðu þær til þess að fella verndarandlag sáttmálans 

undir vernd stjórnarskrárinnar. Þetta má ráða af athugasemdum með frumvarpi til 

stjórnskipunarlaga nr. 97/1995,34 en þar segir m.a:  

 

Þótt íslensk lagaákvæði væru talin vera í samræmi við ákvæði Mannréttindasáttmála Evrópu við 
fullgildingu hans 1953 og hann hafi eftir það verið hafður til hliðsjónar við skýringu og túlkun 
dómstóla á íslenskum lögum óx þeirri skoðun fylgi á síðustu árum að íslensk löggjöf tryggði ekki 
nægilega réttindi samkvæmt sáttmálanum. Þetta leiddi til þess að Mannréttindasáttmáli Evrópu var 
lögtekinn í heild með lögum nr. 62/1994. Sambærileg lögfesting mannréttindasáttmálans hefur 
einnig átt sér stað á síðustu árum í Danmörku, Noregi og Svíþjóð. Helstu röksemdir fyrir því að 
lögfesta ákvæði mannréttindasáttmálans hér á landi voru að með því mundi aukast vernd réttinda 
einstaklinga og réttaröryggi. Hins vegar njóta ákvæði sáttmálans ekki stöðu stjórnskipunarlaga og 
því breyta þau í engu mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar. Í athugasemdum við frumvarp til 
laga um mannréttindasáttmála Evrópu er lýst þeirri skoðun að lögfestingin hafi allt að einu þau 
óbeinu áhrif að ríkari tilhneiging verði en áður til að beita rúmri skýringu á stjórnarskránni til 
samræmis við sáttmálann þar sem það gæti átt við, en ákvæði stjórnarskrárinnar séu fáorð og komin 
mjög til ára sinna. 

  

Í athugasemdum við 11. gr. frumvarpsins, sem varð að 73. gr. stjskr. er vísað til 10. gr. 

MSE og 19. gr. alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. Fljótlega eftir 

breytingarnar árið 1995 fór að gæta beinna áhrifa þessarar rýmkunar á tjáningarfrelsisákvæði 

stjórnarskrárinnar, þótt hennar hafi nú þegar farið að gæta fyrir breytinguna, eftir lögfestingu 

MSE. Í dómum Hæstaréttar fór að gæta aukins skilnings á mikilvægi fjölmiðla í lýðræðislegu 

þjóðfélagi og hlutverk þeirra áréttað. Hér má nefna Hrd. 1997, bls. 3618 

(Glæpamannaframleiðandi ríkisins). Málið var sprottið af grein sem Hrafn Jökulsson skrifaði 

þar sem hann fjallaði um þann vanda sem er í fangelsum landsins og kallaði hann Harald 

Johannessen fangelsismálastjóra „Glæpamannaframleiðanda ríkisins.“ Í dómi Hæstaréttar segir: 

 
Greinin snýr að samfélagslegu málefni, sem eðlilegt er, að komi til almennrar umræðu. Í slíkri 
umræðu verða stjórnvöld að þola, að gagnrýni sé beint að þeim, þótt orðfæri í því sambandi kunni 
að verða hvasst. Ákærði kaus að fara þá leið í grein sinni að nafngreina tvívegis forstjóra 
fangelsismálastofnunar. Hvað sem líður mati á, hvort sá háttur á skrifum ákærða hafi verið 
viðeigandi, verður ekki litið fram hjá því, að meginefni greinarinnar varðaði störf stofnunarinnar, 
sem forstjórinn veitti forstöðu, en um persónu hans var þar ekki fjallað. Hann verður að sæta því, að 
stofnunin hafi verið samsömuð honum með notkun nafns hans, eins og hér var gert í almennri 
umræðu. 
 

Ekki er vikið beint að þessum breytingum sem voru raktar að framan í ákvörðunarástæðum 

Hæstaréttar, heldur virðist niðurstaðan hafa grundvallast á því að málið varðaði samfélagslegt 

málefni sem átti erindi við almenning, sbr. skáletruð orð í tilvitnun í dómsforsendur.  Hér skal 
                                                
34 Alþt. 1994-1995, A-deild, bls. 2080.   
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því haldið til haga að tjáningarfrelsi manna er sérlega rúmt ef málefnið varðar opinbera 

embættismenn.35 Með þessum dómi var markaður grunnur að nýrri stefnu dómstóla varðandi 

rýmkun tjáningarfrelsis á sviðum þar sem umræða um opinberar stofnanir lýtur að 

samfélagslegu málefni.36 

Það er fyrst og fremst fyrir milligöngu fjölmiðla sem hin pólitíska og hugmyndafræðilega 

umræða sem einkennir lýðræðislegt þjóðfélag fer fram.37 Í dómaframkvæmd MDE hefur 

ítrekað verið staðfest að fjölmiðlar hafi sérstaklega mikilvægu hlutverki að gegna í 

lýðræðisþjóðfélagi.38 Þessu sér líka stað í dómum Hæstaréttar Íslands, ekki síst á síðari árum. 

Hér má til dæmis nefna orðalag í nýlegum dómi,  Hrd. 24. nóvember 2011 (100/2011) (Skuldir 

Eiðs Smára) en þar segir:  

 
Í lýðræðisþjóðfélagi hafa fjölmiðlar mikilvægu hlutverki að gegna við miðlun upplýsinga og 
skoðana um þjóðfélagsleg málefni. Á almenningur rétt á að fá upplýsingar sem slík málefni varða 
og þurfa sérstaklega ríkar ástæður að liggja til að skerðing á frelsi fjölmiðla til birtingar upplýsinga 
geti talist nauðsynleg í lýðræðisþjóðfélagi. 
 

Málið var sprottið af umfjöllun DV um fjárhagsleg einkamálefni knattspyrnumannsins Eiðs 

Smára Guðjohnsen. Þar voru birtar ítarlegar upplýsingar um eignir hans og skuldir. Efnislega 

sama orðalag birtist í Hrd. 15. nóvember 2012 (69/2012) (Jón Ásgeir gegn Svavari), en þar 

segir: 

 
Fjölmiðlar hafa mikilvægu hlutverki að gegna við miðlun upplýsinga og skoðana um þjóðfélagsleg 
málefni. Almenningur á rétt á að fá upplýsingar sem slík málefni varða og þurfa sérstaklega ríkar 
ástæður að vera fyrir því að skerðing á frelsi fjölmiðla geti talist nauðsynleg í lýðræðisþjóðfélagi. 
 

Málið snerist um ætluð meiðyrði í frétt RÚV um kaupsýslumanninn Jón Ásgeir 

Jóhannesson og var fréttamaðurinn dæmdur fyrir meiðyrði skv. 235. gr. hgl. og þurfti að greiða 

miskabætur á grundvelli b-liðar 26. gr. skaðabótalaga, en vikið verður nánar að niðurstöðunni 

síðar. Þessir nýju dómar og orðalag í ákvörðunarástæðum þeirra endurspegla vel þá breytingu 

sem orðið hefur á íslenskri réttarframkvæmd eftir þær breytingar sem urðu við endurskoðun á 

mannréttindakafla stjórnarskrárinnar árið 1995.  

                                                
35 Sjá nánar um þetta: Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – mannréttindi, bls. 382-384.  
36 Björg Thorarensen: „Áhrif Mannréttindasáttmála Evrópu á vernd tjáningarfrelsis að íslenskum rétti,“ bls. 408.  
37 Páll Þórhallsson: „Tjáningarfrelsi,“ bls. 374.  
38 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – mannréttindi, bls. 385.  
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3.3 Hvaða skyldur fylgja frelsinu?  
Margir blaða- og fréttamenn gera sér ekki grein fyrir hversu mikil áhrif 10. gr. MSE hefur á 

störf þeirra og mun hafa á störf þeirra í framtíðinni. Virkni ákvæðisins hefur áhrif á viðhorf 

manna gagnvart fjölmiðlum og þýðingu fyrir hlutverk þeirra að miðla fréttum og var í raun 

gjörbylting í fjölmiðlarétti sem fræðigrein.39 Í 2. mgr. 10. gr. MSE segir að af réttindum 

samkvæmt 10. gr. sáttmálans leiðir „skyldur og ábyrgð,“ eins og vikið var að hér framar.   

MDE hefur margoft fjallað um það í dómsniðurstöðum að tjáningarfrelsi sé einn af 

hornsteinum lýðræðislegs samfélags og hefur lagt á það áherslu að takmarkanir á þessu frelsi 

séu túlkaðar þröngt og nauðsyn fyrir slíkri takmörkun þurfi að vera vel rökstudd. Aðildarríkin 

hafa hins vegar ákveðið svigrúm til sjálfstæðs mats (e. „margin of appreciation“) á því hvaða 

leiðir þau fara að lögmætu markmiði hverju sinni. Þetta svigrúm er mismunandi eftir því hvaða 

lögmæta markmið er verið að verja. Þannig hefur MDE gefið aðildarríkjunum meira svigrúm 

þegar verið er að verja siðgæði, svo dæmi sé nefnt, meðal annars með vísan til þess að skortur 

sé á sameiginlegu viðmiði ríkja Evrópu fyrir siðgæði. Þá nýtur tjáningarfrelsi í opinberri 

umræðu meiri verndar en til dæmis auglýsingar. Þannig hafa fjölmiðlar og stjórnmálamenn 

aukið frelsi vegna hlutverks síns og stöðu í opinberri umræðu.40 Þetta frelsi er hins vegar 

vandmeðfarið og blaðamenn þurfa að sýna varkárni til þess að þeir uppfylli þær skyldur og þá 

ábyrgð sem fylgja því frelsi sem þeir njóta í skilningi 73. gr. stjskr. og 10. gr. sáttmálans.  

Því hefur verið haldið fram að nú á tímum sé fagmennska í blaðamennsku á undanhaldi á 

heimsvísu. Hefðbundnir fjölmiðlar, sérstaklega dagblöð, líði ekki aðeins fyrir 

efnahagskreppuna en einnig áhrifa sem gæti á fjölmiðlamarkaði sem dragi úr arðsemi 

fjölmiðlafyrirtækja. Sem viðbrögð við þessum breytingum hafi fylgt mikill niðurskurður á 

ritstjórnum sem hafi dregið úr gæðum  blaðamennsku og margir fjölmiðlar hafi fórnað 

fagmennsku og gildum í siðareglum til að ná arðsemismarkmiðum.41 Að láta arðsemismarkmið 

ráða gengur hins vegar í berhögg við hlutverk fjölmiðla í lýðræðislegu þjóðfélagi, því eins og 

rakið var framar hafa verið færð rök fyrir að blaða- og fréttamenn þjóni hagsmunum 

samfélagsins alls og verndi lýðræðið.42 

En um hvað snýst ábyrg blaða- og fréttamennska og hvaða „ábyrgð og skyldum,“ þurfa 

blaðamenn að standa undir? Þessi ábyrgð og þessar skyldur birtast m.a í því að misnota ekki 

stöðu sína og það frelsi sem henni fylgir til að brjóta gegn réttindum annarra. Það er hlutverk 

                                                
39 Duncan Bloy og Sara Hadwin: Law and the Media, bls. 70.  
40 Iain Cameron: An Introduction to the European Convention on Human Rights, bls. 109.  
41 Aidan White: „Ethical journalism and human rights,“ bls. 51-52. (White er fyrrverandi forseti 
Alþjóðasambands blaðamanna, e. International Federation of Journalists).  
42 Päivi Hirvelä: „Media professionals and penalties for defamation,“ bls. 152. (e. (J)ournalists are not the same 
as “the man or woman on the street.” Like public servants they serve society at large and protect democracy.”) 
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blaða- og fréttamanna að vera gagnrýnir og leita sannleikans. Þeir hafa rétt til að ögra og mega 

ekki vera óttaslegnir þegar þeir byggja fréttir á viðtölum. Þá eru skyldur blaða- og fréttamanna 

flóknar því þeir þurfa að þjóna margs konar hagsmunum samtímis.43  

Fagmennska í blaða- og fréttamennsku grundvallast á siðareglum og fylgni við yfirlýsta 

stefnu. Sannsögli og sjálfstæði og ábyrgð gagnvart öðrum. Ábyrg blaðamennska  snýst um að 

halda aftur af sér. Hún snýst um fagfólk með sjálfsprottið aðhald sem grundvallast á 

siðferðilegum grunngildum og virðingu fyrir öðrum einstaklingum.44 Til þess byggja upp 

trúverðugleika og traust almennings þurfa blaða- og fréttamenn að fylgja siðareglum 

starfsstéttar sinnar, en meira en 400 siðareglur í einhverri mynd eru í gildi meðal blaðamanna í 

heiminum. Þessar reglur byggjast á virðingu fyrir sannleikanum, hlutleysi og ritstjórnarlegu 

sjálfstæði, virðingu fyrir einstaklingum og reglum sem mæla fyrir um leiðréttingu 

rangfærslna.45 Nánar verður vikið að þýðingu siðareglna fyrir störf blaða- og fréttamanna, 

meðal annars siðareglna Blaðamannafélags Íslands, síðar í ritgerðinni. 

„Skyldur og ábyrgð“ í skilningi 2. mgr. 10. gr. MSE hafa sérstakt vægi þegar það er hætta á 

því að réttindi annarra verði brotin, einkum þegar um er að ræða mannorð nafngreinds 

einstaklings, enda er minnst sérstaklega á þessi réttindi í 2. mgr. 10. gr sáttmálans. Af þessum 

sökum er það aðeins við afar sérstakar aðstæður sem fjölmiðlum er játað svigrúm til að víkja að 

einhverju marki frá skyldu þeirra til að sanna staðhæfingar um staðreyndir (e. factual 

statements) sem eru ærumeiðandi fyrir borgara. Að þessu verður vikið sérstaklega í 5. kafla 

ritgerðarinnar, en hvort grundvöllur sé fyrir því að víkja frá þessum skilyrðum ræðst af eðli og 

umfangi hinna ærumeiðandi ummæla hverju sinni og upp að því marki sem fjölmiðlar geta með 

sanngjörnum hætti litið á heimildarmenn sína sem áreiðanlega með hliðsjón af ummælunum. 

Varnaglarnir sem 2. mgr. 10. gr. sáttmálans veita fjölmiðlum, þegar þeir eru að fjalla um 

málefni sem á erindi við almenning, eru háðir því skilyrði að blaða- og fréttamenn sem eiga í 

hlut hverju sinni starfi í góðri trú og miðli nákvæmum og áreiðanlegum upplýsingum í 

samræmi við siðareglur starfsstéttar sinnar.46  

3.4 Frelsið er ekki án takmarkana 
Hin mikilvæga regla 10. gr. MSE um tjáningarfrelsi gefur ekki blaða- og fréttamönnum lausan 

tauminn um að birta allt sem þeir sjálfir telja að sé í almannaþágu.47 Með öðrum orðum, 

ákvæðið gefur þeim ekki frjálst mat um þetta. Með 10. gr. MSE og síðar dómaframkvæmd 

                                                
43 Herdís Þorgeirsdóttir: Journalism Worthy of the Name, bls. 32. 
44 Aidan White: „Ethical journalism and human rights,“ bls. 55.  
45 Aidan White: „Ethical journalism and human rights,“ bls. 66-69.  
46 Päivi Hirvelä: „Media professionals and penalties for defamation,“ bls. 151. 
47 Duncan Bloy og Sara Hadwin: Law and the Media, bls. 72.  
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sáttmálans á grundvelli ákvæðisins þróaðist mælikvarði á störf blaða- og fréttamanna. MDE 

hefur í dómum sínum farið í ítarlega greiningu á því hvort og hvenær blaða- og fréttamenn hafi 

gengið of langt í framsetningu efnis, með þeim hætti að það hafi verið forsvaranlegt af 

aðildarríki MSE að takmarka tjáningarfrelsi þeirra þannig að slík takmörkun rúmaðist innan 10. 

gr. sáttmálans, eins og rakið verður síðar. Þannig hefur frelsi blaða- og fréttamanna í raun verið 

aukið með sáttmálanum en einnig takmarkað í reynd á sama tíma, því nú er kominn 

viðurkenndur mælikvarði á umgjörð þessa frelsis.  

3.4.1 Til verndar „heilsu eða siðgæði manna“ 
Í 2. mgr. 10. gr. MSE segir að takmarka megi tjáningarfrelsi „til verndar heilsu eða siðgæði 

manna.“ Í 3. mgr. 73. gr. stjskr. kemur fram efnislega sama vernd, og samhljóða málsliður, en 

þar segir að takmarka megi tjáningarfrelsi „til verndar heilsu eða siðgæði manna.“ Hæstiréttur 

hefur margsinnis vísað til þessa verndarandlags í málum vegna 73. gr. stjskr. Í Hrd. 1999, bls. 

781 (415/1998) (Bjórauglýsingar) segir að „þrátt fyrir það að tjáningarfrelsi hafi löngum verið 

talið til mikilvægustu mannréttinda, hefur því engu að síður verið játað að því megi setja vissar 

skorður.“ Ákvörðunarástæður dómsins ríma vel við þá staðreynd að löggjafinn hefur svigrúm 

til að framfylgja markmiðum stjórnarskrárgjafans í ákvæðinu. Tjáningarfrelsið er takmarkað í 

þessu tilviki til að vernda heilsu manna. Áfengi er skaðlegt heilsu manna og þarna birtist það 

mat löggjafans að bann við áfengisauglýsingum sé réttlætanlegt og að takmarka megi frelsið til 

að vernda heilsu. Af lýðheilsusjónarmiðum rúmist slíkt bann innan 73. gr. stjskr. og 10. gr. 

MSE. Svipuð niðurstaða var í Hrd. 6. apríl 2006 (462/2005) (British American Tobacco). Um 

var að ræða viðurkenningarmál sem bandarískur tóbaksframleiðandi, British American 

Tobacco, höfðaði á hendur íslenska ríkinu vegna ákvæða í lögum nr. 6/2002 sem bönnuðu 

uppstillingu á tóbaki. Í dómi Hæstaréttar segir:  

 
Í 2. mgr. 73. gr stjórnarskrárinnar segir að hver maður eigi rétt á að láta í ljós hugsanir sínar, en 
ábyrgjast verði hann þær fyrir dómi. Samkvæmt 3. mgr. má því aðeins skerða tjáningarfrelsið að 
það sé gert með lögum í þágu allsherjarreglu eða öryggis ríkisins, til verndar heilsu eða siðgæði 
manna eða vegna réttinda eða mannorðs annarra, enda teljist þær nauðsynlegar og samrýmist 
lýðræðishefðum. Það er ekki aðeins ritað eða mælt mál, sem nýtur verndar stjórnarskrárinnar heldur 
einnig tjáning án orða. (...) Verður fallist á með gagnáfrýjanda að þau rök, sem búa að baki 1. og 3. 
tölulið 3. mgr. 7. gr. laga nr. 6/2002, eigi fullnægjandi stoð í 3. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar. Krafa 
aðaláfrýjenda um að mega birta áðurnefndan texta verður því ekki studd við 73. gr. 
stjórnarskrárinnar. Vísun þeirra til 10. gr. mannréttindasáttmála Evrópu getur ekki heldur leitt til 
þeirrar niðurstöðu að krafan verði tekin til greina. 
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3.4.2 Réttindi og mannorð annarra  
Takmarka má tjáningarfrelsið til að vernda „réttindi og mannorð annarra“ eins og segir í 3.mgr. 

73.gr. stjskr. Svipað orðalag kemur fram í 2. mgr. 10. gr. MSE en þar segir að takmarka megi 

tjáningarfrelsi til að verndar „mannorði eða réttindum“ manna. Þetta er það verndarandlag sem 

langoftast reynir á þegar skerðing á tjáningarfrelsi er annars vegar.48  

Þessi vernd birtist síðan í löggjöfinni, en æra og mannorð manna njóta verndar í 234., 

235.gr., 236. og 237.gr. almennra hegningarlaga. Ákvæði þessi standa á gömlum grunni og hafa 

staðist tímans tönn merkilega vel.49 Í gegnum tíðina hafa dómstólar staðið frammi fyrir mati á 

hagsmunum þegar ærumeiðandi ummæli eru metin. Annars vegar frelsi þess sem heldur hinum 

meintu ærumeiðandi ummælum fram og hins vegar orðspori og réttindum þess sem fjallað er 

um. Dómaframkvæmd á grundvelli þessara ákvæða í hgl. tók stakkaskiptum eftir breytingar á 

mannréttindakafla stjórnarskrárinnar árið 1995.50 Í Hrd 1997, bls. 3618 (274/1997) 

(Glæpamannaframleiðandi ríkisins), sem vikið hefur verið að framar, segir. „Af 

dómaframkvæmd má ráða, að áður voru menn dæmdir fyrir ummæli, sem fjarri lagi má telja, að 

sakfellt yrði fyrir nú á dögum.“  

Áður fyrr var það aðalatriði við úrlausn mála sem risu vegna 235. gr. hgl. hvort meiðandi 

ummæli teldust sönnuð eða ekki. Dómaframkvæmd MDE sýnir hins vegar að taka þarf 

fjölmörg önnur atriði með í reikninginn eins og tilgang með ummælum, það samhengi sem þau 

eru sett fram í, afleiðingar o.s.frv.51  MDE hefur oft áréttað mikilvægi fjölmiðla en einnig þá 

staðreynd að frelsi þeirra sé takmarkað vegna réttinda og orðspors einstaklinga. Í MDE, Þorgeir 

Þorgeirson gegn Íslandi, 25. júní 1992 (13778/88) sem vikið var að framar, var fjallað um 

hvort íslenska ríkið hefði brotið gegn 10. gr. sáttmálans en rithöfundurinn Þorgeir Þorgeirson 

hafði verið sakfelldur fyrir brot á 108. gr. hgl. fyrir ummæli um ótiltekna og ónafngreinda 

lögreglumenn í Reykjavík. Ummælin voru hluti af greinum sem hann skrifaði um 

lögregluofbeldi í Morgunblaðið. MDE fjallaði um tilgang ummælanna, en það hafði Hæstiréttur 

ekki gert. Þá fjallaði dómstóllinn um að rétturinn til að móðga, hneyksla og ögra (e. offend, 

shock or disturb) væri varinn af 10. gr. sáttmálans. Dómurinn var í raun vendipunktur fyrir 

Ísland, en í honum segir: 

 
(66)(M)egintilgangur hans (Þorgeirs innsk. höf.) var að hvetja dómsmálaráðherra til að fá óháðan og 
hlutlausan aðila til að rannsaka kvartanir um grimmd lögreglunnar. Líta verður á seinni greinina, 
sem var skrifuð til að bregðast við tilteknum yfirlýsingum liðsforingja lögreglunnar í sjónvarpsþætti, 

                                                
48 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – mannréttindi, bls. 376.  
49 Páll Þórhallsson: Tjáningarfrelsi, bls. 387 
50 Páll Þórhallsson: Tjáningarfrelsi, bls. 387.  
51 Páll Þórhallsson: Tjáningarfrelsi, bls. 387. 
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sem framhald af fyrri grein. Ekki var ágreiningur um efnistökin væru alvarlegt áhyggjuefni í 
samfélaginu. Það er satt að báðar greinarnar voru mjög kröftuglega orðaðar. Hins vegar, með 
hliðsjón af tilgangi ummælana og áhrifum sem þeim var ætlað að hafa, telur dómstóllinn að það 
orðalag sem var notað hafi ekki farið fram úr hófi. Dómstóllinn telur að sakfelling og refsing 
kæranda gátu verið til þess fallnar að takmarka opinbera umræðu um mikilvægt samfélagslegt 
málefni. Með hliðsjón af framangreindu, hefur dómstóllinn komist að þeirri niðurstöðu að ástæður 
ríkisins dugðu ekki til að sýna að takmörkun á tjáningarfrels hafi verið í réttu hlutfalli við lögmætt 
markmið sem að var stefnt. Skerðingin var því ekki „nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi. 

 

Þetta orðalag að í 10. gr. MSE rúmist rétturinn til að móðga, hneyksla og ögra (e. offend, 

shock or disturb) var sett fram í stefnumarkandi dómi MDE, Handyside gegn Bretlandi, 7. 

desember 1976 (5493/72)52 Þær ákvörðunarástæður sem dómstóllinn byggði á í þessum dómi 

hafa síðan margoft ratað í dóma MDE, ekki síst í málum sem snerta blaða- og fréttamenn sem 

telja á rétti sínum brotið samkvæmt 10. gr. sáttmálans.  

Í MDE, Prager og Oberschlick gegn Austurríki, 26. apríl 1995 (15974/90) segir að 

fjölmiðlar megi ekki fara út fyrir ákveðin mörk „meðal annars til að vernda orðspor annarra, en 

engu að síður er það skylda þeirra að dreifa, í samræmi við skyldur sínar og ábyrgð, 

upplýsingum og hugmyndum, sem varða pólitísk álitaefni og öðrum málum í almenningsþágu.“   

Þegar metin eru orðspor og réttindi manna og sú vernd sem þessi réttindi njóta gagnvart 

árásum þarf að skoða bæði efni ummælanna og samhengi þeirra og markmið með birtingu. Í 

Hrd. 18. október 2012 (673/2011) (Krónuníðingur) stefndi fjárfestirinn H blaðamanni og 

ritstjórum DV vegna ummæla um hann í frétt um viðskipti hans með íslensku krónuna og störf 

hans fyrir fyrirtækið Novator. Í leiðara annars ritstjórans hafði hann m.a verið kallaður 

„krónuníðingur.“ Í málinu voru blaðamennirnir og ritstjórarnir sýknaðir. Í dómi Hæstaréttar 

segir:  

 
(V)erður að líta til þess að gagnáfrýjendur settu ummælin fram í umfjöllun fjölmiðils um stöðu 
íslensku krónunnar síðustu árin fyrir þau efnahagsáföll sem hér dundu yfir í lok árs 2008. Laut 
umfjöllunin einkum að ætluðum þætti aðaláfrýjanda í gengislækkun íslensku krónunnar vegna 
ýmiss konar spákaupmennsku og þýðingu þessarar þátttöku hans fyrir áföll þau, sem hér urðu.  
Umfjöllun um þetta málefni á brýnt erindi til almennings og er hluti mikilvægrar 
þjóðfélagsumræðu, ekki síst þegar leitað er skýringa á efnahagsáföllunum. Þær takmarkanir sem 3. 
mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar viðurkennir sérstaklega að gera megi á tjáningarfrelsinu verða meðal 
annars að réttlætast af vernd heilsu eða siðgæðis manna eða réttindum eða mannorði þeirra enda 
teljist þær nauðsynlegar í lýðræðisþjóðfélagi. Samkvæmt dómvenju hér á landi hafa þátttakendur í 
slíkri opinberri umræðu um mikilvæg þjóðfélagsleg málefni rýmra tjáningarfrelsi en ella og hefur 
það áhrif á mat á því hvaða skorður friðhelgi einkalífs setur tjáningarfrelsinu samkvæmt síðast 
tilgreindu stjórnarskrárákvæði.  

                                                
52 Ákvörðunarástæður dómsins eru merkilegar, en þar segir í 49. mgr.:  Freedom of expression constitutes one of 
the essential foundations of such a society, one of the basic conditions for its progress and for the development 
of every man. Subject to paragraph 2 of Article 10 (art. 10-2), it is applicable not only to "information" or 
"ideas" that are favourably received or regarded as inoffensive or as a matter of indifference, but also to those 
that offend, shock or disturb the State or any sector of the population. 
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Þarna eru ummælin sem krafist var ómerkingar á sett í samhengi og metið hvort þau 

rúmuðust innan 73. gr. stjskr. Þá var það niðurstaða Hæstaréttar að ummælin fælu í sér 

gildisdóma sem nytu verndar, en ekki staðhæfingar um staðreyndir. Það er í samræmi við 

niðurstöður MDE. Þá birtist það mat Hæstaréttar í dómnum að umfjöllun um íslensku krónuna 

eigi brýnt erindi við almenning vegna gengislækkunar hennar og þeirra atburða sem gerðust á 

Íslandi haustið 2008. Þannig ræðst niðurstaðan af því að um gildisdóm sé að ræða annars vegar 

og hins vegar af þeirri staðreynd að umfjöllun blaðsins átti brýnt erindi við almenning.  

Ákvæði 234. gr. hgl. veitir mönnum vernd fyrir móðgunum. Þegar átt er við móðgun í 

skilningi ákvæðisins getur verið um að ræða bæði orð og athafnir. Ekki er um að ræða jafn 

alvarlegar ærumeiðingar og í 235. gr. hgl. Í Hrd. 2. október 2008 (653/2007) (Þóra er blönk) 

var E, blaðamanni Séð og Heyrt, stefnt fyrir ummæli í frétt blaðsins um nafngreinda konu, Þóru 

Guðmundsdóttur sem er oft kennd við flugfélagið Atlanta. Í aðalfyrirsögn opnugreinar í 

vikuritinu stóð með stóru letri og hástöfum „Þóra er blönk“ og í umræddri frétt var viðtal við 

verktaka sem kvað farir sínar ekki sléttar í viðskiptum við Þóru, en hann hafði unnið að 

byggingu nýs einbýlishúss fyrir hana. Ummælin  þóttu móðganir að mati  Hæstaréttar og brot á 

234. gr. hgl. Í forsendum héraðsdóms, sem var staðfestur í Hæstarétti, segir:   

 

Í greininni er ekkert fjallað um raunverulegan ágreining aðila eða málavexti að öðru leyti heldur 
einungis látið að því liggja að stefnandi hafi ekkert greitt fyrir það hús er hún fékk Þorstein Svan til 
að byggja fyrir sig.  Enda þótt í myndtexta segi að stefnandi sé ein af ríkustu konum landsins miðar 
framsetning greinarinnar að því að undirstrika að stefnandi standi ekki í skilum með gerða samninga 
og eigi í stórfelldum vanskilum við Þorstein Svan.  Er ekki fallist á með stefnda að ljóst sé af 
umfjöllun og framsetningu greinarinnar að ekki sé í alvöru verið að fjalla um að stefnandi eigi ekki 
lengur fjármuni enda á stefnandi ekki að þurfa að sæta því að um hana sé fjallað með slíkum hætti.  
Stefnandi er fjárfestir og orðspor hennar í viðskiptalífinu því mikilvægt.  Telja verður að 
framangreind ummæli, sem eiga ekki við rök að styðjast, séu óviðurkvæmileg, ærumeiðandi og til 
þess fallin að sverta ímynd stefnanda sem persónu og fjárfestis.  Ber með vísan til 241. gr. laga nr. 
19/1940 að ómerkja þau. 

 

Hæstiréttur hefur í dómum sínum undirstrikað mikilvægi fjölmiðla í lýðræðislegu 

þjóðfélagi skv. 73. gr. stjskr., sérstaklega eftir stjórnarskrárbreytingarnar 1995. Hefur rétturinn 

þar verið undir áhrifum frá dómum MDE. Athugað skal að MDE hefur í dómum sínum staðfest 

margsinnis að ögrandi framsetning frétta njóti verndar skv. 10. gr. Hins vegar þarf 

uppslátturinn, eða hin ögrandi framsetning, að eiga sér stoð í staðreyndum máls. Í þessu máli 

var lykilatriði að fréttin var ósönn, enda kom fram við meðferð málsins að Þóra hafði greitt 

umræddum verktaka 77 milljónir króna vegna byggingu hússins og var ágreiningur milli þeirra 

um eftirstöðvar kaupverðs. Auðvelt var fyrir Hæstarétt að rökstyðja brot á 234. gr. hgl. Vikið 
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verður nánar að þýðingu framsetningar fréttar fyrir góða trú blaðamanns síðar í ritgerðinni í 

kafla 5.  

3.4.3 Skerðing vegna ákvæða um friðhelgi einkalífsins 
Rétturinn um friðhelgi einkalífsins er leiddur af réttinum til frelsis og sjálfsákvörðunarréttinum 

svo lengi sem að sá réttur hefur ekki áhrif á frelsi og réttindi annarra. Er litið svo á að þessi 

sjálfsagði réttur sé meðal mikilvægustu grundvallarmannréttinda og eitt af grunngildum 

lýðræðis.53 Friðhelgi einkalífs nýtur verndar ákvæðis 71.gr. stjskr. sbr. einnig 228. og 229.gr. 

almennra hegningarlaga og 8. gr. MSE. Þegar tjáningarfrelsi og friðhelgi einkalífs rekast á er 

um tvenn réttindi að ræða sem eru að meginstefnu til jafnrétthá. Verkefni dómstóla er þá að 

finna meðalveginn og jafnvægi milli stríðandi hagsmuna sem tryggir að ekki sé vegið að kjarna 

hvors réttar um sig.54 Í Hrd. 1999, bls. 857 (252/1998) (Sálumessa syndara) lýsti Hæstiréttur 

samspili þessara ákvæða. Málið var sprottið af bók sem I, blaðamaður og rithöfundur, skrifaði 

um æviminningar E, geðlæknis. Þar var fjallað opinskátt um málefni sjúklings læknisins. Í 

dómi Hæstaréttar segir:  

 
Eins og að framan greinir er heimilt að setja tjáningarfrelsi skorður samkvæmt 3. mgr. 73. gr 
stjórnarskrárinnar. Í máli því, sem hér um ræðir, braut læknir trúnað sjúklings síns með því að birta 
einkamálefni sjúklingsins, sem hann komst að í starfi sínu, og vanvirða minningu hans. Við 
ákvörðun á mörkum tjáningarfrelsis hefur í dómaframkvæmd hin síðari ár verið litið mjög til þess 
að vegna lýðræðishefða verði að tryggja að fram getið farið þjóðfélagsleg umræða. Gildir þetta 
meðal annars við úrlausn um mörk tjáningarfrelsis rithöfunda og blaðamanna, sem ákærði hefur 
skírskotað til í málatilbúnaði sínum. Í málinu eru ekki í húfi neinir slíkir hagsmunir, sem réttlætt geti 
að gengið sé svo harkalega á friðhelgi einkalífs eins og hér var gert með því að birta ummæli þau, 
sem ákært er fyrir.  
 

 
Í framangreindum dómi Hæstaréttar fer fram mat á hagsmunum. Annars vegar hagsmunum 

sem eru í húfi fyrir hinn látna sjúkling læknisins og hagsmunir almennings af því að um 

einkamálefni hans sé fjallað á opinberum vettvangi. Þessi sjónarmið eiga almennt við um 

fjölmiðla. Í 1.mgr. 26.gr. fml. eru lagðar ákveðnar skyldur á fjölmiðla að virða tiltekin 

grundvallar réttindi og hafa friðhelgi einkalífs í huga í umfjöllun, eins og vikið verður nánar að 

síðar.  

Í Hrd. 1. mars 2007 (278/2006) (Bubbi fallinn) segir að þegar metnar séu „þær skorður 

sem friðhelgi einkalífs setur tjáningarfrelsinu, sbr. 3. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar, skiptir 

grundvallarmáli hvort hið birta efni, myndir eða texti, geti talist þáttur í almennri 

þjóðfélagsumræðu og eigi þannig erindi til almennings.“ Í þessu máli var blaðamönnum Hér og 
                                                
53 Þskj. 215, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 143 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
54 Páll Þórhallsson: Tjáningarfrelsi, bls. 385.  
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Nú stefnt fyrir að birta myndir af tónlistarmanninum Bubba Morthens þar sem hann var að 

reykja sígarettu undir stýri, grunlaus um að verið væri að mynda sig. 

Að framansögðu virtu skiptir máli, þegar meta skal hvort blaða- og fréttamenn hafi gengið 

of nærri friðhelgi einkalífsins, hvort umfjöllun hafi átti erindi til almennings, eins og nánar 

verður rakið í kafla 6.0.   

3.5 Sérstakt hlutverk fjölmiðla sem „varðhunds almennings“  
MDE hefur í dómum sínum fjallað um að fjölmiðlar séu „varðhundur almennings (e. public 

watchdog). “55 Hér má t.d nefna dóm MDE, Sunday Times (nr. 1) gegn Bretlandi, 26. apríl 

1979 (6538/74) en í málinu fjallaði dómstóllinn um lögbann sem sett hafði verið í Bretlandi á 

umfjöllun blaðsins. Í dómi MDE segir:  

 
(65) (...) Eins og dómstóllinn komst að orði í Handyside (dómnum), þá telst tjáningarfrelsi vera ein af 
grundvallarstoðunum í lýðræðislegu þjóðfélagi, með þeim takmörkunum sem greinir í 2. mgr. 10.gr. 
sáttmálans. Þetta gildir ekki aðeins um réttinn til að miðla upplýsingum eða hugmyndum sem tekið er opnum 
örmum, heldur gildir þetta einnig um réttinn til að miðla upplýsingum og hugmyndum sem móðga, hneyksla 
eða ögra stofnunum ríkisins eða hluta almennings. Þessar meginreglur eru sérstaklega mikilvægar þegar 
fjölmiðlar eru annars vegar. Þær eru jafn gildar um stjórnsýslu dómstólanna, sem þjóna almenningi, og 
þarfnast samstarfs upplýsts almennings. Það er almennt viðurkennt að dómstólar geta ekki starfað í tómarúmi. 
Þó þeir séu vettvangurinn fyrir úrlausn deilumála þá þýðir það ekki að ekki megi fjalla um þessar deilur 
annars staðar, hvort sem það er í sérhæfðum tímaritum, almennum fjölmiðlum eða meðal almennings. Enn 
fremur, á meðan fjölmiðlar fara ekki út fyrir takmörk sín sem sett séu í þágu réttarvörsluhagsmuna, þá er það 
skylda þeirra að miðla upplýsingum og hugmyndum sem eru til umfjöllunar fyrir dómstólum eins og á öðrum 
sviðum þegar hagsmunir almennings eru annars vegar. Fjölmiðlar hafa ekki aðeins það verkefni að miðla 
slíkum upplýsingum og hugmyndum, almenningur á einnig rétt á að fá þær.  
 

 

Þessi dómur MDE var stefnumarkandi og áhrifa hans hefur gætt síðan. Þarna sló 

dómstóllinn því föstu að verndin samkvæmt 10. gr. nái ekki aðeins til að móðga, hneyksla eða 

ögra heldur einnig að almenningur eigi heimtingu, eða rétt á því að fá upplýsingar sem 

fjölmiðlar miðla. Þannig sé réttur fjölmiðla samtvinnaður rétti almennings. Hér má nefna MDE, 

Observer og Guardian gegn Bretlandi, 26. nóvember 1991 (13585/88) en þar segir að 

takmarkanir á tjáningarfrelsi verði að túlka þröngt og að sannfærandi rök verði að færa fyrir 

nauðsyn slíkra takmarkana. Það sé ekki aðeins verkefni fjölmiðla að miðla upplýsingum og 

hugmyndum, almenningur eigi einnig rétt á að fá þær. Á annan veg væri fjölmiðlum ómögulegt 

að rækja hlutverk sitt sem „varðhundur almennings.“ Sama sjónarmið kemur fram í dómi MDE,  

Þorgeir Þorgeirson gegn Íslandi, 25. júní 1992 (13778/88). Í dómnum kemur fram að það sé 

ekki aðeins hlutverk fjölmiðla að miðla upplýsingum og hugmyndum „almenningur á einnig 

                                                
55 Þýðing höfundar. Aðrir hafa notað hugtakið „verndarar almennings.“ Það er hins vegar eðli varðhunda að 
varðveita, passa upp á, gæta öryggis. Í þessu samhengi má halda því fram að varðhundurinn, í þessu tilviki 
fjölmiðlarnir, passi upp á að almenningur fái réttar upplýsingar.  
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rétt á að taka við þeim. Væri það á annan veg gætu fjölmiðlar ekki rækt hlutverk sitt sem 

varðhundur almennings,“ segir þar. Ákvörðunarástæður eru svipaðar og í Sunday Times málinu. 

Í máli Þorgeirs var líka vitnað sérstaklega til framangreinds dóms MDE Observer og Guardian 

gegn Bretlandi. 2. mgr. 10. gr. leggur beinlínis þá kröfu á herðar dómstólsins að meta 

takmarkanir á tjáningarfrelsi út frá því hvað sé nauðsynlegt í lýðræðislegu þjóðfélagi, sbr. 

orðalagið „nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi.“ Dómstóllinn er þannig bundinn til að 

veita þeirri tjáningu vernd sem er hægt að réttlæta með vísan til þess að verið sé að viðhalda 

slíku þjóðfélagi.56 

Frjálsir fjölmiðlar gegna m.a því hlutverki að afhjúpa þegar misfarið er með vald í 

samfélaginu og birta upplýsingar sem eru mikilvægar fyrir almenning þannig að fólk geti tekið 

upplýstar ákvarðanir sem þátttakendur í lýðræðislegu þjóðfélagi. Þannig gefur þessi skírskotun 

til lýðræðis fjölmiðlum ákveðna vigt. Þessi sérstaka staða fjölmiðlanna er eins og rauður þráður 

í gegnum dómsniðurstöður frá Strassborg þegar frelsi fjölmiðla er annars vegar. Ef takmarka á 

frelsið samkvæmt 10. gr. þurfa lög að koma til, sbr. orðalagið „sem lög mæla fyrir um“ og þessi 

lagaheimild þarf að hafa tiltekin einkenni. Aðildarríkjum MSE dugar ekki bara lagaheimildin 

ein. Dómstóllinn fjallaði um þetta í Sunday Times málinu sem vikið var að framar. Þar segir:  

 

(49) Að mati dómsins eru eftirfarandi tvö þeirra skilyrða sem leiðir af orðunum „sem lög mæla fyrir 
um.“ Í fyrsta lagi skulu lögin vera nægilega aðgengileg: borgarinn þarf að hafa fullnægjandi 
vísbendingar um þær lagareglur sem gilda í hverju máli. Í öðru lagi þá getur viðmið ekki talist 
lagaregla nema það sé nægilega afmarkað svo borgarinn geti breytt háttsemi sinni í samræmi við 
það. Borgarinn verður að geta séð fyrir, upp að því marki sem er sanngjarnt miðað við aðstæður, 
afleiðingar gjörða sinna. Þessar afleiðingar þurfa ekki að vera fyrirsjáanlegar með fullkominni vissu. 
Reynslan sýnir að slíkt er ómögulegt. Þótt fullkomin vissa sé eftirsóknarverð þá getur gegndarlaus 
ósveigjanleiki fylgt henni og lögin þurfa að geta fylgt breyttum aðstæðum og tíðaranda. Í samræmi 
við þetta eru mörg lagaákvæði meira og minna óljós og túlkun þeirra og beiting háð framkvæmd.  

 

Af þessu leiðir að krafan um lagaheimild í 2. mgr. 10. gr. MSE er ekki aðeins formlegs 

eðlis. Það leiðir af þessari kröfu að lagaákvæði sem takmarka tjáningarfrelsi þurfa að hafa 

tiltekin einkenni. Það gerist hins vegar sjaldan að MDE telji að brot á sáttmálanum hafi átt sér 

stað á þessum grunni. Slíkt dæmi er hins vegar að finna í MDE, Hashman og Harrup gegn 

Bretlandi, 25. nóvember 1999 (25594/94).  

3.6 Hin sérstaka vernd 
Hvorki er minnst á fjölmiðla í 73. gr. stjskr. né í 10. gr. MSE eða að þeir hafi sérstöku hlutverki 

að gegna til að viðhalda tjáningarfrelsi í þjóðfélaginu. MDE hefur hins vegar margsinnis í 

dómum sínum fjallað um þá sérstöku vernd sem fjölmiðlar njóta vegna sérstakrar stöðu þeirra 
                                                
56 Helen Fenwick og Gavin Phillipson: Media Freedom under the Human Rights Act, bls. 39.  
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og hlutverki í lýðræðisþjóðfélagi.57 Í ljósi þess mikilvæga hlutverks fjölmiðla að endurvarpa 

skoðunum í hverju lýðræðisþjóðfélagi hefur dómstóllinn litið svo á að það sé ekki aðeins 

skylda fjölmiðla heldur sé það einnig réttur almennings að fá slíkar upplýsingar. Því þurfa 

sérstaklega ríkar ástæður að liggja til grundvallar því að skerðing á starfsemi þeirra geti talist 

nauðsynleg í lýðræðisþjóðfélagi.58 Réttur fjölmiðla er nátengdur rétti almennings til upplýsinga. 

Fjölmiðlafrelsi er einhver besta tryggingin fyrir því t.d að almenningur geti fengið vitneskju um 

og mótað sér skoðanir á hugmyndum og afstöðu fólks sem er í forystuhlutverki í 

stjórnmálum.59 

Í dómi MDE, Jersild gegn Danmörku, 23. september 1994 (15890/89) var því slegið föstu 

að starfsmenn fjölmiðla, þ.e blaða- og fréttamenn, nytu sérstakrar verndar þegar tjáningarfrelsi 

væri annars vegar. Í frétt Danmarks Radio, sem málið var sprottið af, var birt viðtal við 

meðlimi svokallaðra Grænstakka þar sem óviðurkvæmileg og hatursfull ummæli um 

minnihlutahópa voru látin falla. Þeir sem viðhöfðu ummælin og voru sakfelldir fyrir brot gegn 

266.gr. (b) í dönskum hegningarlögunum sem er efnislega sambærileg 233.gr. (a) almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940 (hgl.) og var fréttamaðurinn sem vann fréttina sakfelldur fyrir 

hlutdeild í brotum þeirra. Danska ríkið hélt því fram fyrir Mannréttindadómstólnum að 

fréttamaðurinn, Jens Olaf Jersild, hefði brugðist „ábyrgð og skyldum“ sínum sem fréttamaður 

með því að leyfa ekki gagnstæðum sjónarmiðum að heyrast í fréttinni þar sem hin hatursfullu 

ummæli voru viðhöfð.  Mannréttindadómstóllinn féllst ekki á þetta sjónarmið, en í niðurstöðu 

hans segir m.a að miðlun upplýsinga með viðtölum sé ein af grunnforsendum þess að fjölmiðlar 

geti rækt hlutverk sitt sem „varðhundur almennings.“ Refsing blaðamanns fyrir að miðla 

ummælum annarra í viðtali myndi alvarlega hefta framlag fjölmiðla til opinberrar umræðu og 

ætti aldrei að koma til skoðunar nema sérstök rök hnigu til þess. 

Sú vernd sem fjölmiðlar njóta samkvæmt 10. gr. MSE er  hins vegar ekki tæki sem þeir 

hafa til að réttlæta hatursáróður, eins og að bera út kynþáttahatur. Þannig hefur MDE komist að 

þeirri niðurstöðu að t.d boðberi slíkrar stefnu, eins og nazisma, falli utan verndar 10. gr. 

sáttmálans þar sem slíkt stríði gegn grundvallargildum sáttmálans.60 Slíkar skoðanir njóta ekki 

heldur verndar 73. gr. stjskr. og takmarkanir á þeim rúmast innan ákvæðisins. Ísland hefur 

undirgengist alþjóðlegar skuldbindingar um að dreifing kynþáttaáróðurs skuli vera refsiverð, en 

samningurinn um afnám alls kynþáttamisréttis var fullgiltur af Íslands hálfu 13. mars 1967 og 

                                                
57 Thilo Marauhn: Freedom of Expression, Freedom of Assembly and Association, bls. 103. 
58 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – mannréttindi, bls. 385.  
59 Páll Þórhallsson: Tjáningarfrelsi, bls. 361.  
60 Helen Fenwick og Gavin Phillipson: Media Freedom under the Human Rights Act, bls. 40.   
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gekk í gildi 4. janúar 1969.61 Breytingar voru gerðar á norræni refsilöggjöf í kjölfar þessa 

samnings og var af þessu tilefni sett inn nýtt ákvæði inn í almenn hegningarlög árið 1973, sem 

er nú í 233. gr. a. alm. hgl., en þar er lögð refsing við því að ráðast opinberlega með rógi, 

smánun, ógnun eða á annan hátt á mann eða hóp manna vegna litarháttar eða kynþáttar.  

Í Hr. 2002, bls. 1485 (461/2001) (Afríkunegrar með prik) var í fyrsta sinn fjallað um 

ákæru vegna brots á 233. gr. a. alm. hgl. Málið var sprottið af ummælum sem ákærði lét falla 

um fólk af afrískum uppruna í blaðaviðtali í DV. Maðurinn, sem var varaformaður Félags 

íslenskra þjóðernissinna, lýsti í viðtalinu ótvíræðum yfirburðum hvíta kynstofnsins og hélt fram 

ýmsum neikvæðum eiginleikum í fari Afríkubúa. Í dómi Hæstaréttar segir:  

 
Fallast ber á það með héraðsdómi að ummæli ákærða í DV 17. febrúar 2001 séu alhæfingar, sem 
ekki séu studdar neinum rökum, enda munu vandfundin rök fyrir yfirburðum á grundvelli kynþáttar. 
Enda þótt ekki verði fullyrt að orðið negri sé út af fyrir sig niðrandi í íslensku máli verður, þegar 
dagblaðsviðtalið er lesið í heild og ummæli ákærða virt í því samhengi, að telja að með þeim sé 
leitast við að upphefja hvíta menn á kostnað manna af öðrum litarhætti með háði, rógi og smánun. 
Ummæli ákærða fela því í sér háttsemi sem fellur skýrlega að verknaðarlýsingu 233. gr. a almennra 
hegningarlaga. Lagaákvæðinu er ætlað að koma í veg fyrir kynþáttamisrétti og kynþáttahatur og er 
markmið þess því lögmætt og þær skorður sem það setur tjáningarfrelsi nauðsynlegar og samrýmast 
lýðræðishefðum. Verður því niðurstaða héraðsdóms um sakfellingu ákærða staðfest með skírskotun 
til forsendna hans að öðru leyti. 
 

Í umræddu máli reyndi ekki á ábyrgð blaðamannsins sem tók viðtalið þar sem hann var ekki 

ákærður, en fram kom undir rekstri málsins að blaðamaðurinn hefði sett sig í samband við 

ákærða að fyrra bragði og sagðist ákærði aðeins hafa verið að svara spurningum 

blaðamannsins. Blaðamaðurinn hefði væntanlega þurft að sæta ábyrgð á texta sem væri hans 

eigin, en MDE hefur tiltekið í dómum að réttur blaða- og fréttamanna til að miðla upplýsingum 

með viðtölum sé grundvallarréttur sem fjölmiðlar þurfa að njóta eigi þeir að geta rækt hlutverk 

sitt sem varðhundur almennings í lýðræðislegu þjóðfélagi, sbr. einkum ummæli í 35. mgr. í 

dómi MDE í Jersild gegn Danmörku.62   

Mannréttindadómstóllinn hefur tekið fram að í rétti blaðamanna felist réttur til að færa í 

stílinn eða jafnvel ögra.63 Þá hefur dómstóllinn tekið fram að það sé ekki hans hlutverk, né 

dómstóla almennt, að hafa vit fyrir fjölmiðlum varðandi þær aðferðir sem blaðamenn eigi að 

viðhafa við fréttaflutning, sbr. áðurnefndur dómur MDE í máli Jersild gegn Danmörku.64  

Tjáningarfrelsi fjölmiðla, sem nýtur mikillar verndar, fylgir hins vegar mikil ábyrgð. Gálaus 
                                                
61 Björg Thorarensen: „Tjáningarfrelsið og bann við útbreiðslu kynþáttafordóma,“ bls. 427.  
62 e. “News reporting based on interviews, whether edited or not, constitutes one of the most important means 
whereby the press is able to play its vital role of "public watchdog."  
63 Páll Þórhallsson: Tjáningarfrelsi, bls. 375.  
64 Í niðurstöðunni segir orðrétt: „ It is not for this Court, nor for the national courts for that matter, to substitute 
their own views for those of the press as to what technique of reporting should be adopted by journalists.“ 
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blaða- eða fréttamaður getur, með óvandaðri, einhliða og illgirnislegri frásögn valdið 

óbætanlegu og ómælanlegu tjóni fyrir aðra menn, bæði fjárhagslegu og tilfinningalegu.65  

Tilgangur með ummælum skiptir máli við mat á því hvort skilyrði fyrir því að takmarka 

tjáningarfrelsi séu fyrir hendi. Er um persónulega árás að ræða eða vakti fyrir höfundi að draga 

athyglina að málefni sem verðskuldar athygli almennings?66 Er svigrúm fjölmiðla til að vera 

ögrandi rýmra ef tilgangurinn er góður, þ.e ef góðar hvatir búa að baki? Í máli Jersild gegn 

Danmörku vék MDE sérstaklega að því að ekki hefði vakað fyrir fréttamanninum sem vann 

fréttina í umræddu tilviki að breiða út kynþáttahatur. Í inngangi hennar hefði fréttaþulur sagt 

tilgang fréttarinnar vera innlegg í umræðu um kynþáttafordóma í dönsku samfélagi og að varpa 

ljósi á hugarfar kynþáttahatara og félagslega stöðu þeirra. 

Hið sérstaka og mikilvæga hlutverk fjölmiðla í lýðræðislegu þjóðfélagi þýðir að það er ekki 

bara réttur þeirra heldur einnig skylda að miðla mikilvægum upplýsingum sem eiga erindi við 

almenning. Ákvæði 10. gr. MSE tryggir þeim hins vegar ekki óheft frelsi jafnvel þegar um er 

að ræða upplýsingar sem eiga erindi við almenning. Einkum er þar að ræða þær takmarkanir á 

þessu frelsi sem útlistaðar eru í 2. mgr. 10. gr. sáttmálans og það sem snýr að réttindum 

einstaklinga og rakið verður nánar síðar.67   

Settar hafa verið fram kenningar eða „módel“ um undir hvaða kringumstæðum fjölmiðlar 

geti notið hinnar sérstöku verndar. Undir kenningu um „aðgreind forréttindi“68 hefur því verið 

haldið fram að möguleikinn að veita fjölmiðlum sérstaka vernd komi aðeins til greina þegar 

það er hægt að réttlæta slíkt með vísan til grundvallarröksemda um tjáningarfrelsi. Með öðrum 

orðum, slíkt komi aðeins til greina þegar krafan um slík sérstök réttindi fari í gegnum afar 

strangt mat á grundvelli þeirra sjónarmiða sem réttlæta almennt frelsi til tjáningar og að þessi 

sérstaka vernd sé aðeins réttlætanleg ef hún sé til þess fallin að tryggja sjálft tjáningarfrelsið.69 Í 

hnotskurn, hin sérstaka vernd fjölmiðlanna, og þeirra sem á þeim starfa, nýtur aðeins verndar 

að því marki að slík vernd sé liður í að verja tjáningarfrelsið almennt. Hefur þessara sjónarmiða 

gætt í engilsaxneskum rétti. 

Annað módel sem varðar frelsi fjölmiðla snýr að „breytilegri rúmfræði“ (e. variable 

geometry.) Kenningin um þetta módel snýst um að tryggja sem best hagsmuni áhorfenda og 

lesenda með því að játa ríkisvaldinu heimildir til að setja löggjöf um starfsemi fjölmiðla með 

það fyrir augum að tryggja að réttar upplýsingar komist á framfæri, með hagsmuni áhorfenda 

                                                
65 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 49.  
66 Páll Þórhallsson: Tjáningarfrelsi, bls. 377.  
67 Päivi Hirvelä: „Media professionals and penalties for defamation,“ bls. 151.  
68 e. The “differentiated privileges model.” 
69 Helen Fenwick og Gavin Phillipson: Media Freedom under the Human Rights Act, bls. 26.  
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og lesenda í huga. Þetta eru skyldur eins og ákvæði um rétt til andsvara í fjölmiðli með 

athugasemdum eða leiðréttingum. Þá má nefna ákvæði sem skylda fjölmiðlafyrirtæki til að 

senda út efni í línulegri dagskrá frá ólíkum menningarheimum og pólitískt fréttaefni, eins og 

fréttaskýringarþætti.70 Þetta er í raun sú leið sem farin var hér á landi með setningu fml.  

4.0 Skyldur blaða- og fréttamanna 

4.1 Vandmeðfarið frelsi 
Tjáningarfrelsi fjölmiðla er vandmeðfarið og ekki án takmarkana, eins og vikið hefur verið að 

framar. Úrræði borgarans, telji hann á sér brotið, er einkum að finna í ákvæðum XXV. kafla 

alm. hgl. sem fjallar um ærumeiðingar og brot gegn friðhelgi einkalífs og í 26.gr. skaðabótalaga 

ásamt þeim nýju ákvæðum sem komu með setningu fml.  

Hvert er umfang þeirrar verndar sem einstaklingar eiga að ganga að vísri samkvæmt 

meiðyrðaákvæðum hegningarlaga? Einar Arnórsson, fyrrverandi hæstaréttardómari, komst að 

kjarna málsins árið 1952, þegar hann fjallaði um meiðyrði: 

 
Vera má, að það beri við, að menn séu dæmdir sekir um sönn ummæli um náunga sinn, en orsök 
þess mun þá venjulega vera sú, að þeir hafa ekki tryggt sér sönnun um sannindi ummælanna, en 
hallann af sönnunarskorti verða þeir venjulega að bera. En hitt mun þó tíðara vera, að blaðamenn og 
aðrir eru ekki dæmdir sekir um það, sem þeir hafa satt sagt, heldur fyrir alrangar eða hálfrangar 
lýsingar á atvikum, fyrir rangar ályktanir af sönnum atvikalýsingum þeim til mannorðshnekkis, sem 
hlut eiga að máli, eða fyrir óhæfilegan búning frásagnar sinnar af staðreyndum.71  

 

Einar segir í grein sinni að sá sem dæmdur sé fyrir meiðyrði megi venjulega sjálfum sér um 

kenna. „Hann hefur ekki gætt þeirrar varúðar eða stillingar sem krefjast verður í umgengni 

manna á milli.“ Í raun felst mikilvæg leiðsögn í orðum Einars því stór hluti vandvirkni í 

störfum blaða- og fréttamanna felst einmitt í hófsemd og tillitssemi. Lesendur og áhorfendur 

fjölmiðla, fjölmiðlaneytendur, draga sínar ályktanir af staðreyndum máls. Þeir eru oftast 

fullkomlega færir um það. Þetta er það sem blaða- og fréttamenn verða að hafa hugfast við 

vinnslu frétta og þessi lærdómur speglast í siðareglum blaðamanna, en það er líka réttur blaða- 

og fréttamanna að ögra og hneyksla. Rétturinn til að ögra og hneyksla er hins vegar 

takmörkunum háður, eins og rakið verður síðar.  

Í dómum hefur MDE vikið oft að ábyrgð og skyldum blaða- og fréttamanna. Þá hefur 

Hæstiréttur í nokkrum mæli einnig vikið að skyldum þeirra, einkum í seinni tíð í kjölfar aukins 

skilnings á mikilvægi fjölmiðla og sérstakri stöðu þeirra í lýðræðislegu þjóðfélagi. Jákvæðar og 

                                                
70 Helen Fenwick og Gavin Phillipson: Media Freedom under the Human Rights Act, bls. 27-28.  
71 Einar Arnórsson: „Meiðyrði og meiðyrðamál,“ bls. 123.  
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neikvæðar skyldur blaða- og fréttamanna sem starfa í íslensku fjölmiðlaumhverfi koma fram í 

settum lögum, siðareglum og almennt viðurkenndum óskráðum reglum.   

4.2 Skyldur samkvæmt settum lögum 
Í inngangi var að því vikið að í fml. væru ekki tæmandi taldar þær reglur sem gilda um störf 

blaða- og fréttamanna heldur væri þær að finna víða í löggjöfinni, reglum sem settar eru með 

stoð í lögum sem og í siðareglum. Áður hefur verið vikið að því að frelsi fjölmiðla eru settar 

ýmsar skorður. Frelsi þeirra er ekki án takmarkana. Nærtækasta dæmið er þegar vernd fjölmiðla 

samkvæmt 10. gr. MSE og 73. gr. stjskr. gengur í berhögg við friðhelgi einkalífsins samkvæmt 

8. gr. MSE og 71. gr. stjskr.  

4.2.1 Ákvæði hegningarlaga 
Vikið var að því framar að það lögfesta aðhald sem hefur hvað raunhæfasta þýðingu fyrir 

blaða- og fréttamenn eru ákvæði alm. hgl. um ærumeiðingar, þótt ekki megi vanmeta b-26. gr. 

skbl. um miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar, sem er orðinn algengur grundvöllur 

málshöfðana. Í XXV. kafla alm. hgl. birtast úrræði borgarans til að bregðast við meiðandi og 

óábyrgum fréttaflutningi. 

 Lagaákvæði sem taka á ærumeiðingum eiga sér langa sögu og það er ljóst að mönnum 

hefur löngum ekki þótt það ásættanlegt að heimilt væri að móðga eða dreifa rógburði um 

náungann. Aldir aftur í tímann má finna í skráðum lögbókum ákvæði um ærumeiðingar. Þær 

lögbækur sem helst ber að nefna og eru áreiðanlegar heimildir eru Grágás, Járnsíða og Jónsbók. 

Þau ákvæði um ærumeiðingar sem giltu einna lengst hér á landi voru ákvæði Jónsbókar eða allt 

frá 1282 til 1838. Á árum þessum voru gerðar fáar breytingar á réttarsviðinu, en þær helstu 

voru með konungsbréfi frá 20. mars 1563 og tilskipun frá 27. september 1799. Með 

konungstilskipun  árið 1838 voru fyrirmæli dönsku laga Kristjáns konungs fimmta lögboðin. 

Árið 1869 voru sett hér á landi af konungi almenn hegningarlög. Slík lög höfðu verið lögtekin í 

Danmörku árið 1866 og árið eftir lagt frumvarp um þau fyrir Alþingi Íslendinga. 

Hegningarlögin frá 1869 um  ærumeiðingar giltu allt þar til hegningarlögin frá árinu 1940 voru 

lögtekin.72 

Ákvæðin í alm. hgl. veita blaða- og fréttamönnum ríkt aðhald. Þannig eru þau umgjörðin 

utan um þá vernd sem einstaklingar hafa telji þeir vegið að æru sinni. Um er að ræða 

einkarefsimál, sem sá einn getur höfðað sem misgert er við samkvæmt 3. tölul. 242.gr. hgl.   

Í almennum hegningarlögum er ærumeiðingum skipt í tvo meginflokka. Annars vegar 

móðganir samkvæmt 234. gr. alm. hgl. og hins vegar aðdróttanir samkvæmt 235. og 236. gr. 
                                                
72 Gunnar Thoroddsen: Fjölmæli, bls. 113-114. 
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alm. hgl. en þessi aðgreining hefur beina þýðingu að lögum. Dómstólar verða að gæða hugtakið 

móðgun lífi þegar reynir á það því engin bein skilgreining er í lögunum sjálfum. Öðru máli 

gegnir um aðdróttanir en þær eru að nokkru skilgreindar í 235. gr. hgl., en aðdróttun felst í 

áburði á hendur öðrum manni um eitthvað „sem verða myndi virðingu hans til hnekkis.“73 Er 

þar átt við ummæli sem myndu verða til þess að lækka hann í áliti annarra. Ærumeiðingin getur 

bæði verið aðdróttun um tiltekna athöfn eða athafnir eða athafnaleysi. Ef aðdróttun felst í skorti 

á siðferðiskennd þess sem ummælin beinast gegn þá er um ærumeiðingar að ræða. Ef maður er 

borinn sökum um refsiverða háttsemi þá myndi slíkt falla hér undir. Einar Arnórsson heldur því 

fram að það geti einnig fallið undir ærumeiðingar skv. 235. gr. að drótta manni um háttsemi 

sem ekki er refsiverð, t.d um drykkjuskap þar sem áburður um drykkjuhneigð myndi verða 

manni til virðingarhnekkis. Það sé háð mati hverju sinni hvort staðhæfingar um athafnir eða 

athfnaleysi séu manni til virðingarhnekkis. Þannig væri áburður um að menn keyrðu yfir á 

rauðu ljósi ekki ærumeiðingar en hins vegar gæti öðru gegnt um staðhæfingar um almennt 

skeytingarleysi gagnvart umferðarreglum. Ærumeiðing skv. 235. gr. alm. hgl. þyrfti ekki að 

felast aðeins í staðhæfingu um athöfn eða athafnaleysi.74 Í 236. gr. alm. hgl. er alvarlegri 

aðdróttun en 235. gr. alm. hgl. en í 236. gr. kemur fram að sé ærumeiðandi aðdróttun höfð í 

frammi eða borin út gegn betri vitund, þá varðar það fangelsi allt að 2 árum. Í 237. gr. er lagt 

bann við því að bregða manni brigslum án tilefnis, jafnvel þótt staðhæfingin sé sönn. Í 229. gr. 

kemur fram að sá sem skýrir opinberlega frá einkamálefnum annars manns, án þess að nægar 

ástæður séu fyrir hendi, er réttlæti verknaðinn, skal sæta sektum eða fangelsi. Þá má hér nefna 

233. gr. a. alm. hgl., sem hefur verið vikið að framar í ritgerðinni, sem leggur bann við 

kynþáttaáróðri.  

4.2.2 Ákvæði skaðabótalaga 
Í 264. gr. alm. hgl. var að finna heimild til að dæma þann sem meiðir æru annars mann til 

greiðslu miskabóta, en í ákvæðinu sagði:  

 
Nú á maður að lögum að svara bótum fyrir spjöll á líkama eða frelsi annars manns, eða maður hefur 
reynst sekur um refsiverða meingerð gegn friði eða æru annars manns eða aðra meingerð, sem telja 
má drýgða af illfýsi, og má þá dæma hann til að greiða þeim, sem misgert er við, auk bóta fyrir 
fjártjón, ef því er að skipta, fégjald fyrir þjáningar, hneisu, óþægindi lýti og óprýði, svo og röskun á 
stöðu og högum.  
 
Með skaðabótalögum nr. 50/1993 (skbl.) var þetta ákvæði fellt úr gildi en þess í stað tekin 

upp regla 26. gr. skaðabótalaga. Þessu ákvæði var síðan breytt með lögum nr. 37/1999 og í b-
                                                
73 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 199-200.  
74 Einar Arnórsson: „Meiðyrði og meiðyrðamál,“ bls. 127.  
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lið 26. gr. skbl. segir nú að heimilt sé að láta þann sem „ábyrgð ber á ólögmætri meingerð gegn 

frelsi, friði, æru eða persónu annars manns greiða miskabætur til þess sem misgert var við.“ Í 

reglu 26. gr. skbl. og síðar b-lið sama ákvæðis felst sú mikilvæga breyting að skilyrði 

miskabóta vegna brots gegn friði, æru eða persónu er ekki lengur það að brot sé refsivert heldur 

nægir að brot sé ólögmætt. Rökin fyrir breytingunni voru að þörf væri á að vernda þessi gæði í 

ríkara mæli en áður hafði verið gert. Ákvæðið veitir heimild til að greiða miskabætur. Um er að 

ræða bætur fyrir ófjárhagslegt tjón, en slíkt tjón er oft nefnt miski. Árásir á æru manna geta haft 

bæði fjárhagslegt og ófjárhagslegt tjón í för með sér. Ærumeiddur maður getur hugsanlega sýnt 

t.d fram á að ærumeiðing, sem hefur e.t.v komið fram í frétt, hafi kostað hann vinnuna eða 

viðskiptasamning. Bætur vegna þess fjárhagslega tjóns yrðu hins vegar ekki dæmdar með stoð í 

b-lið 26. gr. skbl. heldur færi um bótaábyrgð vegna fjártjónsins samkvæmt sakarreglunni í 

skaðabótarétti.75 Ef hin ólögmæta meingerð gegn æru felst í tjáningu, t.d ummælum í frétt, þá 

þurfa skilyrði 3. mgr. 73. gr. stjskr. sbr. 2. mgr. 10. gr. MSE um takmarkanir á tjáningarfrelsinu 

að vera uppfyllt til að miskabætur fáist dæmdar. Leiðir þetta af þeirri ástæðu að dómur um 

skyldu til að greiða miskabætur felur í sér eftirfarandi takmarkanir á tjáningarfrelsinu og skv. 

stjórnarskránni verða slíkar takmarkanir ekki gerðar nema skilyrði 3. mgr. 73. gr. stjskr. eru 

uppfyllt. Mannréttindadómstóll Evrópu hefur flokkað áfellisdóma í meiðyrðamálum undir 

skerðingu á tjáningarfrelsinu í skilningi 10. gr. MSE.76 

4.2.3 Ákvæði fjölmiðlalaga 
Eins og vikið var að framar í kafla 2.1 er fjölmiðlaveita fyrirtæki eða einstaklingur sem rekur 

fjölmiðil. Í 26. gr. fml. kemur fram að fjölmiðlaveita skuli í starfi sínu „halda í heiðri 

lýðræðislegar grundvallarreglur og standa vörð um tjáningarfrelsi. Hún skal virða mannréttindi 

og jafnrétti auk þess að hafa í huga friðhelgi einkalífs.“ Þá segir jafnframt 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.“ Það 

liggur í hlutarins eðli að það kemur til kasta ritstjórna á viðkomandi fjölmiðlum að tryggja að 

fjölmiðlaveitur virði þessa reglu. Þannig eru það blaða- og fréttamenn í daglegum störfum 

sínum sem þurfa að vera meðvitaður um þessar reglur og hafa þær til hliðsjónar við vinnslu 

frétta.  

 Stjórnvöld gera víðast kröfur til fjölmiðla um efnisskyldu (e. content regulation). Hún getur 

verið með ýmsum hætti, til dæmis að efni og framsetning brjóti ekki gegn rétti og skoðunum 

                                                
75 Eiríkur Jónsson: „Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru,“ bls. 27-29.  
76 Eiríkur Jónsson: „Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru,“ bls. 37.  
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einstaklinga og einstakra hópa. Í þessum efnum er sennilega þekktust svokölluð sanngirniskrafa 

(e. fairness doctrine).77 Samkvæmt 27. gr. fml. er fjölmiðlum er óheimilt að hvetja til 

refsiverðar háttsemi. Þannig er þeim bannað að kynda undir hatri í fjölmiðlum á grundvelli 

kynþáttar, kynferðis, kynhneigðar, trúarskoðana, þjóðernis, skoðana eða menningarlegrar, 

efnahagslegrar, félagslegrar eða annarrar stöðu í samfélaginu. Þetta bann við hatursáróðri 

endurspeglar sambærilega vernd sem birtist í 233. gr. a. hgl. Í Hrd. 2002, bls. 1485 (461/2001),  

sem fjallað var um framar, skipti það máli fyrir ákvörðun refsingar að maður, sem sakfelldur 

var fyrir brot gegn 233.gr. a. hgl. með niðrandi ummælum um svart fólk, átti ekki frumkvæði 

að viðtalinu. Í þessu tilviki sem um ræðir var það viðmælandinn sem viðhafði hin hatursfullu 

ummæli sem var ákærður og dæmdur, en ekki sá sem tók viðtalið við hann eða ábyrgðarmaður 

viðkomandi fjölmiðils. Umræddur dómur hefur verið gagnrýndur á þeim forsendum að í 

dómnum hafi ekki farið fram nein raunveruleg skoðun á því hvort markmiðið með takmörkun 

tjáningarfrelsis falli undir einhvern af þeim þáttum sem tilgreindir eru í 3.mgr. 73.gr. stjskr. og 

þá sé ekki metið hvort takmörkunin hafi verið nauðsynleg í umræddu tilfelli.78 

 Í 1.mgr. 25. gr. fml. er lagt bann við því að blaða- og fréttamenn gefi upp nöfn 

heimildarmanna sinna, en þar segir að starfsmönnum fjölmiðlaveitu sé „óheimilt að upplýsa 

hver sé heimildarmaður að grein, riti, frásögn, tilkynningu eða öðru efni, hvort sem það hefur 

birst eða ekki, hafi heimildarmaður eða höfundur óskað nafnleyndar. Starfsmönnum 

fjölmiðlaveitu er jafnframt óheimilt að láta af hendi gögn sem hafa að geyma upplýsingar um 

heimildarmann eða höfund í slíkum tilvikum.“ Ákvæði 25. gr. um vernd heimildarmanna er 

nýmæli á þessum vettvangi, en í 2. gr. siðareglna Blaðamannafélags Íslands er ákvæði um að 

blaðamaður „virðir nauðsynlegan trúnað við heimildarmenn sína.“ Verndun trúnaðar á milli 

blaða- og fréttamanna og heimildarmanna er eitt af grundvallarskilyrðum þess að fjölmiðlar 

geti lagt sitt af mörkum til lýðræðisþjóðfélagsins og einn af hornsteinum tjáningarfrelsis 

þeirra.79 Fjölmiðlar gætu í raun illa sinnt hlutverki sínu ef ekki mætti treysta því að trúnaður 

væri haldinn af þeirra hálfu gagnvart heimildarmönnum og höfundum efnis.80 

Skilningur á mikilvægi þess fyrir blaða- og fréttamenn að vernda heimildarmenn sína var í 

löggjöfinni fyrir setningi fml. Blaðamanni er óhemilt, án samþykkis heimildarmanns, að gefa 

upp nafn hans í vitnisburði fyrir dómi skv. a-lið 2.mgr. 53.gr. laga um meðferð einkamála nr. 

91/1991 (eml). Efnislega samhljóða regla er í a-lið 2 .mgr. 119.gr. laga um meðferð sakamála 

nr. 88/2008 (sml). Þrátt fyrir þetta er í 3. mgr. 119. gr. sml. undantekning sem felur í sér að ef 
                                                
77 Þskj. 215, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 22 (enn óbirt í A-deild Alþt.).  
78 Páll Þórhallsson: Tjáningarfrelsi, bls. 389.  
79 Þskj. 215, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 138-139 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
80 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 260.  
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dómari telji að vitnisburður geti ráðið úrslitum um niðurstöðu máls þá getur hann, þrátt fyrir 

fyrirmæli 1. og 2. mgr., ákveðið að vitni skuli svara spurningum, enda séu ríkari hagsmunir af 

því að spurningunum verði svarað en trúnaði haldið. Þá getur dómari lagt fyrir vitni að greina 

sér frá þessu í trúnaði skv. 4. mgr. 119. gr. sml. ef hann telur óvíst að skilyrðum 3. mgr. sé 

fullnægt. 

Rétturinn til að vernda heimildarmann hefur líka verið áréttaður margsinnis í 

dómaframkvæmd MDE í málum vegna 10. gr. MSE. Með hliðsjón af mikilvægi þess að vernda 

heimildarmenn blaða- og fréttamanna frjálsra fjölmiðla í lýðræðislegu þjóðfélagi, er skerðing á 

þessum rétti ósamrýmanleg 10. gr. sáttmálans nema hún sé réttlætt með vísan til 

almannahagsmuna.81 Í nokkrum tilvikum hafa blaðamenn haldið því fram fyrir MDE, í málum 

vegna 10. gr. sáttmálans, að þeir hafi verið sviptir málsvörn ef þeim yrði gert að sanna 

staðhæfingu sem sett er fram í frétt, þar sem þeir geti ekki afhjúpað heimildarmann sinn, en 

vikið verður að þessu álitaefni síðar.  

4.2.4 Rétturinn til andsvars 
Í 36. gr. fml. er mikilvæg regla sem er bæði til þess fallin að skapa fjölmiðlunum aðhald en er 

einnig réttarúrræði þess sem telur á sér brotið í umfjöllun, en það er rétturinn til andsvars. (e. 

the right of reply). Réttur til andsvars raknar oft þegar einstaklingar sætir „árás,“ í fjölmiðlum 

með röngum staðhæfingum eða ærumeiðandi ummælum. Rétturinn felst í því að andmæla 

þessum sömu staðhæfingum í sama fjölmiðli og hin umdeildu ummæli birtust. Rétturinn 

takmarkast við ummæli um nafngreindan einstakling, sem þýðir að rétturinn skapast ekki þegar 

verið er að setja fram skoðun um almenn málefni, hvort sem þau eru af pólitískri rót runnin eða 

af öðrum toga. Frá sjónarhóli þess sem telur á rétti sínum brotið þá er andsvarsrétturinn skilvirk 

vernd gagnvart löskuðu mannorði og skapar svigrúm til að rétta það við eða segja sína hlið.82 

Í 1. mgr. 36. gr. fml. segir að þeir sem telja að lögmætir hagsmunir sínir, einkum æra eða 

orðspor, hafi beðið tjón af því að rangt hafi verið farið með staðreyndir í fjölmiðli hafi rétt til 

andsvara í viðkomandi miðli. Andsvör skulu birt eða þeim miðlað þegar eftir að rök hafa verið 

færð fyrir beiðni þar um. Samkvæmt þessu ákvæði er fjölmiðlum skylt að birta andsvör óháð 

formi fjölmiðils þannig að eftir verði tekið. Undantekningar á þessu eru í a- og b-liðum 2. mgr. 

36. gr. þegar efni andsvars gengur lengra en að leiðrétta rangar staðhæfingar um staðreyndir í 

fréttum og ef andsvarið fer yfir þau mörk í tíma eða lengd sem talin eru nauðsynleg til þess og 

ef í andsvarinu felst annað og meira en að leiðrétta staðreyndir. Samkvæmt skýru orðalagi 

                                                
81 Lawrence Early: „Article 10: Issues of Fairness, Proof and Evidence,“ bls. 563.  
82 Davíð Þór Björgvinsson: „The right to reply,“ bls. 163-164.  



 - 34 - 

þessara ákvæða þá nær þessi réttur eingöngu til þess þegar staðhæft er um staðreyndir í frétt. 

Þannig nær andsvarsrétturinn ekki til þess að koma sjónarmiðum að ef aðeins er um miðlun 

skoðana að ræða, þ.e gildisdóma. Ef fjölmiðill synjar um birtingu andsvars skv. 1. mgr. 36. gr. 

fml. getur hlutaðeigandi beint erindi þar að lútandi til fjölmiðlanefndar sem tekur ákvörðun um 

hvort aðili eigi rétt á að koma andsvörum á framfæri, skv. 4. mgr. 36. gr. fml.  

Íslenskir fjölmiðlar hafa viðurkennt andsvarsréttinn í sínum eigin siðareglum. Þannig kemur 

hann fram í 11. gr. reglna Ríkisútvarpsins ohf. um fréttir og fréttatengt efni, en þar segir að 

leiðrétta skuli ranghermi undanbragðalaust. Leiðréttingu skuli jafnframt birta svo fljótt sem 

auðið er og leitast við að birta hana í sambærilegum fréttatíma eða á sama stað í dagskrá. Í 

siðareglum 365 miðla ehf. sem reka bæði ljósvaka- og prentmiðla kemur fram að „ávallt (skuli) 

leiðrétta mistök svo fljótt sem verða má.“ Andsvarsrétturinn er hins vegar umdeildur í 

fjölmiðlarétti,83 en þessi réttur er hluti af íslenska módelinu og þeim kenningum sem eru 

viðurkenndar í frelsi fjölmiðla til tjáningar samkvæmt módeli um „breytilega rúmfræði“ (e. 

variable geometry), eins og rakið er framar. Þessi réttur er viðurkenndur af þeim EES og ESB 

ríkjum sem réttilega hafa innleitt hljóð- og myndmiðlunartilskipun ESB nr. 89/552,84 en hann 

kemur fram í 23. gr. hennar. Önnur ríki hafa farið aðrar leiðir. Þannig er þessi réttur ekki í sömu 

hávegum hafður vestanhafs, þótt til séu dómafordæmi sem bendi í gagnstæða átt.85 Þá er engum 

slíkum lagalegum rétti til að dreifa í Bretlandi. Hins vegar hafa einstakir fjölmiðlar þar í landi 

sett sér slíkar reglur í svipuðum tilgangi. Þá er vikið að því í siðareglum breska 

blaðamannasambandsins að blaðamaður skuli gera sitt besta til að leiðrétta ranghermi.86 

Helstu rökin gegn skyldu fjölmiðla til að birta andsvar í einhverjum tilvikum eru þau að um 

sé að ræða skerðingu á tjáningarfrelsinu, þá sérstaklega rétti frjálsra fjölmiðla og ritstjórnarlegu 

frelsi þeirra. Rétturinn gefur í skyn að eigendur og ritstjórar séu skyldaðir til að birta efni sem 

þeir eru ekki sammála. Þar að auki feli slíkt í sér kostnað fyrir fjölmiðlana. Þessar röksemdir 

hníga að því að fjölmiðlafrelsi sé einstaklingsfrelsi eiganda fjölmiðils, eða ritstjóra, en eins og 

rakið hefur verið framar þá hefur þetta frelsi fjölmiðlanna þýðingu fyrir samfélagið allt, vegna 

mikilvægs hlutverks þeirra í lýðræðislegu þjóðfélagi. Dómaframkvæmd MDE bendir jafnframt 

                                                
83 Davíð Þór Björgvinsson: „The right of reply,“ bls. 163.  
84 Council Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by Law, Regulation or 
Administrative Action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities.  
85 Sjá til dæmis ummæli White dómara sem skrifaði atkvæðið í frægum dómi Hæstaréttar Bandaríkjanna í máli 
FCC gegn Red Lion Broadcasting, en þar segir: „ It is the right of the viewers and listeners, not the right of the 
broadcasters, which is paramount.“  
86 Davíð Þór Björgvinsson: „The right of reply,“ bls. 166.  
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til þess að jákvæðar skyldur séu á aðildarríkjum MSE að vernda þennan rétt. Þá hefur þessi 

réttur verið viðurkenndur og réttlætur með vísan til 2. mgr. 10. gr. MSE.87 

4.3 Skyldur samkvæmt siðareglum 

4.3.1 Atferlis og hátternisreglur 
Mikilvæg svið mannlífsins eru utan seilingar lagareglna. Stundum er reynt að setja reglur um 

háttsemi manna á þessum sviðum með siðareglum en verndarandlag siðareglna er oft einnig 

varið af settum lögum. Hér er mikilvægt að gera greinarmun á siðferðisreglum, sem stundum 

eru nefndar almennar siðareglur, og siðareglum sem einstakar starfsstéttir setja sér.  

Siðferðisreglur gera mismunandi kröfur til manna. Sumar eru mjög alvarlegar og í hávegum 

hafðar, t.d bann við manndrápi og ofbeldi, lygum og svikum og þjófnaði. Þessar siðareglur í 

rúmri merkingu, eða siðferðisreglur, vernda réttindi sem flest eru varin af lögum og 

stjórnarskrá. Aðrar siðferðisreglur eru af sumum taldar mikilvægar en e.t.v ekki eins alvarlegar, 

t.d kröfur um eða hvatning um að menn sýni öðrum drenglyndi og mannkærleika.88  

Sérstaða siðareglna birtist m.a í því að aðhald þeirra birtist öðru fremur í mikilvægi þeirra, 

en aðhald lagareglu byggist einkum á viðurlögunum sem hún setur. Þetta er til marks um að 

lagareglunni er framfylgt með skipulegu aðhaldi sem birst getur bæði beint og óbeint, oft með 

beitingu valds.89 Því hefur verið haldið fram að tengsl séu milli laga- og siðferðis en bent hefur 

verið á að siðferðishugmyndir hafi alla tíð sett svip sinn á lagareglur og framkvæmd þeirra. 90 

Mikilvæg svið mannlífsins eru utan lagareglna. Lagareglur veita svokölluðum 

taumhaldskyldum fulltingi, en þær snúast um að skaða ekki aðra einstaklinga, þannig að á þeim 

sviðum eiga lagareglur og siðareglur samleið.  

4.3.2 Virkt aðhald innan starfsstétta 
Gera þarf skýran greinarmun á siðferðisreglum, sem vikið hefur verið að hér framar og þeim 

siðareglum sem einstakar starfsstéttir setja sér. Þessar síðarnefndu reglur, siðareglur í þrengri 

merkingu,  geta oft haft mjög virkt aðhald fyrir menn innan viðkomandi stéttar svo þeir hagi sér 

í samræmi við hin sameiginlegu viðmið. Siðfræðistofnun Háskóla Íslands hefur beitt sér fyrir 

því að starfsgreinar setji sér siðareglur og hefur veitt aðstoð við að semja þær. Fjöldamörg 

íslensk stéttarfélög, sem og félagasamtök, stofnanir og fyrirtæki, hafa nú komið sér upp 

siðareglum. Veigamikinn þátt í þessu eiga eflaust nýlegar umræður sem sprottið hafa um 

                                                
87 Davíð Þór Björgvinsson: „The right of reply,“ bls. 164-175. 
88 Garðar Gíslason: Eru lög nauðsynleg? bls. 120.  
89 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 33.  
90 Garðar Gíslason: Eru lög nauðsynleg? bls. 127.   
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siðferði í meðferð upplýsinga og rafrænna gagna.91 Rökin fyrir því að starfsstéttir setji sér 

skráðar siðareglur eru augljósar. Með skráningu slíkra reglna er auðveldara að brýna fyrir fólki 

nákvæmlega hverjar skyldur þeirra í starfi eru. Þá forða fyrirfram skráðar siðareglur 

starfsmönnum frá langdregnum vangaveltum í hvert sinn sem upp koma siðferðileg álitamál, 

því reglur hverrar stéttar eru sniðnar að því hvernig eigi að taka á málum sem upp koma.92 

Þannig eru siðareglurnar sá mælikvarði sem notaður er á tilvik í hvert og eitt sinn. Það 

undirstrikar í reynd þá hagkvæmni og skilvirkni sem fylgir slíkum reglum.  

Dæmi um siðareglur stéttar er Codex Ethicus, siðareglur Lögmannafélags Íslands, en 

félagið starfrækir sérstaka úrskurðarnefnd sem fjallar um það hvort lögmenn hafi brotið þessar 

siðareglur. Mikilvægar reglur sem gilda um störf blaða- og fréttamanna eru í siðareglum þeirra 

og þar ber helst að nefna Siðareglur Blaðamannafélags Íslands, sem verður nánar vikið að hér 

aftar.  

Af hálfu blaða- og fréttamanna hefur því iðulega verið haldið fram að best sé að sem fæst 

lagaákvæði bindi hendur þeirra í störfum, ella fái „frjáls fjölmiðlun“ ekki notið sín sem skyldi. 

Telja þá sumir þeirra að þess í stað eigi að búa þannig um hnúta að hinar skráðu siðareglur, sem 

gilda í starfsstétt þeirra, komi að verulegu gagni enda séu þær í reynd allt eins áhrifaríkar eða 

jafnvel áhrifaríkari en lagareglurnar. Hins vegar hafa ekki komið fram efnisleg rök fyrir því að 

skráðar siðareglur geti komið í stað sumra lagareglna.93 

Blaða- og fréttamenn eru bundnir af margvíslegum atferlis- eða hátternisreglum sem sumar 

eru til þess fallnar að veita borgurunum vernd gagnvart of nærgöngulli eða harkalegri 

fjölmiðlaumfjöllun. Því hefur verið haldið fram að þegar öllu sé á botninn hvolft séu þessar 

siðareglur sennilega áhrifaríkari en lagareglurnar sjálfar, þótt siðareglunum fylgi engin valdboð 

eða formleg viðurlög af út af er brugðið.94 Siðareglurnar koma hins vegar aldrei í stað 

réttarreglna. Fólk hefur ekki góða viljann og skynsemina. Viðurlög í öllum sínum myndum þarf 

að setja fram í lagareglum.95 Það er eðlilegt að þeir sem starfa á fjölmiðlum haldi uppi 

almennum aga innan stéttarinnar. Því var gjarnan haldið fram að blaða- og fréttamenn ættu að 

vera seldir undir sömu lög og aðrir, þeir ættu ekki að njóta sérréttinda.96 Fjölmiðlar hafa hins 

vegar sérstaka stöðu og hlutverk í lýðræðislegu þjóðfélagi og ýmis réttindi þeirra og sérstaða 

eru beintengd þessu hlutverki, eins og rakið var framar.   

                                                
91 „Hvaða máli skipta siðareglur?“ http://sidfraedi.hi.is/sidareglur_starfsstetta - Vefur Siðfræðistofnunar 
92 Sjá nánar um þetta til dæmis í bók Sigurðar Kristinssonar: Siðareglur 
93 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 243.  
94 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 239.  
95 Garðar Gíslason: Eru lög nauðsynleg, bls. 134.  
96 Hrafn Bragason: „Dómstólar og fjölmiðlar,“ bls. 233.  
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4.3.3 Þýðing siðareglna fyrir lagalega ábyrgð blaða- og fréttamanna 
Siðareglur fjölmiðla eru í seinni tíð farnar að hafa raunverulega þýðingu þegar lagaleg ábyrgð 

og skyldur blaða- og fréttamanna eru til skoðunar. Þótt þær séu í eðli sínu ekki lagareglur, þá 

eru þær hafðar til hliðsjónar þegar metið er hvort blaðamenn hafi rækt lagalegar skyldur sínar. 

Þetta sést best á því að í seinni tíð hefur MDE vikið í auknum mæli að siðareglum aðildarríkja 

MSE í dómum vegna brota aðildarríkja á 10. gr. sáttmálans. Í stefnumarkandi dómi MDE, 

Goodwin gegn Bretlandi, 27. mars 1996 (17488/90) segir að vernd heimildarmanna sé eitt af 

meginskilyrðum fjölmiðlafrelsis eins og það birtist í lögum og siðareglum í fjölda aðildarríkja. 

Mannréttindadómstóllinn virðist beita sjálfstæðum mælikvarða á þetta, án tillits til þess hvort 

dómstólar heimalandsins hafi metið lagalega ábyrgð blaðamanns út frá siðareglum starfsstéttar 

hans. Þetta sést til dæmis glögglega í máli Bjarkar Eiðsdóttur gegn Íslandi, sem reifaður verður 

síðar. Í MDE, Pedersen og Baadsgaard gegn Danmörku, 17. desember 2004 (49017/99) sem 

einnig verður fjallað um síðar, segir að vernd blaðamanna til að miðla upplýsingum í 

almannaþágu krefjist þess að þeir starfi í góðri trú og miðli áreiðanlegum og nákvæmum 

upplýsingum í samræmi við siðareglur blaðamanna.  Hér má líka nefna MDE, Stoll gegn Sviss, 

10. desember 2007 (69698/01) þar sem það hafði grundvallarþýðingu fyrir ákvörðunarástæður 

Mannréttindadómstólsins í málinu að fjölmiðlasamtökin í Sviss töldu að umdeildar 

blaðagreinar hefðu gengið í berhögg við siðareglur samtakanna, þ.e yfirlýsingu samtakanna um 

réttindi og skyldur blaðamanna.  

4.3.4 Siðareglur BÍ 
Um margra áratuga skeið hefur Blaðamannafélag Íslands haft formlegar siðareglur sem gilda 

um störf blaða- og fréttamanna á íslenskum fjölmiðlum. Núgildandi siðareglur eru frá 1991 og 

frá svipuðum tíma eru formlegar vinnureglur fyrir siðanefnd Blaðamannafélagsins sem ætlað er 

að framfylgja siðareglunum. Þá hefur nefndin smám saman skapað sér tilteknar verklagsreglur, 

umfram hinar formlegu, sem hafa komið fram í úrskurðum nefndarinnar.97 Í þessum kafla 

verður lögð áhersla á þau ákvæði sem hafa mesta þýðingu fyrir störf blaðamanna, þ.e þau 

ákvæði í reglunum sem leggja beinar skyldur á blaða- og fréttamenn. Þar er átt við bæði 

jákvæðar og neikvæðar skyldur. Fyrstu tvær greinar reglnanna eru svohljóðandi:  

 
1. gr. Blaðamaður leitast við að gera ekkert það, sem til vanvirðu má telja fyrir sétt sína eða 
stéttarfélag, blað eða fréttastofu. Honum ber að forðast hvaðeina sem rýrt gæti álit almennings á 
starfi blaðamanns eða skert hagsmuni stéttarinnar. Blaðamaður skal jafnan sýna drengskap í skiptum 
sínum við starfsfélaga. 

 

                                                
97 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 248.  
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2. gr. Blaðamanni er ljós persónuleg ábyrgð á öllu sem hann skrifar. Hann hefur í huga að almennt 
er litið á hann sem blaðamann þó að hann komi fram utan síns eiginlega starfssviðs, í riti eða ræðu. 
Blaðamaður virðir nauðsynlegan trúnað við heimildarmenn sína. 
 

 

Flestir úrskurðir siðanefndarinnar hafa fjallað um 3. gr. reglnanna, 98 en hún er svohljóðandi:  

 
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. 

 

  Í 4. gr. segir að blaðamenn skuli hafa ríkt í huga hvenær almennt öryggi borgaranna, 

sérstaklega hagsmunir almennings eða almannaheill krefjist nafnbirtingar. Í frásögnum af 

dóms- og refsimálum skuli blaðamenn virða þá meginreglu laga að hver maður sé talinn 

saklaus þar til sekt hans hefur verið sönnuð. Í 5.gr. segir að blaðamaður skuli „fyrst og síðast 

gæta hagsmuna lesenda og sóma blaðamannastéttarinnar í hverju því sem hann tekur sér fyrir 

hendur í nafni starfs síns.“ 6. gr. reglnanna fjallar um kærurétt þess sem telur á sér brotið til 

siðanefndar Blaðamannafélagsins. Samkvæmt 6. gr. greinir siðanefndin brot í flokka eftir eðli 

þeirra: a) ámælisvert b) alvarlegt c) mjög alvarlegt. Úrskurði siðanefndar verður ekki áfrýjað. 

Hver sá sem telur að blaðamaður hafi brotið reglurnar og á hagsmuna að gæta getur kært brotið 

innan tilskilins frests til siðanefndarinnar. Þau skilyrði eru þó sett að mál vegna viðkomandi 

birtingar sé ekki rekið fyrir almennum dómstólum á sama tíma og að áður hafi að jafnaði verið 

leitað leiðréttingar mála hjá viðkomandi fjölmiðli. Kærða er síðan gefinn kostur á að gera grein 

fyrir sjónarmiðum sínum, en í 8. gr. vinnureglna nefndarinnar kemur fram að nefndin eigi að 

gefa báðum aðilum máls færi á að skýra mál sitt á fundum nefndarinnar. Þá ber henni jafnframt 

að óska eftir skriflegri greinargerð beggja aðila. Í úrskurði sínum metur nefndin hvort brot 

blaðamanns sé ámælisvert, alvarlegt eða mjög alvarlegt.99 Úrskurður siðanefndar, ásamt 

rökstuðningi, þarf síðan að birta í næsta félagsbréfi BÍ og verður honum ekki áfrýjað. Stingur 

þetta í stúf við dönsku regluna sem mælir fyrir um birtingu í blaði því sem brotlegt hefur 

orðið.100   

4.3.5 Siðareglur annarra fjölmiðla og þýðing þeirra  
Siðareglur Blaðamannafélags Íslands hafa mikla þýðingu, ekki síst vegna úrskurða 

nefndarinnar. Það þykir áfellisdómur fyrir blaðamann að fá á sig úrskurð um að hafa brotið 

                                                
98 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 248.  
99 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 249-250.  
100 Jónatan Þórmundsson: „Brot gegn friðhelgi einkalífs,“ bls. 152. 
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siðareglur stéttar sinnar. Þannig hafa þessar siðareglur meiri þýðingu út á við innan stéttar 

blaða- og fréttamanna heldur en siðareglur sem fjölmiðlarnir sjálfir setja, en flestir fjölmiðlar á 

Íslandi hafa sett sér eigin siðareglur, sem eru aðgengilegar á vefjum þeirra. Þar má nefna 

Morgunblaðið, DV og 365 miðla, sem gefa út Fréttablaðið og reka fréttastofu Stöðvar 2 og 

fjölmargar útvarpsstöðvar. 

Engum vafa er hins vegar undirorpið að siða- og starfsreglur sem fjölmiðlarnir setja sjálfum 

sér hafa einnig þýðingu. Hæstiréttur Íslands hefur t.d í meiðyrðamáli gegn fréttamanni talið að 

sú staðreynd að fréttamaðurinn hafi ekki fylgt starfsreglum fyrirtækis síns hafi haft ríka 

þýðingu þegar metið var hvort hann hafi brotið gegn skyldum sínum. Var það niðurstaða 

Hæstaréttar að fréttamaðurinn hefði ekki verið í góðri trú þegar hann birti frétt þar sem ekki var 

fylgt starfsreglum. Um er að ræða Hrd. 24. nóvember 2011 (179/2011) (Pálmi gegn Svavari) 

en málið var sprottið af frétt sem S, fréttamaður á RÚV, flutti í aðalfréttatíma RÚV um 

kaupsýslumanninn Pálma Haraldsson. Hæstiréttur fjallaði um reglur RÚV um fréttir og 

dagskrárefni, en þar kom fram í 2. gr.  að leita ætti upplýsinga „frá báðum eða öllum og leitast 

við að kynna sjónarmið þeirra sem jafnast.“ Sannað þótti að S hefði ekki haft samband við 

Pálma við vinnslu fréttarinnar. Í dómi Hæstaréttar segir:  

 

Þá er og til þess að líta sem fram er komið í málinu, að við vinnslu fréttarinnar leitaði stefndi Svavar 
ekki eftir upplýsingum frá áfrýjanda um efni hennar. Gætti hann samkvæmt því ekki þeirrar skyldu 
sem fram kemur í 2. gr. reglna Ríkisútvarpsins frá 1. maí 2008 um fréttir og dagskrárefni tengt þeim 
að leita „... upplýsinga frá báðum eða öllum aðilum og leitast við að kynna sjónarmið þeirra sem 
jafnast.“ Getur hann því ekki talist hafa verið í góðri trú um sannleiksgildi þeirra ummæla sem í 
fréttinni fólust.  

 

 Þessi dómur Hæstaréttar, tilvísun til starfsreglna og umfjöllun um góða trú fréttamanns er 

að miklu leyti í samræmi við áherslur Mannréttindadómstólsins í málum um tjáningarfrelsi 

blaða- og fréttamanna vegna 10. gr. MSE. Eins og vikið var að framar hefur MDE tekið upp 

sjálfstæðan mælikvarða þegar siðareglur blaða- og fréttamanna eru annars vegar og vísað í 

siðareglur blaðamanna í aðildarríkjunum jafnvel þótt ekki hafi verið byggt á slíkum reglum í 

máli hjá dómstóli heimalandsins.   

 Ekki þarf að fara mörgum orðum um að rík þörf er á ströngum reglum fyrir þá fjölmiðla 

sem ríkið sjálft rekur, eða styrkir og ætlast er til að sýni óhlutdrægni gagnvart mönnum og 

málefnum. Það væri væntanlega ólíðandi að útvarp og sjónvarp ríkisins styddu einn flokk eða 

stefnu manna, hvort sem það væru ríkjandi valdhafar eða einhverjir aðrir.101 Í 5. tölul. 2. mgr. 3. 

gr. laga um Ríkisútvarpið ohf. nr. 6/2007 segir  að stofnunin eigi að halda í heiðri lýðræðislegar 
                                                
101 Jónatan Þórmundsson: „Brot gegn friðhelgi einkalífs,“ bls. 152.  
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grundvallarreglur og mannréttindi og frelsi til orðs og skoðana og skuli gæta fyllstu 

óhlutdrægni í frásögn, túlkun og dagskrárgerð. 

4.3.6 Mál Bjarkar Eiðsdóttur 
Í MDE, Björk Eiðsdóttir gegn Íslandi, 10. júlí 2012 (46443/09) vék dómstóllinn að siðareglum 

Blaðamannafélags Íslands í dómsniðurstöðunni í máli þar sem íslenska ríkið var talið hafa 

brotið gegn tjáningarfrelsi blaðamannsins skv. 10. gr. MSE. Fyrir Hæstarétti Íslands hafði 

kærandinn, Björk Eiðsdóttir, verið dæmd til að greiða eiganda nektarstaðarins Goldfinger 

miskabætur skv. 26. gr. skaðabótalaga vegna viðtals sem hún hafði tekið við konu sem starfað 

hafði á nektarstaðnum. Þá voru nánar tilgreind ummæli úr umfjöllun blaðsins dæmd dauð og 

ómerk skv. 1.mgr. 241. gr. hgl., en um er að ræða Hrd. 5. mars 2009 (328/2008) (Vikan).  

Viðtalið birtist fyrir setningu fml. Í viðtalinu í Vikunni lýsti L störfum sínum sem 

nektardansmær á ýmsum stöðum, meðal annars Goldfinger sem var í eigu stefnanda í málinu. Í 

greininni, sem skipt er með nokkrum millifyrirsögnum, var meðal annars sagt frá lýsingu L á 

vændi sem hún hafði sagt að stundað væri óáreitt á þessum stöðum, meðal annars á Goldfinger, 

eiturlyfjaneyslu hennar eftir að hún hóf störf sem nektardansmær og hótunum sem hún hafi 

orðið fyrir vegna starfsins. Á forsíðu blaðsins var mynd og einnig á fyrstu síðu þess við hlið 

ritstjórnargreinar blaðsins, sem fjallaði um áðurnefnda grein. Í texta við hlið hennar kemur fram 

að blaðið hafi haft samband við eiganda nektarstaðarins Goldfinger og borið undir hann þá 

frásögn L að hann „hvetji starfstúlkur sínar til að stunda vændi og sé milligöngumaður þar um“, 

en hann hafi vísað því algjörlega á bug. Meðal gagna málsins var hljóðupptaka og handrit af 

viðtali blaðamannsins við L. Í niðurstöðu Hæstaréttar segir:  

 

Með ummælunum í 1. kröfulið A, B, C og G er áfrýjanda borin á brýn refsiverð háttsemi sem fellur 
undir 206. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 með því að hann hafi staðið fyrir því að stúlkur 
sem störfuðu hjá honum stunduðu vændi á þeim stöðum sem hann rak sér til ávinnings og beitt þær í 
þeim tilgangi þrýstingi. Orðin í E og F lið lúta hins vegar að því að áfrýjandi hafi svipt stúlkur, sem 
störfuðu hjá honum frelsi, en sú háttsemi er refsiverð samkvæmt 226. gr. almennra hegningarlaga. Í 
meginmáli undir millifyrirsögninni: „Vændi regla frekar en undantekning“ er meðal annars að finna 
orðin sem um getur í 1. kröfulið A og B auk fleiri ummæla um áfrýjanda og nektarstað hans 
Goldfinger. Af samhenginu milli meginmálsins og fyrirsagnarinnar er ljóst að hún beinist að 
áfrýjanda. Um þessa fyrirsögn á sama við og ummælin í liðum A, B, C og G hér að framan. Varða 
ummælin í 1. kröfulið A, B, C, E, F og G og millifyrirsögnin í A lið 2. kröfuliðar við 235. gr. 
almennra hegningarlaga. Þau fela ekki í sér lýsingu á skoðunum eða gildismat heldur fullyrðingar 
um staðreyndir og rúmast ekki innan 73. gr. stjórnarskrárinnar um tjáningarfrelsi. Verða þau dæmd 
dauð og ómerk samkvæmt 1. mgr. 241. gr. laganna. 
 

 

Hæstiréttur fjallaði ekkert um það í dómnum hvort blaðamaðurinn, Björk Eiðsdóttir hefði 

brotið siðareglur blaðamanna með umfjöllun sinni og því var hvergi haldið fram af stefnanda í 
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málinu. MDE fór hins vegar í saumana á því í sinni niðurstöðu og fór yfir 1., 2., og 3. gr. 

siðareglna BÍ. Fyrir Mannréttindadómstólnum byggði íslenska ríkið á því að ummælin sem 

hefðu verið dæmd dauð og ómerk fælu í sér staðhæfingar um staðreyndir en ekki gildisdóma. 

Þar af leiðandi hefði niðurstaða Hæstaréttar verið í fullu samræmi við dómaframkvæmd MDE 

um 10. gr. MSE. Vikið verður að þessu í kafla 5 í ritgerðinni, en hér verður staldrað við það 

sem snýr að siðareglum blaðamanna. 

Íslenska ríkið byggði á því fyrir MDE að kærandi hefði ekki efnt þær skyldur sínar sem 

blaðamaður sem MDE hefði byggt á í dómaframkvæmd og að hún hefði gerst sek um 

vanrækslu. Henni hafi ekki tekist að sannreyna rangar staðhæfingar viðmælanda síns um 

eiganda Goldfinger og því hafi hún átt að setja ummæli viðmælanda síns fram í samræmi við 

það. Þá vitnaði íslenska ríkið í 3. gr. siðareglna BÍ, sem rakin er hér framar. MDE fjallaði um 

þessar málsástæður og fór yfir þau gögn sem kærandi lagði fram til að sýna fram á 

sannleiksgildi ummæla viðmælanda síns, þar á meðal upplýsingar úr sjónvarpsviðtali sem 

eigandi Goldfinger veitti, sem studdi ásakanir um að frelsi starfsmanna nektarstaðarins hefði 

verið takmarkað í einhverjum tilvikum. Þá vitnaði hún til frásagnar starfsmanns bandaríska 

sendiráðsins, sem hafði verið boðin kynlífsþjónusta á umræddum stað, en atvikið var rakið í 

skýrslu um mansal á Íslandi. Einnig fjallaði MDE um að kröfum eiganda staðarins um 

ómerkingu svipaðra ummæla í blaðagrein í tímaritinu Ísafold hefði verið vísað frá Héraðsdómi 

Reykjavíkur. Í dómi MDE segir:  

 
(79) Ennfremur má geta þess að í 34. tbl. Vikunnar var viðtal kæranda við Z sett fram ásamt 
tilteknum atriðum sem vógu á móti (...) Hún bauð Y tækifæri til þess að gera athugasemdir og í 
greininni birtist svar hans (...) við staðhæfingu Z að hann „hvetti starfsstúlkur sínar til að stunda 
vændi og hefði milligöngu þar um“. Í greininni var beinlínis vísað til 31. tbl., sem birst hafði 
nokkrum vikum áður. Þar höfðu m.a. birst viðtöl við þrjá starfsmenn á Goldfinger, sem höfnuðu 
hinum neikvæðu ummælum sem viðhöfð höfðu verið um vinnu á veitingastað hans. Hafa ber í huga 
að talsverður munur kann að vera á aðferðum sem beitt er við hlutlæga og hlutlausa fréttamennsku, 
m.a. eftir því hvers konar miðil er um að ræða; það er ekki hlutverk dómsins fremur en dómstóla 
einstakra landa að setja eigin sjónarmið í stað sjónarmiða fjölmiðla að því er varðar aðferðir sem 
blaðamenn ættu að beita við fréttamennsku (sbr. Jersild, sjá fyrri tilvísun, bls. 23-25, 31. og 34. 
mgr., og Bergens Tidende o.fl., sjá fyrri tilvísun, 57. mgr.). Jafnvel þótt ummæli Z kunni að hafa 
verið til þess fallin að skaða mannorð Y, sér dómurinn ekki tilefni til þess að gagnrýna kæranda 
fyrir að setja ekki fjarlægð milli sín og innihalds ummæla Z.  
(80) Í þessu sambandi vill dómurinn ítreka að fréttaflutningur byggður á viðtölum, hvort sem þeim 
er ritstýrt eða ekki, er ein mikilvægasta aðferð fjölmiðla til þess að gegna nauðsynlegu hlutverki 
sínu sem „varðhundur almennings“ (sbr. Observer og Guardian gegn Bretlandi, 26. nóvember 
1991, 59. mgr., A-deild nr. 216; og Jersild gegn Danmörku, 23. september 1994, 35. mgr., A-deild 
nr. 298). Ennfremur mundi refsing blaðamanna fyrir að hafa milligöngu um miðlun staðhæfinga 
annarra í viðtali torvelda með alvarlegum hætti framlag fjölmiðla til umræðu um efni sem eiga 
erindi við almenning og ætti ekki að koma til álita nema sérstaklega brýnar ástæður séu til þess (sbr. 
Jersild, sjá fyrri tilvísun). Þótt þetta atriði kæmi að því er virðist ekki til umfjöllunar í mati 
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Hæstaréttar, er dómurinn ekki sannfærður um að neinum slíkum brýnum ástæðum sé til að dreifa í 
fyrirliggjandi máli. 
(81) Með hliðsjón af öllum atriðum hér að framan, einkum að hinar umdeildu staðhæfingar byggðu 
á frásögn annars frá fyrstu hendi í viðtali við kæranda, að hinn síðarnefndi lagði mat á áreiðanleika 
frásagnarinnar og lagði fram gögn til stuðnings staðhæfingunum, er það mat dómsins miðað við 
málavexti fyrirliggjandi máls að ekki sé unnt að gagnrýna blaðamanninn, þ.e. kærandann, fyrir að 
láta undir höfuð leggjast að grennslast fyrir um sannleika hinna umdeildu staðhæfinga og að 
kærandi hafi borið sig að í góðri trú í samræmi við þá kostgæfni sem ætlast má til af ábyrgum 
fréttamanni sem flytur fréttir af málefni sem á erindi við almenning.  
 
Þarna víkur MDE sérstaklega að því að Björk bauð eiganda Goldfinger að bregðast við 

frásögninni og Vikan birti athugasemd hans í sama tölublaði. Þá vitnaði blaðið sérstaklega í 

eldri umfjöllun blaðsins sem var á skjön við staðhæfingar viðmælandans í viðtalinu. Þannig var 

öll frásögnin í jafnvægi, í samræmi við siðareglur blaðamanna.  

4.3.7 Mál Erlu Hlynsdóttur 
Annað nýlegt mál sem hefur ríka þýðingu í þessu samhengi er MDE, Erla Hlynsdóttir gegn 

Íslandi, 10. júlí 2012 (43380/2010) (Erla Hlyns I) en þessi dómur var kveðinn upp sama dag 

og dómur í máli Bjarkar Eiðsdóttur. Atvik málsins voru þau að E skrifaði frétt í dagblaðið DV 

með fyrirsögninni „Strípikóngar takast á.“ Fréttin fjallaði m.a um atvik sem urðu þegar D réðst 

á V fyrir utan skemmtistaðinn Strawberries sem V átti og rak. Kærði hann D vegna meintrar 

líkamsárásar í kjölfarið. Í fréttinni var rætt við D, þar sem hann lét ýmis ummæli falla um V og 

skemmtistaðinn Strawberries. Í frétt DV var líka að finna alvarlegar ásakanir á hendur Y, 

eiganda samkeppnisaðilans Goldfinger. Í kjölfarið höfðaði V meiðyrðamál á hendur 

blaðamanninum E, sem hafði miðlað hinum ærumeiðandi ummælum D í fréttinni. Þau ummæli 

sem V krafðist ómerkingar á og höfð voru eftir D voru eftirfarandi:   
 

Hann [stefnandi] er búinn að bera orðróm út um allan bæ um að það komi enginn með stæla inn á 
Strawberries því hann sé þar með litháísku mafíuna og að ég hafi bara verið tekinn og laminn þarna 
inni.  Ég átta mig ekki alveg á þessu.  Hann verður eiginlega að gera upp hug sinn um hvort hann 
telur mig hafa verið laminn eða sig. 

 

E var hinn 21. desember 2009 dæmd fyrir meiðyrði í Héraðsdómi Reykjavíkur vegna 

fréttarinnar. Voru bæði hin tilvitnuðu ummæli og millifyrirsögnin „orðrómur um mafíuna,“ 

talin fela í sér ærumeiðandi aðdróttun skv. 235. gr. alm. hgl. Fréttin birtist fyrir setningu fml. en 

samkvæmt 2. mgr. 15. gr. laga um prentrétt nr. 57/1956 var E talin bera ábyrgð á ummælunum 

óháð því hvort viðmælandi hennar í fréttinni gæti einnig talist höfundur þeirra ummæla, sem 

höfð voru orðrétt eftir honum, og var E látin bera ábyrgð á ummælum, sem þar komu fram, sem 

og millifyrirsögnum. Voru hin framangreindu tilvitnuðu ummæli dæmd dauð og ómerk með 

vísan til 1. mgr. 241. gr. alm. hgl. Þurfti E jafnframt að greiða V miskabætur samkvæmt 1. mgr. 
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26. gr. skbl. E fékk ekki áfrýjunarleyfi fyrir Hæstarétti þar sem áfrýjunarfjárhæðin náði ekki 

lögmæltu lágmarki. 

E byggði m.a á því fyrir Mannréttindadómstólnum að með því að lýsa hana ábyrga fyrir 

ærumeiðandi aðdróttun gagnvart A (V) á þeim forsendum einum að einhverjir lesendur 

dagblaðsins kynnu að hafa skilið ummæli B (D) á þann veg að A væri höfuðpaur litháísku 

mafíunnar og að kærandi gæti ekki lagt fram gögn því til sönnunar væri hún svipt rétti sínum 

sem einstaklingur og blaðamaður til þess að miðla upplýsingum sem ættu brýnt erindi við 

almenning. Dómur héraðsdóms fæli í sér brot gegn tjáningarfrelsi hennar og frelsi hennar sem 

blaðamanns. Í niðurstöðu sinni vísaði MDE til 1. 2. og 3. gr. siðareglna BÍ þrátt fyrir að ekki 

hafi verið sérstaklega byggt á þeim fyrir héraðsdómi, rétt eins og í máli Bjarkar Eiðsdóttur.  

MDE fjallaði sérstaklega um það í niðurstöðu sinni að E hefði leitast við að fjalla um málið frá 

ólíkum sjónarhornum. Þannig hefði framsetning fréttarinnar verið í jafnvægi. Í niðurstöðu 

MDE segir:  

 
(70) Ennfremur hlýtur að telja að kærandi hafi leitast við að gæta jafnræðis í fréttaflutningi sínum 
með því að birta ekki aðeins útgáfur B og Y á málsatvikum, heldur einnig útgáfu A. Hafa ber í huga 
að talsverður munur kann að vera á aðferðum sem beitt er við hlutlæga og hlutlausa fréttamennsku, 
m.a. eftir því hvers konar miðil er um að ræða; það er ekki hlutverk dómsins fremur en dómstóla 
einstakra landa að setja eigin sjónarmið í stað sjónarmiða fjölmiðla að því er varðar aðferðir sem 
blaðamenn ættu að beita við fréttamennsku (sbr. Jersild, sjá fyrri tilvísun, bls. 23-25, 31. og 34. 
mgr., og Bergens Tidende o.fl., sjá fyrri tilvísun, 57. mgr.). Jafnvel þótt ummælin kunni að hafa 
verið til þess fallin að skaða mannorð A, sér dómurinn ekki tilefni til þess að gagnrýna kæranda 
fyrir að setja ekki fjarlægð milli sín og innihalds ummæla B.  
(72) Með hliðsjón af öllu framansögðu, einkum gloppunum í greiningu héraðsdóms á hinum 
umdeildu staðhæfingum, þeirri staðreynd að þær byggðu á frásögn annars manns í viðtali við 
kæranda og ekki síst þætti þolanda misgerðarinnar í málinu, er það mat dómsins miðað við 
málavexti að ekki sé unnt að gagnrýna blaðamanninn, þ.e. kærandann, fyrir að láta undir höfuð 
leggjast að grennslast fyrir um sannleika hinna umdeildu staðhæfinga og að kærandi hafi borið sig 
að í góðri trú í samræmi við þá kostgæfni sem ætlast má til af ábyrgum fréttamanni sem flytur 
fréttir af málefni sem á erindi við almenning. (...)  

 
Í næsta kafla ritgerðarinnar verður sérstaklega vikið að því upp að hvaða marki blaðamenn 

þurfi að grennslast fyrir um áreiðanleika ummæla viðmælenda sinna. Það sem virðist hafa haft 

ríka þýðingu hér er að E gætti jafnræðis og hlutleysis í fréttaflutningi sínum, eins og rakið er í 

dómsforsendum, en hún hafði tekið viðtöl við bæði V og D við vinnslu fréttarinnar. Þannig gat 

hún talist í góðri trú þrátt fyrir að hafa ekki sérstaklega kannað hvort staðhæfingar D um V og 

stað sem hann rak væru efnislega réttar. E setti efnið fram í jafnvægi þar sem ekki virðist hafa 

verið sérstaklega hallað á neinn í fréttinni sem birtist. Þá var einnig leitað eftir skýringum þriðja 

manns, eiganda skemmtistaðarins Goldfinger, sem tengdist málinu.    
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5. Krafan um góða trú blaða- og fréttamanna 

5.1 Hugtakið „góð trú“ 
Hugtakið góð trú kemur ekki fyrir í fml. Góð trú eða grandleysi er hugtak í lögfræði, sem má 

rekja allt til Rómarréttar (bona fides). Það merkir að viti maður ekki um atvik, sem varða 

réttarstöðu hans, og vanrækslu hans sé ekki um þennan þekkingarskort að kenna, þá getur hann 

öðlast rétt, sem hann nyti ekki, ef hann teldist vera í vondri trú. Undir vanrækslu fellur margs 

konar óaðgæsla, þar á meðal vanþekking á lögum og túlkun þeirra.102 Í Lögfræðiorðabók með 

skýringum, segir að góð trú sé „það að vita ekki betur en að manni sé óhætt, að lögum, að gera 

e-ð eða láta e-ð ógert.“103 

Í íslenskri lögfræði hefur orðið grandleysi oft verið notað yfir það sem kallast góð trú (lat. 

bona fide). Þannig kemur orðið grandleysi fyrir víða í íslenskri löggjöf. Hugtakið grandleysi 

hefur mikla þýðingu, en það þýðir í grunninn að einhver hafði ekki vitneskju, eða gat ekki vitað 

eitthvað. Góð trú er af svipaðri rót runnin. Að vera í góðri trú þýðir raunar að maður vissi ekki 

eða mátti ekki vita betur. Á móti kemur að sá sem gerir eitthvað gegn betri vitund getur ekki 

verið í góðri trú, það leiðir af eðli máls. Í 1.mgr. 236. gr. hgl. segir að „sé ærumeiðandi 

aðdróttun höfð í frammi eða borin út gegn betri vitund“ varði það fangelsi allt að tveimur árum.  

Í bandarískum rétti í dómsmálum vegna fjársvika hefur hugtakið góð trú verið skýrt þannig að 

það sé „trú eða einlæg skoðun, án illsku eða ásetnings í því skyni að forðast að blekkja aðra.“ 

Meðal þarlendra fræðimanna hefur því verið haldið fram að hugtakið felist í sannri eða einlægri 

skoðun á að eitthvað sé satt og rétt. Þannig falli „ósönn“ trú um sjálft sig, því einstaklingur geti 

ekki trúað einhverju sem hann veit að er ósatt. Að vera í góðri trú sé að hegða sér með slíkum 

hætti að maður virði ekki skyldur sínar að vettugi, eða reyni að komast hjá skuldbindingum.104  

Álitaefnið sem blaða- og fréttamenn standa frammi fyrir er, hvenær geta þeir talist í góðri 

trú, þ.e hvenær eru þeir sjálfir sannfærðir um réttmæti staðhæfinga sem birtast í fréttum, eða 

fremur hvenær mega þeir teljast sannfærðir um slíkt réttmæti þannig að þeir geti talist í góðri 

trú við birtingu fréttar?  

5.2. Mælikvarði á störf blaða- og fréttamanna 
Eins og fram kom í máli Bjarkar Eiðsdóttur sem lýst var að framan studdist 

Mannréttindadómstóllinn m.a við mælikvarða um góða trú kæranda við mat á háttsemi hennar 

sem blaðamanns. Vægi góðrar trúar og þýðing hennar fyrir störf blaða- og fréttamanna hefur 

                                                
102 Björn Þ. Guðmundsson: Lögbókin þín, bls. 158-159.  
103 Páll Sigurðsson: Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 170.  
104 Samuel W. Buell: „Good faith and Law Evasion,“ bls. 640.  
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aukist í seinni tíð. Þetta má ráða af dómaframkvæmd Hæstaréttar Íslands og sést til dæmis í 

nokkrum nýlegum dómum réttarins. Hér má nefna Hrd. 15. nóvember 2012 (69/2012) (Jón 

Ásgeir gegn Svavari) og hins vegar Hrd. 24. nóvember 2011 (179/2011) (Pálmi gegn 

Svavari) sem var nefndur framar í kafla um siðareglur.  Þá má nefna hér Hrd. 14. júní 2012 

(Nr. 671/2011) (Aratúnsmál). Þessir dómar Hæstaréttar verða reifaðir og útskýrðir í þeim 

köflum sem hér á eftir fara.  

Í þessu sambandi hefur það þýðingu þegar blaðamaður starfar í góðri trú að hann hafi 

starfað, eða talið sig vera að starfa, í samræmi við þær reglur og innan þeirra marka sem gilda 

um starf hans. Hann hafi jafnframt sett frétt sína fram af sanngirni gagnvart umfjöllunarefni 

sínu. En ef ekki er til lögfestur mælikvarði á hugtakið, hvernig geta blaða- og fréttamenn vitað 

að þeir séu í góðri trú? Færa má viss rök fyrir því að þar sé mælikvarðinn. Sé blaðamaður viss í 

sinni sök að framsetning efnis sé innan marka laga- og siðareglna og það eina sem vaki fyrir 

honum sé miðlun upplýsinga sem eigi erindi við almenning verður að telja líklegt að hann sé í 

góðri trú. Til að rökstyðja þetta betur þarf að rýna í dómaframkvæmd, enda hefur hugtakið 

ratað í ákvörðunarástæður dóma á Íslandi vegna réttarþróunar hjá MDE. Áréttað skal að 

fjölmiðlar geta verið í góðri trú þótt þeir ögri eða hneyksli.  

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur í mörgum dómum notað hugtakið í málum vegna 10. 

gr. sáttmálans þar sem borgarar aðildarríkjanna hafa verið dæmdir fyrir meiðyrði og 

dómstóllinn hefur metið hvort viðkomandi aðildarríki sáttmálans hafi brotið gegn 10. gr. hans. Í 

MDE, Fressoz og Roire gegn Frakklandi, 21. janúar 1999 (29183/95) var blaði talið heimilt að 

birta skattskýrslur forstjóra Peugeot bílaframleiðandans. Sá réttur var talinn felast í 10. gr. MSE 

með það fyrir augum að styrkja trúverðugleika blaðagreinar sem birtist í franska dagblaðinu Le 

Canard enchaîne. Blaðagreinin birtist á sama tíma og starfsmenn Peugeot stóðu í deilum við 

stjórnendur fyrirtækisins um launakjör. Þannig var fréttin talin sterkt og mikilvægt innlegg í þá 

umræðu. Útgáfustjórinn Fressoz og blaðamaðurinn Roire hlutu dóm fyrir birtingu 

skattskýrslunnar en MDE taldi að á þeim hefði verið brotinn réttur skv. 10. gr. sáttmálans. Í 

dómi MDE segir: „Ákvæðið eftirlætur blaðamönnum að ákveða hvort það er nauðsynlegt að 

birta slík skjöl til að tryggja trúverðugleika. Það verndar rétt blaðamanna til að ljóstra upp 

málum í þágu almennings að því gefnu að þeir séu í góðri trú, greini nákvæmlega frá réttum 

staðreyndum og miðli áreiðanlegum og réttum upplýsingum í samræmi við siðareglur 

blaðamanna.“105 Dómurinn fjallaði sérstaklega um tilganginn með birtingu fréttarinnar, þ.e það 

                                                
105 (54) „In essence, that Article leaves it for journalists to decide whether or not it is necessary to reproduce such 
documents to ensure credibility. It protects journalists' right to divulge information on issues of general interest 
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sem vakti fyrir blaðamönnunum. Að mati MDE var tilgangurinn ekki að skaða orðspor 

stjórnanda fyrirtækisins heldur að koma á framfæri upplýsingum í umræðu sem almenningur 

hafði mikinn áhuga á. Upplýsingarnar áttu þannig brýnt erindi við almenning.  

Í MDE Prager og Oberschlick gegn Austurríki, 26. apríl 1995 (15974/90) var það 

niðurstaða dómstólsins að dómur yfir blaðamanni og útgefanda í Austurríki vegna 

fréttaskýringar sem hafði að geyma niðrandi ummæli um tiltekinn dómara hefði ekki falið í sér 

brot á 10. gr. sáttmálans. Blaðamaðurinn hafði yfir tiltekið tímabil tekið fjölda viðtala við aðila 

sem störfuðu innan réttarkerfisins og í kjölfarið birt ítarlega fréttaskýringu um dómara við 

austurríska sakamáladómstóla undir fyrirsögninni: „Varúð! Strangir dómarar.“ (Achtung! 

Scharfe Richter!). Útgefandinn og blaðamaðurinn voru síðan dæmdir fyrir meiðyrði fyrir 

meiðandi ummæli um nafngreindan dómara.  Það var niðurstaða MDE að blaðamaðurinn hefði 

ekki getað talist í góðri trú þegar hann skrifaði fréttaskýringuna þar sem rannsóknin sem hann 

vann við undirbúning hennar var ekki fullnægjandi. Í því samhengi skipti máli að 

blaðamaðurinn sem í hlut átti hafði aldrei setið málflutning í máli þar sem dómarinn, sem hin 

meiðandi ummæli beindust að, átti í hlut.  

Þetta skiptir miklu máli að mati höfundar þessarar ritgerðar. Hvernig getur blaðamaður sett 

fram staðhæfingar sem byggjast eingöngu á orðrómi? Í þessu tilviki var ekki aðeins um að ræða 

gildisdóm heldur staðhæfingu um tiltekin atriði í störfum viðkomandi dómara. Þannig var 

fullyrt um atriði þeim til álits- og virðingarhnekkis, en það má ímynda sér að íslensk 

heimfærsla lægi í 235. gr. hgl. Erfitt er að færa rök fyrir að slíkt geti kallast vönduð 

vinnubrögð.  Það sem er  alvarlegra í þessu tilviki er að settar voru fram staðhæfingar um störf 

tiltekins dómara án þess að séð væri af gögnum máls að blaðamaður hafi sannreynt  þær 

upplýsingar sem hann birti.  

5.3 Góð trú og reglan um exceptio veritatis 
Reglan um exceptio veritatis106 (vítaleysi sannra ummæla) felur í sér að ekki skuli refsað fyrir 

sönn ummæli.107 Einnig mætti kalla hana regluna um sannindi ummæla sem 

ábyrgðarleysisástæðu. Hér verður þó stuðst við fyrra orðalagið þar sem það þykir liprara. Efni 

reglunnar hefur verið orðað þannig að ef fullkomlega tekst að sanna að stefnandi í 

meiðyrðamáli hafi framið þann verknað sem hann hefur verið borinn og aðdróttunin er ekki 

                                                                                                                                                   
provided that they are acting in good faith and on an accurate factual basis and provide “reliable and precise” 
information in accordance with the ethics of journalism.“ 
106 Einnig nefnd exceptio veritas.  
107 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 209.  
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klædd verri búningi en efni standa til, skuli sýkna stefnda.108 Ekki er tekið fram með berum 

orðum í íslensku hegningarlögunum frá 1869 og 1940 að meginreglan „exceptio veritatis“ gildi 

en þegar ákvæði þeirra eru skoðuð nánar er hægt að draga ályktun um gildi hennar. Ef litið er til 

hegningarlaga Danmerkur og Noregs má sjá að það er tekið skýrt fram að þau byggja á 

meginreglunni „exceptio veritatis.“109 Í hnotskurn felst reglan samkvæmt þessu því í að blaða- 

og fréttamaður, sem setti sannar staðhæfingar í frétt, þyrfti ekki að sæta ábyrgð fyrir miðlun 

þeirra. Hins vegar eru undantekningar frá þessari reglu og hún er þar af leiðandi engan veginn 

óbrigðul.110 Í alm. hgl. eru lögfestar undantekningar, í 1. mgr. 237. gr. segir að ef maður 

bregður manni brigslum án nokkurs tilefnis, þá varðar það sektum, þótt hann segi satt. Þá segir 

í 1. mgr 238. gr. hgl. að ekki sé heimilt að færa fram í máli út af meiðyrðum sönnur fyrir 

refsiverðum verknað, sem sá, er þeirri sök er borinn, hefur verið sýknaður af með 

fullnaðardómi í opinberu refsimáli hér á landi eða erlendis. Í 2. mgr. 238. gr. hgl. segir síðan að 

maður, sem sætt hefur refsidómi fyrir einhvern verknað, öðlist uppreist æru, sé ekki heimilt að 

bera hann framar þeim sökum, og leysir sönnun því ekki undan refsingu, er svo stendur á.  

Ekki fer á milli mála að á síðari árum hafa orðið verulegar breytingar á afstöðu íslenskra 

dómstóla varðandi afmarkaða þætti þeirrar réttarverndar sem æru manna er mörkuð að 

lögum.111 Af dómaframkvæmd Hæstaréttar Íslands í meiðyrðamálum má ráða að nokkrum 

refsileysisástæðum eða ábyrgðarleysisástæðum hefur verið beitt. Þar ber helst að nefna 

orðhefnd, rýmkað tjáningarfrelsi og sannindi ummæla, en það síðastnefnda er til umfjöllunar 

hér. Má ráða að þessi atriði geta bæði leitt til refsileysis og sýknu af miskabótakröfum séu 

ábyrgðarleysisástæðurnar fyrir hendi. Réttaráhrif ábyrgðarleysisástæðnanna virðast í ýmsum 

tilvikum fyrst og fremst leiða af skilyrðum 3. mgr. 73. gr. stjskr.112 Sá sem heldur 

staðhæfingunni fram þarf að sanna hana og sönnunarbyrðin er hjá honum. Til að útskýra virkni 

reglunnar í dómaframkvæmd má nefna hér Hrd. 1955, bls. 540 (Íslenski böðullinn). Málið var 

sprottið af grein í Þjóðviljanum um nafngreindan mann Ó þar sem farið var misjöfnum orðum 

um hann vegna refsidóms sem hann hafði hlotið í Noregi. Stefndi Ó ritstjórum blaðsins vegna 

ummæla um sig og krafðist refsingar og miskabóta. Ó hafði verið kallaður „morðingi“ og 

„íslenski böðullinn“ í grein í blaðinu. Í dómi Hæstaréttar segir:  
 
Þegar virt eru afbrot þau, sem telja verður aðaláfrýjanda sekan um samkvæmt hinum norska dómi, 
aðferðir hans við framkvæmd þeirra og afleiðingar þeirra, þá þykja eigi næg efni til að refsa fyrir 

                                                
108 Einar Arnórsson: „Meiðyrði og meiðyrðamál,“ bls. 168.  
109 Gunnar Thoroddsen: Fjölmæli, bls. 201-203.  
110 Eiríkur Jónsson: „Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru“, bls. 45.  
111 Páll Sigurðsson: Lagaskuggsjá, bls. 97.  
112 Eiríkur Jónsson: „Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru“, bls. 41.   
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ummæli þau, sem mál þetta er af risið og skilmerkilega eru rakin í héraðsdómi, enda verður eigi 
talið, að þau hafi verið höfð uppi að tilefnislausu, sbr. 237. gr. laga nr. 19/1940. Af sömu ástæðum 
verður krafa aðaláfrýjanda um ómerkingu ummælanna eigi tekin til greina.  
 

Hér má nefna einnig nefna Hrd. 2003, bls. 3136 (36/2003) (Brottkast afla) en í því máli 

var sjávarútvegsráðherra sýknaður af öllum kröfum fréttamanns í meiðyrðamáli. Í þeim 

ummælum ráðherrans sem fréttamaðurinn taldi að væru ærumeiðandi og fengu efnisdóm í 

Hæstarétti hélt hann því m.a fram að fréttamaðurinn hefði ætlað að koma höggi á 

fiskveiðistjórnunarkerfið og spilla fyrir íslenskum stjórnvöldum. Í rökstuðningi fyrir sýknu 

ráðherrans fjallaði Hæstiréttur um framgöngu fréttamannsins og það sem hann hafði áður sagt. Í 

dómsforsendum Hæstaréttar skína í gegn sjónarmið um vítaleysi sannra ummæla, en þar segir:  

 
Stefndi (fréttamaðurinn innsk. höf.) er menntaður fiskifræðingur og þegar hin ýmsu ummæli hans 
eru virt er hafið yfir vafa að þau voru til þess fallin að kasta rýrð á stefnu stjórnvalda, hvort heldur 
var í augum útlendinga eða Íslendinga sjálfra. Verður að fallast á með áfrýjanda að stefndi hafi í 
raun gengið fram með þeim hætti að orð hans fólu óhjákvæmilega í sér að höggi yrði komið á 
stjórnvöld, sem skemmt gat fyrir stefnu þeirra. Getur þá ekki ráðið úrslitum þótt stefndi hafi ekki 
lýst berum orðum ásetningi sínum í þessa veru, enda verður framganga hans ekki metin öðru vísi en 
svo að hann hafi gert það í verki. Þegar þetta er virt eru ekki efni til að fallast á að áfrýjandi hafi 
veist að æru stefnda með því að haga orðum sínum á þann hátt, sem hann gerði. 
 

Þarna gat ráðherrann sett fram harða gagnrýni á fréttamanninn þar sem ummæli og 

framkoma þess síðarnefnda gáfu raun tilefni til þess. Reglan um vítaleysi sannra ummæla 

kemur fram með óbeinum og almennum hætti í mjög mörgum dómsmálum þar sem 

sjónarmiðum stefndu um sannindi ummæla er hafnað með þeim rökstuðningi að ummælin hafi 

ekki verið réttlætt eða að þau séu hreinlega ósönn.113 

Álitaefnið sem hefur raunhæfa þýðingu fyrir viðfangsefni ritgerðarinnar í þessum kafla er 

hvort blaðamaður geti sætt ábyrgð fyrir ummæli í frétt ef hann var í góðri trú um sannleiksgildi 

ummælanna? Hæpið er að slá því föstu að trú blaðamannsins sjálfs á sannleiksgildi ummæla 

dugi, því þá væri í raun verið að skapa réttarástand þar sem orðspor fólks væri undirorpið 

afstöðu og skoðun blaðamanna. Álitaefni af þessu tagi eru reifuð frekar í köflum 5.4.2 og 5.4.3 

hér á eftir.  

Óvandvirkur blaðamaður með slæma dómgreind getur verið sannfærður um sannleiksgildi 

staðhæfinga og sett þær fram sem slíkar. Þó það hafi takmarkaða þýðingu fyrir íslenskan rétt þá 

hefur verið fjallað nokkuð þetta vestanhafs og skal hér nefndur bandarískur dómur til skýringar. 

Hæstiréttur Minnesota, í máli Allen gegn Pioneer frá árinu 1889, þar sem deilt var um ákvæði í 

meiðyrðalöggjöf um góða trú þess sem viðhafði ærumeiðandi ummæli, komst að þeirri 
                                                
113 Eiríkur Jónsson: „Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru,“ bls. 46.  
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niðurstöðu að ef löggjöfin væri túlkuð á þann hátt að trú á sannleiksgildi ummæla ein og sér 

leiddi til ábyrgðarleysis þá væri skapað mjög hættulegt fordæmi. Þannig yrði orðspor borgarans 

háð trúgirni og afskiptaleysi hvaða kærulausa blaðamanns sem er. Góð trú krefðist þess hins 

vegar af blaðamönnum að tekið væri tillits til eðlis og orðspors þess sem ummælin beindust að 

áður en að útgáfu kæmi. Hún krefðist þess jafnframt af útgefanda að hann ræktaði með sér 

árvekni hins varfærna og vandvirka manns.114 Fjölmiðlaréttur í Bandaríkjunum á lítið 

sameiginlegt með evrópskum rétti og þeim íslenska í þeim skilningi að vestanhafs er rétti 

eiganda fjölmiðils gert mjög hátt undir höfði, eins og vikið var að framar. Þannig hefur þessi 

dómur takmarkaða þýðingu og hann aðeins nefndur hér því dómsforsendurnar eru 

athyglisverðar.  

Hvað sem þessum vangaveltum líður er mikilvægt að hafa hugfast að því rýmkaða 

tjáningarfrelsi sem blaða- og fréttamenn njóta varðandi nærgöngula og jafnvel hvassyrta 

umfjöllun um þjóðfélagsmál, eða önnur mál sem eiga erindi við almenning, fylgir all ströng 

skylda að kanna eða rannsaka vel heimildir áður en um mál er fjallað. Blaða- og fréttamenn 

þurfa jafnframt að sýna varkárni við mat á gildi þeirra. Hafi blaða- eða fréttamaður ekki vandað 

undirbúning umfjöllunar sinnar sem skyldi getur það orðið honum til áfellis að lögum. Sem 

augljóst dæmi um vönduð vinnubrögð af þessu tagi er þegar blaðamaður byggir ekki frétt 

eingöngu á upplýsingum frá öðrum aðila deilumáls heldur ber málefnið einnig undir 

gagnaðilann og gefur honum færi á að skýra mál sitt áður en frétt er birt.115 Hér má rifja upp 

orðalag Hæstaréttar í  dómi Hrd. 1995, bls. 408 (Gallerí Borg), sem hefur verið áður vikið að í 

ritgerð þessari, en þar segir:  

 

Fjölmiðlar hafa mikilvægu hlutverki að gegna í nútímaþjóðfélagi, og verður að játa blaðamönnum 
frelsi til tjáningar. Hins vegar verður að gera þær kröfur til blaðamanna, að þeir byggi umfjöllun 
sína á vandaðri könnun á staðreyndum. 

 
Þá má hér nefna Hrd. 1992, bls. 401 (Staðarhaldari í Viðey) en þar segir m.a „Sumt sem í 

hinni átöldu grein segir, stafar af misskilningi varðandi staðreyndir, sem ákærði hirti ekki um að 

kynna sér til hlítar.“ Óvönduð vinnubrögð við undirbúning frétta eða annarrar sambærilegrar 

umfjöllunar í fjölmiðlum getur aldrei réttlætt notkun hrakyrða eða stóryrða um menn og 

                                                
114 Robert Martin og Gordon Stuart Adam: A Sourcebook of Canadian Media Law, bls. 775, en þar segir: “Good 
faith requires a proper consideration for the character and reputation of the person whose character is likely to be 
injuriously affected by the publication. It requires of the publisher that he excercise the care and vigilance of a 
prudent and conscientious man.” 
115 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 221.  



 - 50 - 

málefni.116 Þannig geta blaða- og fréttamenn ekki talist í góðri trú hafi þeir ekki kannað til 

hlítar grundvöll ærumeiðandi ummæla í fréttum, svo dæmi sé tekið.  

5.4 Leysir góð trú alltaf blaðamann undan ábyrgð?  

5.4.1 Þýðing framsetningar fyrir góða trú 
Rannsókn á dómum Mannréttindadómstólsins og dómum Hæstaréttar Íslands í málum vegna 

meintra brota á 235. og 236. gr. hgl. veitir vísbendingu um að það skipti máli hvernig 

framsetning á frétt er þegar metið er hvort meiðyrði eigi rétt á sér eða ekki og þá sérstaklega 

þegar metið er hvort blaðamaður hafi verið í góðri trú við framsetningu efnis. Dómsforsendur í 

MDE Prager og Oberschlick gegn Austurríki, 26. apríl 1995 (15974/90) sem vikið hefur verið 

að framar, renna stoðum undir þetta, en þar segir:  

 
(37) (G)ögnin sýna að ákvarðanir (austurrískra dómstóla innsk.höf.) beindust ekki gegn 
tjáningarfrelsi kæranda í tengslum við réttarkerfið eða þeirrar staðreyndar að hann hafði gagnrýnt 
tiltekna dómara sem hann hafði nafngreint, heldur mun fremur óhóflegum þunga í ásökunum, sem, 
án fullnægjandi staðreynda, virtust endurspegla óþarfa dómhörku.117 (...) Að mati dómstólsins gat 
Prager ekki borið fyrir sig góða trú eða siðareglur blaðamanna. Rannsókn hans virðist ekki 
fullnægjandi til að styðja við jafn alvarlegar ásakanir. Í þessu sambandi þarf að hafa hugfast að 
kærandi sótti ekki eitt einasta þinghald í sakamáli fyrir dómara J. Enn fremur hafði hann ekki gefið 
dómaranum neitt tækifæri til að tjá sig um þær ásakanir sem settar voru fram gagnvart honum.   

 
 

Mannréttindadómstóllinn taldi að 10. gr. hefði ekki verið brotin í málinu. Hann vísaði til 

þess að réttur fjölmiðla til að móðga, hneyksla og ögra væri varinn af 10. gr. sáttmálans, en 

dómstóllinn hefur talið að þessi réttur sé til staðar ef framsetning efnis eigi sér rætur í 

staðreyndum. Þannig geti fjölmiðlar ekki verið með ögrandi framsetningu og uppslátt ef hann 

er úr lausu lofti gripinn. Þannig var á það fallist í þessu máli að skerðing á tjáningarfrelsi 

fjölmiðla í umræddu tilviki hafi verið réttlætanleg í lýðræðisþjóðfélagi. Það var niðurstaða 

MDE að blaðamaðurinn sem átti í hlut, kærandinn í málinu, hafi ekki getað hafa verið í góðri 

trú. Í þessu samhengi er rétt að hafa í huga að ögrun og hneykslun í framsetningu fréttar sem á 

sér enga stoð í staðreyndum máls, eða verður ekki varin eða rökstudd með vísan til staðreynda, 

nýtur ekki verndar skv. 10. gr. MSE. 

Dómstólar njóta sérstöðu í samfélaginu, m.a af þeirri ástæður að vegna stöðu sinnar eiga 

þeir erfitt með að tjá sig um dómsniðurstöður sínar opinberlega. Í MDE, De Haes og Gijsels 

                                                
116 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 222.  
117 e. (37) „the evidence shows that the relevant decisions were not directed against the applicant’s use as such of 
his freedom of expression in relation to the system of justice or even the fact that he had criticised certain judges 
whom he had identified by name, but rather the excessive breadth of the accusations, which, in the absence of a 
sufficient factual basis, appeared unnecessarily prejudicial.“ 
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gegn Belgíu, 24. febrúar 1997 (19983/92) voru kærendur blaðamaður og útgefandi tímaritsins 

Humo. Þeir birtu fimm greinar yfir nokkurra mánaða tímabil þar sem þeir gagnrýndu dómara 

við áfrýjunardómstól í Antwerpen harkalega fyrir hvernig haldið var á umdeildu skilnaðar- og 

forsjármáli sem kom fyrir dómstólinn. Málið varðaði belgískan mann sem fékk forsjá yfir 

börnum sínum þrátt fyrir að ásakanir um misnotkun hefðu verið settar fram á hendur honum af 

hálfu fyrrverandi eiginkonu hans og tengdaforeldrum. Því var haldið fram í blaðagreinum í 

Humo að maðurinn hefði fengið sérmeðferð fyrir dómstólum vegna fjölskyldu- og pólitískra 

tengsla sinna. Dómararnir, sem voru nafngreindir í blaðagreinunum, höfðuðu mál á hendur 

blaðamanninum og útgefandanum og voru þeir dæmdir fyrir ærumeiðingar og þurftu að greiða 

smávægilegar miskabætur. MDE taldi að 10. gr. MSE hefði verið brotin, en í niðurstöðu 

dómsins segir:  

 
(39) Greinarnar innihéldu mikið af nákvæmum upplýsingum um þær aðstæður sem voru ríkjandi 
þegar ákvarðanir sem forsjá barna X voru teknar. Þær upplýsingar grundvölluðust á ítarlegri 
rannsókn á hendur X og álitum fjölmargra sérfræðinga sem sagðir eru hafa ráðlagt kærendum að 
birta þær í þágu hagsmuna barnanna. Jafnvel áfrýjunardómstóllinn taldi að eiginkona X og 
tengdaforeldrar, sem var stefnt fyrir meiðyrði „hafi enga góða ástæðu haft til að efast um þær 
ásakanir“ sem um ræðir.  
(47) Mið hliðsjón af bakgrunni málsins, þá eru þær ásakanir sem hér um ræðir ígildi skoðana sem 
ekki eru undirorpnar sönnun. Slík skoðun getur gengið fram úr hófi, sérstaklega ef hún grundvallast 
ekki á staðreyndum, en því var ekki til að dreifa í þessu tilviki og að því leyti er það málið sem hér 
um ræðir frábrugðið máli Prager og Oberschlick.  
(49) Að lokum telur dómstóllinn, að teknu tilliti til alvarleika málsins og þeirra mála sem eru í húfi, 
að ekki hafi verið sýnt fram á nauðsyn þess að skerða tjáningarfrelsi kærenda, nema að því er snýr 
að óbeinni tilvísun til bakgrunns föður eins af þeim dómurum sem á í hlut.  
 

Því hefur verið haldið fram að þessir dómar sýnir að MDE vilji aðeins veita blaða- og 

fréttamönnum vernd í tengslum við gagnrýni á störf dómstóla þegar þessi gagnrýni byggist á 

staðreyndum. Því harðari sem gagnrýnin er því sterkari er krafan um að sýnt sé fram á að hún 

grundvallist á staðreyndum. Þá virðist auðveldara að réttlæta harða gagnrýni á dómskerfið sjálft 

en persónulega gagnrýni á nafngreinda dómara fyrir MDE. Því hefur hins vegar verið haldið 

fram að afstaða meirihlutans í Prager og Oberschlick gegn Austurríki leggi óhóflega sjálfstæða 

rannsóknarskyldu á blaða- og fréttamenn.118 Höfundur þessarar ritgerðar getur ekki tekið undir 

slíkt. Þegar dómarar eru einnig stjórnmálamenn þá hefur MDE hins vegar slakað á kröfunum 

og hefur verið tilbúinn að veita aukið svigrúm fyrir gagnrýni á nafngreinda dómara, svipað og 

gildir um gagnrýni á störf stjórnmálamanna almennt.119 

                                                
118 Alastair Mowbray: Cases and materials on the European Convention on Human Rights, bls. 715.  
119 Alastair Mowbray: Cases and materials on the European Convention on Human Rights, bls. 715.  
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 Í tengslum við siðareglur blaða- og fréttamanna þá hefur Mannréttindadómstóllinn í einu 

öðru máli lagt sig fram um að rannsaka ítarlega framsetningu fréttar sem deilt var um í máli 

vegna 10. gr. sáttmálans.120 Um er að ræða MDE, Stoll gegn Sviss, 10. desember 2007 

(69698/01) en í málinu hafði ríka þýðingu að svissnesku fjölmiðlasamtökin (Switzerland Press 

Council) höfðu lýst því yfir að blaðagreinar sem deilt var um í málinu brytu gegn yfirlýsingu 

um réttindi og skyldur blaðamanna sem samtökin gáfu út 1973 en hún geymir í raun eiginlegar 

siðareglur svissneskra blaða- og fréttamanna. Samtökin sem eru einkaaðili að lögum voru 

stofnuð af fjórum samtökum blaða- og fréttamanna og samtökin eru vettvangur kvartana þeirra 

sem telja á sér brotið í fjölmiðlum. Þau gegna svipuðu hlutverki og siðanefnd BÍ og 

fjölmiðlanefnd hér á landi. Málið snérist um fréttir svissneska dagblaðsins Sonntags-Zeitung 

um sendiherra Sviss í Bandaríkjunum en í þessum greinum var sendiherrann sagður hafa 

móðgað gyðinga. Fréttirnar byggðust m.a á minnisblaði sem sendiherrann skrifaði m.a um 

eignir fórnarlamba helfararinnar í svissneskum bönkum. Í dómi MDE segir:  

 
(140) Þegar siðareglur blaðamanna eru annars vegar verður að gera greinarmun á tveimur hlutum í 
þessu tilviki: með hvaða hætti kærandi fékk skýrsluna sem um ræðir og form hinna umdeildu 
blaðagreina.  
(145) Í þessu tilviki vegur spurningin hvort form blaðagreina kæranda hafi verið í samræmi við 
siðareglur þyngra á metunum. Í þessu sambandi er álit fjölmiðlasamtakanna, sem eru sérhæfð og 
sjálfstæð, sérstaklega mikilvægt.    
(146) Dómurinn ítrekar í upphafi að 10. gr. sáttmálans ver ekki aðeins hugmyndir og upplýsingar 
heldur einnig með hvaða hætti þær eru settar fram. Það er ekki þessa dómstóls, eða dómstóla 
aðildarríkjanna almennt, ef út í það er farið, að setja fram sín sjónarmið fyrir fjölmiðla hvaða 
starfsaðferðir og tækni blaða- og fréttamenn eiga að tileinka sér við miðlun frétta.  
(147) Engu að síður, rétt eins og fjölmiðlasamtökin, tiltekur dómstóllinn að ýmsir annmarkar voru á 
framsetningu blaðagreinanna. Í fyrsta lagi voru þær greinilega styttar og stýfðar. Dómstóllinn hefur 
þegar tilgreint að kærandi hafði rétt á að fjalla náið um persónuleika sendiherrans (...) hins vegar 
verður ekki litið framhjá því að blaðagreinarnar höfðu að geyma einstaka setningar úr skýrslunni 
sem um ræðir, sem teknar voru úr samhengi, og einblíndu á aðeins eina af þeim áætlunum sem 
sendiherrann útlistaði.  
(148) Í öðru lagi, orðalagið sem kærandi notar, gefur í skyn að ummæli sendiherrans hafi verið 
fjandsamleg gyðingum. (...) 
(149) Í þriðja lagi, aðferðin við framsetningu greinanna virðist harla viðeigandi fyrir jafn alvarlegt 
mál og raun ber vitni. Æsilegar fyrirsagnir og undirfyrirsagnir eru sérstaklega sláandi.  
(150) Í fjórða lagi, greinarnar sem kærandi skrifaði voru ónákvæmar og líklegar til að villa um fyrir 
lesendum í ljósi þess að í þeim var tímasetning atburða ekki nægilega skýr.  
(151) Með hliðsjón af framangreindu og einnig með tilliti til þess að ein af greinunum var birt á 
forsíðu sunnudagsblaðs með mikla útbreiðslu, deilir dómstóllinn þeirri skoðun stjórnvalda og 
fjölmiðlasamtakanna (Press Council) að helsti ásetningur kæranda hafi ekki verið að upplýsa 
almenning um mál sem almennur áhugi var fyrir, heldur að gera skýrslu Jagmetti sendiherra að 
óþarfa hneyksli. Það er því auðvelt að skilja hvers vegna Press Council, í niðurstöðum sínum, 
gagnrýndi blaðið skýrt og ákveðið fyrir framsetningu greinanna og taldi þær vera brot á yfirlýsingu 
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um réttindi og skyldur blaðamanna (e. “Declaration on the rights and responsibilities of 
journalists”). (...)  

 

Það var á endanum niðurstaða dómstólsins með tólf atkvæðum gegn fimm, að svissneska 

ríkið hefði ekki brotið gegn 10. gr. MSE. Af ákvörðunarástæðum MDE í framangreindu máli 

má ráða að það hafði ríka þýðingu að kærandi, blaðamaðurinn sem átti í hlut, hafði valið sér 

það bitastæðasta úr skýrslu sendiherrans og sleppt öðru. Ábyrg blaðamennska snýst um að 

miðla upplýsingum til almennings og undanskilja ekkert sem skiptir máli. Þarna var villt um 

fyrir lesendum með því að sleppa punktum úr skýrslu sendiherrans að því er virðist í þeim 

tilgangi að gera sendiherrann ótrúverðugan og láta hann líta út fyrir að vera fjandsamlegan 

gyðingum. Ekki var um yfirvegaða framsetningu af hálfu blaðsins og kæranda. Hér má rifja 

upp dóm MDE í máli Bjarkar Eiðsdóttur gegn Íslandi þar sem framsetning af hálfu Vikunnar 

skipti miklu máli þegar metið var hvort 10. gr. sáttmálans hefði verið brotin, en umfjöllun 

blaðsins hafði að geyma atriði sem höfðu mótvægi við ærumeiðandi ummæli um eiganda 

Goldfinger skemmtistaðarins. Hér er um að ræða það sem MDE kallar “counter-balancing 

elements.” Þá má hér víkja að 1. mgr. 26. gr. fml. þar sem vikið er að kröfu um hlutlægni og 

nákvæmni og 3. gr. siðareglna BÍ þar sem segir að blaðamaður vandi „upplýsingaöflun sína, 

úrvinnslu og framsetningu svo sem kostur er.“ 

Að framansögðu virtu skiptir framsetning frétta máli þegar metið er hvort blaðamenn séu í 

góðri trú, en þá skiptir meira máli hvort verið sé að villa um fyrir fólki en uppstillingin. Eins og 

rakið hefur verið framar er rétturinn til að móðga, hneyksla og ögra (e. offend, shock or disturb) 

varinn af 10. gr. sáttmálans eigi framsetningin sér rætur í staðreyndum. Hér skiptir máli að 

verið var að leyna staðreyndum fyrir lesendum með því að taka ummæli úr skýrslu sendiherrans 

úr samhengi og sleppa því að fjalla um sjónarmið sem skiptu máli. Þannig var framsetningin 

mjög einhliða. Veruleikinn var annar og meiri en framsetningin gaf til kynna. Hér má líka 

nefna Hrd. 2. október 2008 (653/2007) (Þóra er blönk) sem hefur verið vikið að framar, en þar 

uppsláttur tímarits byggður á einhliða frásögn viðmælanda sem blaðamaður hafði ekki 

sannreynt áður en kom að birtingu og átti sér ekki stoð í staðreyndum máls. Í Hrd. 21. febrúar 

2013 (525/2012) (Pressan) var ritstjóri vefmiðilsins Pressunnar dæmdur á grundvelli 235. gr. 

alm. hgl. og ummæli um nafngreindan mann, Æ sem hafði verið í framboði til stjórnlagaþings, 

dæmd dauð og ómerk á grundvelli 1. mgr. 241. gr. alm. hgl. Þá þurfti ritstjórinn að greiða Æ 

miskabætur skv. b-lið 26. gr. skaðabótalaga. Stefnt var vegna sex tilgreindra ummæla í fréttum 

sem blaðamaður miðilsins hafði skrifað. Þegar umræddar greinar birtust á pressan.is var stefndi 

S ritstjóri vefmiðilsins. Höfundur greinanna var ekki tilgreindur, en fyrir lá í málinu að þær 
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voru ritaðar af nafngreindum blaðamanni sem starfaði á miðlinum. Þá staðfesti S að 

blaðamaðurinn hefði borið undir sig sum efnisatriði þessa máls og tók stefndi fram að hann 

hefði samþykkt birtingu efnisins. Fimm greinar af sex birtust fyrir setningu fml. Efni sem 

eingöngu birtist á netinu fellur ekki undir gildissvið laga nr. 57/1956 um prentrétt. Í dómi 

Hæstaréttar er hins vegar vikið að því að á S hafi hvílt eftirlitsskylda sem ritstjóra vefjarins. 

Hæstiréttur taldi hins vegar að S bæri ábyrgð á greinunum með rökstuðningi, sem er býsna 

athyglisverður, en þar segir:  

 
Í því fólst meðal annars að honum bar að haga ritstjórninni þannig að forðast yrði að efni miðilsins 
ylli öðrum miska vegna ærumeiðinga. Saknæm vanræksla áfrýjanda á að sinna þessari 
eftirlitsskyldu kann því að varða hann ábyrgð og er málinu samkvæmt því réttilega beint að honum. 

 

Margar hinna umdeildu tilvitnana úr fréttum Pressunnar í málinu birtust í fyrirsögnum 

vefjarins, en það sem hefur þýðingu hér er sú staðreynd að fyrirsögnum var í raun stillt upp sem 

staðreyndum, ekki gildisdómum eða áliti. Velta má fyrir sér hér hvort framsetningin hafi ekki 

getað verið með öðrum hætti, t.d að Æ hafi verið sagður barnaníðingur, eða meintur 

barnaníðingur, enda er um að ræða alvarlega ásökun um hegningarlagabrot. Meðal þeirra 

fyrirsagna sem deilt var um var „Systur láta ekki dóttur Ægis Geirdals sussa á sig – Barnaníð 

ekki einkamál fjölskyldu hans.“ Þá voru ummæli sett fram þannig í fréttum vefjarins að Æ væri 

barnaníðingur. Í dómi Hæstaréttar segir:  

 
Stefndi heldur því fram að umfjöllun um áfrýjanda hafi ekki verið ærumeiðandi og farið út fyrir 
mörk tjáningarfrelsis sem njóti verndar samkvæmt 73. gr. stjórnarskrárinnar. Til stuðnings þessu 
bendir stefndi meðal annars á að áfrýjandi hafi með framboði sínu til stjórnlagaþings og öðrum 
athöfnum á opinberum vettvangi markað sér stöðu sem opinber persóna og því þurfi hann að sæta 
umfjöllun af þessu tagi. Fallast má á með stefnda að þeir sem gefa kost á sér til slíkra trúnaðarstarfa 
í þágu almennings þurfi að þola umfjöllun á opinberum vettvangi sem snertir hæfni þeirra og 
eiginleika og hvort þeir séu traustsins verðir til að axla slíka ábyrgð. Þetta gat hins vegar ekki 
réttlætt að áfrýjanda væri, án þess að annað og meira kæmi til, borin á brýn sú refsiverða háttsemi 
sem fram kom hjá miðlinum og varðar við almenn hegningarlög. Er þá til þess að líta að áfrýjandi 
hefur samkvæmt gögnum málsins hvorki verið fundinn sekur um þá háttsemi né sætt rannsókn 
lögreglu af slíku tilefni. Það fær þessu ekki breytt þótt blaðamaður vefmiðilsins hafi við vinnslu 
fréttarinnar rætt við áfrýjanda, sem mun hafa vísað ásökunum á bug, og aðra sem töldu sig geta 
greint frá atvikum. Að öllu þessu virtu verður sú takmörkun á tjáningarfrelsi sem í þessu fólst talin 
hafa átt sér viðhlítandi stoð í 2. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar.   

 

Hæstiréttur vísar þarna í 2. mgr. 73. gr. en hefði væntanlega átt að vísa í 3. mgr. ákvæðisins 

þar sem verndarandlagið fyrir takmörkuninni er útlistað. Rétturinn flokkaði ummælin eftir því 

hver þeirra hefðu að geyma staðhæfingar um staðreyndir annars vegar og gildisdóma hins 

vegar. Í 3. mgr. 73. gr., rétt eins og 2. mgr. 10. gr. MSE er verndarandlagið mannorð og réttindi 
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Æ. Fern ummæli voru dæmd dauð og ómerk, ein voru talin fela í sér gildisdóm og ein birtust 

eftir setningu fml. Ekki er vikið berum orðum að góðri trú S í ákvörðunarástæðum Hæstaréttar, 

en héraðsdómur fjallaði um þessa málsástæðu hans. Hann byggði m.a á því að meiðyrðaákvæði 

alm. hgl. stæðu höllum fæti gagnvart 73. gr. stjskr. og 10. gr. MSE. Endursögn ósannra 

fullyrðinga væri varin af tjáningarfrelsinu. Fullyrðingarnar hafi stafað frá öðrum en honum 

sjálfum og hann hafi verið í góðri trú um sannleiksgildi þeirra.  Eins og farið verður nánar yfir í 

köflunum hér á eftir þá dugir afstaða blaðamanns til sannleiksgildis ummæla ekki eins og sér 

þegar fjallað er um góða trú hans. Þá hefur Mannréttindadómstóllinn í niðurstöðum sínum fylgt 

reglu um að ummæli séu ósönn þangað til annað sannast (e. presumption of falsity). Oft hefur 

verið byggt á ósanngirni þessarar reglu fyrir MDE, eins og síðar verður rakið, en henni alltaf 

hafnað. Hafa skal hugfast hér að um var að ræða áburð um refsivert athæfi og því þurfti að fara 

fram vegið mat á hagsmunum. Annars vegar verndarandlaginu sem lýst er í 3. mgr. 73. gr. 

stjskr. og 2. mgr. 10. gr. MSE og tjáningarfrelsi blaðamannsins. 

Að mati höfundar er ekki ósanngjarnt að sönnunarbyrðin sé hjá blaða- og fréttamanninum 

sem setur fram staðhæfingu um staðreynd, enda hefði Pressunni verið í lófa lagið að stilla 

framsetningu sinni fram með öðrum hætti. Það sem er athyglisvert er að í frétt Pressunnar var 

rætt við Æ þar sem hann neitaði ásökunum. Fréttirnar höfðu sem sagt þessi mótvægisatriði (e. 

counter-balancing elements). Það sem virðist hins vegar hafa þýðingu hér er að í fyrirsögnum 

og texta voru staðhæfingar. Þannig virðist ekki hafa dugað fréttamanni að leita eftir 

gagnstæðum sjónarmiðum sbr. ofangreint skáletrað orðalag í ákvörðunarástæðum Hæstaréttar: 

„Það fær þessu ekki breytt þótt blaðamaður vefmiðilsins hafi við vinnslu fréttarinnar rætt við 

áfrýjanda, sem mun hafa vísað ásökunum á bug.“ Dómurinn undirstrikar í raun mikilvægi þess 

að framsetning blaða- og fréttamanna sé þannig að hún að rúmist innan 3. gr. siðareglna BÍ og 

1. mgr. 26. gr. fml. Þannig sé ekki nóg að leyfa gagnstæðri skoðun að heyrast í frétt ef 

framsetning hennar er ekki sett fram með yfirveguðum hætti og ef fréttin hefur að geyma 

staðhæfingar um staðreyndir sem grundvallast ekki á raunverulegum staðreyndum.  

 Annar dómur Hæstaréttar þar sem framsetning fréttar og staðhæfingar, bæði í fyrirsögnum 

og efni, voru ekki taldar rúmast innan 73. gr. stjskr. er Hrd. 6. desember 2012 (314/2012) 

(Sigurplast) en í þessu máli voru ritstjórar og fréttastjóri DV dæmdir fyrir brot á  235. gr. alm. 

hgl. og ummæli í frétt blaðsins dæmd dauð og ómerk á grundvelli 1.mgr. 241. gr. alm. hgl og 

voru stefnanda jafnframt dæmdar skaðabætur skv. b-lið 26. gr. skbl. Málið snerist um frétt DV 

þar sem staðhæft var að stefnandi, JS, sem starfaði sem lektor í viðskiptafræði, sæti 

lögreglurannsókn. Fyrir lá í málinu að þrjár kærur, sem vörðuðu meðal annars málefni 

Sigurplasts ehf. og JS, höfðu verið sendar til lögreglu, ein til efnahagsbrotadeildar 
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ríkislögreglustjóra og tvær til lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu. Af hálfu JS var aflað 

upplýsinga frá efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra um hvort rétt væri að rannsókn lögreglu 

væri hafin vegna framangreindra kæra. Í svörum efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra, sem 

lögmaður JS, aflaði og var meðal gagna málsins segir: „Hjá efnahagsbrotadeild er tilkynning 

skiptastjóra (Sigurplasts innsk.höf) til skoðunar og eins er litið til framangreindra kæra hjá 

lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu. Ekki hefur verið tekin formleg ákvörðun um 

lögreglurannsókn eða sakarefni afmarkað.“ Á forsíðu DV hafði birst fyrirsögn í hástöfum: 

„LÖGREGLAN RANNSAKAR LEKTOR.“ og þá stóð einnig í sama blaði í fyrirsögn: 

„LEKTOR Í VIÐSKIPTAFRÆÐI FLÆKTUR Í LÖGREGLURANNSÓKN.“ Voru þessi 

ummæli dæmd dauð og ómerk. Hæstiréttur staðfesti dóm héraðsdóms með vísan til forsendna, 

en í dómi Hæstaréttar segir:  

 
Framangreindur tölvupóstur efnahagsbrotadeildarinnar verður ekki skilinn á annan veg en þann að 
svarið taki til þess að engin rannsókn hafi þá verið hafin vegna þeirra þriggja kæra, sem borist höfðu 
og vísað er til í póstinum. Ekkert liggur fyrir um að slík rannsókn hafi hafist síðar og verður stefndi 
ekki látinn bera hallann af því að hafa ekki undir rekstri málsins sinnt áskorun áfrýjenda um að afla 
frekari staðfestingar á því að rannsókn væri ekki hafin. 

 

Það sem er sérstakt við málið er að um það leyti sem það var rekið fyrir dómstólum tók 

lögreglan málefni JS til rannsóknar og hann var síðan dæmdur í 6 mánaða skilorðsbundið 

fangelsi í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir skilasvik. Ritstjórarnir og fréttastjórinn voru í raun 

dæmdir fyrir að segja að verið væri að „rannsaka“ JS en ekki að mál hans væru til „skoðunar.“ Í 

þessu samhengi hefði verið nóg fyrir DV að segja að skiptastjóri Sigurplasts hefði kært JS til 

lögreglu. Hér var um að ræða staðhæfingar um staðreyndir. Það var staðhæft í frétt blaðsins að 

lögreglurannsókn væri hafin. Er einhver munur á að segja að lögreglan sé að skoða og 

lögreglan sé að rannsaka? Hugtakið „rannsókn“ hefur sérstaka þýðingu skv. laga nr. 88/2008 

um meðferð sakamála og eru tiltekin réttindi beintengd hugtakinu. Hins vegar njóta fjölmiðlar 

þess réttar skv. 73. gr. stjskr. og 10. gr. MSE að móðga, hneyksla eða ögra (e. offend, shock or 

disturb) eins og hefur verið fjallað um í þessari ritgerð. Var þessi takmörkun nauðsynleg í 

lýðræðisþjóðfélagi og var til staðar aðkallandi samfélagsleg þörf (e. pressing social need) fyrir 

takmörkuninni? Engum vafa er undirorpið að verndarandlagið var mannorð og réttindi 

einstaklings sem ekki var opinber manneskja. Fyrir lá hins vegar í málinu að skiptastjóri 

Sigurplasts hafði kært JS til lögreglu.  
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5.4.2 Sjálfstæð rannsókn á sannleiksgildi og áreiðanleika gagna 
Þegar góð trú blaðamanns er metin hefur MDE horft til þess hvort blaðamaðurinn hafi kannað 

sannleiksgildi og áreiðanleika gagna sem eru grundvöllur fréttar. Sjá má merki um þetta í MDE, 

Fressoz og Roire gegn Frakklandi, sem rakinn var framar. Útgáfustjórinn Fressoz og 

blaðamaðurinn Roire höfðu verið sakfelldir í Frakklandi fyrir að birta upplýsingar upp úr 

skattskýrslum forstjóra Peugeot bílaframleiðandans en umfjöllun blaðsins Le Canard enchaîne 

um launahækkanir forstjórans kom á sama tíma og almennir starfsmenn fyrirtækisins stóðu í 

kjaradeilu. Blaðið greindi frá því að skattskýrslur forstjórans sýndu að laun hans hefðu hækkað 

um 45,9 prósent á sl. tveimur árum fyrir birtingu fréttar blaðsins, en nafnlaus heimildarmaður 

hafði sent blaðinu ljósrit af skattskýrslunum. MDE taldi að með sakfellingu blaðamannanna 

hefði franska ríkið brotið gegn 10. gr. sáttmálans, en í dómi MDE segir: 

 
(55) Dómstóllinn tiltekur að hvorki hefur frásögn Fressoz og Roire af atburðum né góð trú þeirra 
verið dregin í efa. Roire, sem sannreyndi áreiðanleika skattskýrslanna, hegðaði sér í samræmi við 
siðareglur blaðamanna. Úrdrætti úr hverri skýrslu var ætlað að renna stoðum undir efni greinarinnar. 
Birting skýrslanna hafði því ekki aðeins þýðingu fyrir efnið heldur einnig trúverðugleika þeirra 
upplýsinga sem voru birtar.   

 

Hér gefur MDE því gaum að blaðamaðurinn hafi sérstaklega sannreynt að skattskýrslurnar, 

sem blaðið byggði umfjöllun sína á, væru ósviknar, en eins og að framan var rakið hafði 

nafnlaus heimildarmaður sent ljósrit af þeim. Af þessu má draga þá ályktun að til þess að 

viðhafa vönduð vinnubrögð þurfi blaða- og fréttamenn að kanna áreiðanleika gagna eða skjala 

sem nafnlausir heimildarmenn senda þeim.    

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

dómstóllinn um hvort norska ríkið hefði brotið gegn 10. gr. MSE vegna sakfellingar yfir 

ritstjóra blaðsins Bladet Tromsø vegna umfjöllunar blaðsins um seladráp norskra 

selveiðimanna. Blaðið birti röð greina um seladráp um borð í skipinu Harmoni en greinarnar 

voru afrakstur vinnu blaðamannsins Odd Lindberg sem hafði verið veiðieftirlitsmaður, 

tilnefndur af norska sjávarútvegsráðuneytinu, um borð í þessu sama skipi. Þá birti Bladet 

Tromsø viðtal við Lindberg þar sem hann fullyrti að reglugerð um selaveiðar hefði verið brotin 

í veiðitúrnum. Auk þess var skýrsla hans, sem hann hafði unnið fyrir norska 

sjávarútvegsráðuneytið, birt í heild sinni í blaðinu í tveimur hlutum, en þar var m.a fullyrt að 

harðneskjulegum aðferðum hefði verið beitt við veiðarnar og selirnir m.a fláðir lifandi. Skýrsla 

hans hafði ekki verið birt opinberlega af ráðuneytinu með vísan til þess að um væri að ræða 

vinnuskjal stjórnvalda sem væri undanþegið aðgangi almennings. Ráðuneytið sagði síðar í 

yfirlýsingu að Lindberg hefði hvorki haft menntun né aðra þekkingu til að geta talist hæfur sem 
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eftirlitsmaður og gaf í skyn að hann hefði vísvitandi veitt rangar upplýsingar þegar hann sóttist 

eftir starfinu, sem hann sinnti án þóknunar. Opinber rannsóknarnefnd sem sett var á laggirnar 

komst síðar að því að flestar staðhæfingar í skýrslu Lindbergs væru ósannaðar. Áhöfn skipsins 

Harmoni fór í meiðyrðamál við Lindberg og voru tiltekin fimm ummæli í skýrslu hans dæmd 

dauð og ómerk. Þá fór áhöfnin einnig í meiðyrðamál gegn Pål Stensaas ritstjóra Bladet Tromsø 

og voru sex ummæli úr tveimur fréttum blaðsins dæmd dauð og ómerk. Blaðið og Stensaas 

voru jafnframt dæmd til greiðslu miskabóta. Um var að ræða staðhæfingu um að selir hefðu 

verið fláðir lifandi og lýsingar á því þegar ákveðnir áhafnarmeðlimir börðu til dauða kvenkyns 

vöðuseli sem voru að vernda kópa sína, en veiðar á kvenkyns vöðuselum voru ólöglegar í 

Noregi á þessum tíma. Í dómi Héraðsdóms Tromsø segir m.a að í ljósi þess 

sjávarútvegsráðuneytið hafi talið rétt að rannsaka betur staðhæfingar í skýrslu Lindbergs áður 

en skýrslan var birt opinberlega hefði blaðið átt að rannsaka málið betur áður en fréttirnar voru 

birtar. Málið fór aldrei fyrir Hæstarétt Noregs því ekki fékkst áfrýjunarleyfi. MDE fór yfir það 

hvaða skilyrði þyrftu að vera fyrir hendi svo takmarka mætti tjáningarfrelsi skv. 10. gr. 

sáttmálans. Sérstaklega var lagt mat á hvort gera hafi mátt þá kröfu til blaðsins og þar með 

þeirra blaðamanna sem unnu fréttirnar að sannreyna sérstaklega áreiðanleika skýrslu Lindbergs, 

sem blaðið byggði fréttir sínar á. Um þetta atriði segir í dómi MDE:  

 
(68) Hvað varðar (...) áreiðanleika Lindberg-skýrslunnar, þá skal það athugast að skýrslan var 
skrifuð af  Lindberg í opinberum erindagjörðum sem eftirlitsmaður tilnefndur af 
sjávarútvegsráðuneytinu til að fylgjast með selveiðum áhafnar skipsins Harmoni veiðiárið 1988. Að 
mati dómstólsins eiga fjölmiðlar jafnan þann rétt, þegar þeir eru að fjalla um mál sem eiga lögmætt 
erindi, að geta treyst innihaldi opinberra skýrslna án þess að ráðast í sjálfstæða rannsókn (á 
áreiðanleika þeirra, innsk.höf). Að öðrum kosti er grafið undan mikilvægu hlutverki fjölmiðla sem 
„varðhunds almennings.“ 
(72) Með hliðsjón af ýmsum þáttum sem takmarka hugsanlegan skaða á orðspori einstakra 
selveiðimanna og hvernig málið horfði við Bladet Tromsø á umræddum tíma, telur dómstóllinn að 
blaðið hafi getað reitt sig á Lindberg-skýrsluna án þess að vera skylt að ráðast í sérstaka rannsókn á 
þeim staðhæfingum sem þar birtust. Dómstóllinn sér enga ástæðu til að efast um að blaðið hafi verið 
í góðri trú í þessu sambandi.  

 
Í þessu tilviki var ekki umdeilt hvort skýrsla Lindbergs væri ósvikin, þ.e skjalið sjálft.  

MDE gerir venjulega þær kröfur til blaða- og fréttamanna að kanna áreiðanleika heimilda fyrir 

birtingu til þess að þeir geti uppfyllt skyldur sínar skv. 2. mgr. 10. gr. sáttmálans. Í þessum 

dómi er mikill meirihluti dómstólsins hins vegar tilbúinn að leyfa blaðamönnum að reiða sig á 

óbirta opinbera skýrslu en það kann að hafa þýðingu hér að kærendur birtu hina opinberu 

skýrslu í heild sinni og þá birti blaðið jafnframt fréttir þar sem veiðimennirnir sem voru um 
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borð í skipinu Harmoni neituðu því að ólögmætt athæfi hafi átt sér stað.121 Niðurstöðurnar í 

framangreindum dómi benda til þess að blaða- og fréttamenn teljist í góðri trú við framsetningu 

efnis þegar þeir vitna í opinberar skýrslur í fréttum og þurfa ekki að fara í sjálfstæða athugun á 

áreiðanleika þeirra staðhæfinga sem birtast í slíkum skýrslum. Það veltur þó á framsetningunni 

og hvort blaða- og fréttamenn hafi fylgt skyldum sínum við birtingu upplýsinganna, eins og að 

velja sér ekki aðeins efni til að skapa krassandi frásögn en sleppa mikilvægum staðreyndum.  

 Í MDE, Selisto gegn Finnlandi, 16. nóvember 2004 (56767/00) komst dómstóllinn að þeirri 

niðurstöðu að sakfelling finnsks blaðamanns fyrir ærumeiðingar í tengslum við birtingu á röð 

frétta um ónafngreindan skurðlækni, sem átti við meint áfengisvandamál að stríða, bryti gegn 

10. gr. sáttmálans. Í niðurstöðu dómstólsins kom m.a fram að ekki hafi tekist að hnekkja 

áreiðanleika staðhæfinganna sem komu fram í fréttunum en þær voru byggðar á skýrslum 

lögreglunnar. Í dómsforsendum MDE í málinu er sérstaklega vikið að þessu, en þar segir:  

 

(60) Dómstóllinn leggur ríka áherslu á þá staðreynd að því hefur ekki verið haldið fram að 
staðreyndir sem birtust í hinum umdeildu greinum hafi verið rangar sem slíkar. Það er einnig 
mikilvægt að atburðum sem lýst var í greininni frá 27. febrúar 1996 og ummæli í henni voru fengin 
úr lögregluskýrslu, sem var opinbert skjal. Að mati dómstólsins er ekki hægt að leggja almenna 
skyldu til að sannreyna áreiðanleika yfirlýsinga í slíkum skýrslum á fréttamenn og annað starfsfólk 
fjölmiðla, sem verða að vera frjáls til greina frá atburðum á grundvelli upplýsinga frá opinberum 
aðilum. Ef þetta væri ekki raunin myndi virkni 10. gr. sáttmálans að miklu leyti glatast.  

 

Dómstóllinn fjallaði um góða trú blaða- og fréttamanna og skyldu þeirra til að starfa í 

samræmi við siðareglur starfsstéttar sinnar. Þessi niðurstaða í Selisto-málinu var í samræmi við 

niðurstöðu dómstólsins í Bladet Tromsø og Stensaas, sem reifaður var framar. Blaða- og 

fréttamenn verða að geta áhyggjulaust greint frá skýrslum og gögnum frá opinberum aðilum og 

eiga að njóta þess frelsis að greina frá upplýsingum úr slíkum gögnum, sem eiga erindi við 

almenning. 

5.4.3 Sjálfstæð rannsókn á sannleiksgildi og áreiðanleika orða viðmælanda 
Þegar metið er hvort blaða- og fréttamenn eru í góðri trú og hafi fylgt þeim reglum sem gilda 

um hlutlæg vinnubrögð, eins og 3. gr. siðareglna BÍ og 26. gr. fml.  má velta fyrir sér hvort það 

sé nóg að leita eftir gagnstæðu sjónarmiði þegar staðhæfing kemur fram hjá viðmælanda sem 

gæti verið til þess fallin að skaða æru einhvers. Það leiðir af efnisskyldu fjölmiðla samkvæmt 

fml. að þeir þurfa að gæta að sanngirnissjónarmiðum í framsetningu efnis, eins og rakið var í 

kafla um skyldur blaða- og fréttamanna samkvæmt fml. Þá má velta því fyrir sér hvort það sé 

                                                
121 Alastair Mowbray: Cases and materials on the European Convention on Human Rights, bls. 689.  
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ábyrgðarleysi að birta ummæli viðmælanda, sem gætu flokkast sem ærumeiðandi, án 

sjálfstæðrar rannsóknar á sannleiksgildi slíkra ummæla. 

Því hefur verið haldið fram að rannsóknarblaðamennska verði mjög erfið, eða ómöguleg, ef 

lögð er sú skylda á blaða- og fréttamenn að þeir sannreyni hverja einustu staðhæfingu eða 

upplýsingar sem miðlað er til þeirra. Krafa um að kanna allar staðhæfingar tvisvar leiði til þess 

að fréttir birtist seint eða aldrei í fjölmiðlum. Fréttir séu „viðkvæmar vörur“ (e. perishable 

commodity) og verðmæti þeirra eigi til að rýrna sé þeim seinkað eða fréttirnar hreinlega 

„drepist,“ svo notað sé tungutak blaðamanna.122 Velta má fyrir sér hversu mikla vigt slíkar 

vangaveltur hafa í þessu samhengi. Færa má gagnstæð rök fyrir því að það sé einmitt einkenni 

ábyrgrar blaðamennsku að bíða með fréttir til að kanna staðreyndir betur í ljósi kröfu um að 

réttur almennings á áreiðanlegum og réttum upplýsingum vegi þyngra á metunum. Ábyrg 

blaðamennska snúist einmitt um að halda aftur af sér, bíða með birtingu upplýsinga og birta 

ekki allt nema vera viss um að upplýsingarnar séu réttar.123 Það leiðir af hlutverki fjölmiðla að 

þeir hafa fyrst og fremst skyldum að gegna gagnvart almenningi. Erfitt er að sjá að þessi skylda 

verði vanrækt með því að bíða með birtingu frétta. Vönduð blaða- og fréttamennska er tímafrek 

og kostnaðarsöm og það er rannsóknarblaðamennska einnig, eðli málsins samkvæmt. Á blaða- 

og fréttamönnum er rík skylda að vera á varðbergi gagnvart því að staðhæfingar viðmælanda 

kunni að vera rangar. Má færa rök fyrir því að ábyrg blaða- og fréttamennska feli í sér að birta 

þær ekki gagnrýnislaust.  

Í dómi Hrd. 2. október 2008 (653/2007) (Þóra er blönk), sem vikið var að framar í 

ritgerðinni, var blaðamaðurinn E dæmdur fyrir meiðyrði vegna umfjöllunar í tímaritinu Séð og 

Heyrt. Umfjöllun var nær alfarið byggð á frásögn verktaka sem hafði byggt hús fyrir 

athafnakonuna Þ. Svo virðist sem blaðamaðurinn hafi ekki gert sér far um að kanna sérstaklega 

sannleiksgildi þeirra upplýsinga sem hann fékk frá verktakanum og voru grundvöllur 

fréttarinnar. Í dómi héraðsdóms, sem staðfestur var í Hæstarétti með vísan til forsendna, segir:  

 

Ósannað er að umrædd ummæli séu höfð beint eftir stefnda, Þorsteini Svani.  Ekkert liggur fyrir um 
það í málinu hvaða orð Þorsteinn Svanur viðhafði um viðskipti sín við stefnanda í umræddu viðtali.  
Þá liggur ekki fyrir að Þorsteinn Svanur hafi haft neitt með birtingu á umræddu efni að gera eða 
framsetningu og efnistök blaðsins.  Að því virtu þykir verða að sýkna hann af kröfum stefnanda í 
málinu.  Stefndi, Eiríkur Jónsson, telst hins vegar, sem höfundur greinarinnar, bera ábyrgð á efni 
hennar. Enda þótt ofangreind ummæli séu sett fram sem vangaveltur Þorsteins Svans er ósannað, 

                                                
122 Herdís Þorgeirsdóttir: Journalism Worthy of the Name, bls. 229-230.  
123 Aidan White, fyrrverandi forseti Alþjóðasambands blaðamanna (International Federation of Journalists) 
heldur þessu til dæmis fram, en vikið var að orðum hans framar í ritgerðinni: “Ethical journalism is about 
constrained expression, not free expression. It is about professionals who impose self-restraint based upon 
respect for others and attachment to ethical principles.” 
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sbr. það sem áður er rakið, að ummælin séu eftir honum höfð. Ummælin eru tilhæfulaus, 
ærumeiðandi og óviðurkvæmileg í því samhengi sem þau eru fram sett og ber að ómerkja þau. 

 

 Telja verður að blaðamaðurinn hafi brugðist skyldum sínum og hafi ekki getað verið í góðri 

trú við vinnslu fréttarinnar því óljósum vangaveltum viðmælanda var slegið upp sem 

staðreyndum. Ekki er hins vegar sérstaklega vikið að góðri trú stefnda í ákvörðunarástæðum 

dómsins.  

Samkvæmt 2. mgr. 10. gr. MSE fylgja „skyldur og ábyrgð“ því tjáningarfrelsi sem 

fjölmiðlar njóta, eins og rakið hefur verið framar í ritgerð þessari. Þessar skyldur eru 

sérstaklega mikilvægar þegar metið er hvort ummæli í frétt geti talist ærumeiðandi fyrir 

nafngreindan einstakling eða þegar áhöld eru um hvort þau feli í sér skerðingu á réttindum 

manna.  Sönnunarbyrðin liggur hjá þeim sem heldur staðhæfingu fram. Oft hefur verið tekist á 

um þetta atriði fyrir MDE, þ.e meinta ósanngirni sem felst í því að álykta að ummæli séu ósönn 

þangað til annað sannast (e. presumption of falsity) og hefur dómstóllinn alltaf hafnað þessum 

málsástæðum. Dómstóllinn hefur viðurkennt að sú krafa að kærandi meints brots á 10. gr. MSE 

kunni að hafa fælandi áhrif á fjölmiðla (e. chilling effect). Á sama tíma hefur MDE tiltekið að 

virða verði rétt einstaklings til að vernda mannorð sitt sem nýtur verndar skv. 8. gr. 

sáttmálans.124 MDE hefur í dómum sínum fjallað um að sérstakar ástæður þurfi að vera fyrir 

hendi svo víkja megi frá þeirri skyldu fjölmiðla að sannreyna staðhæfingar sem geta verið 

ærumeiðandi fyrir almenna borgara, þ.e þá sem ekki geta talist opinberar persónur. Hvort slíkar 

ástæður séu fyrir hendi ráðist af eðli og umfangi hinna ærumeiðandi ummæla og hvort 

fjölmiðlar geti metið heimildarmenn sína sem áreiðanlega með hliðsjón af ásökunum hverju 

sinni. Í MDE, McVicar gegn Bretlandi, 7. maí 2002 (46311/99) þar sem metið var ætlað brot 

breska ríkisins á 6. gr. sáttmálans um réttláta málsmeðferð fyrir dómi, en ekki 10. gr., var rótin 

meiðyrðamál sem höfðað var gegn blaðamanninum McVicar vegna umfjöllunar hans í 

tímaritinu Spiked um spretthlauparann Linford Christie en í grein eftir McVicar sem birtist í 

blaðinu voru settar fram ásakanir um meinta ólöglega lyfjamisnotkun Christies. Í dómi MDE 

kemur fram að sú vernd sem blaða- og fréttamenn, sem fjalli um máli í almenningsþágu, njóti 

skv. 10. gr. MSE sé háð þeim fyrirvara að þeir séu í góðri trú og séu að miðla réttum og 

áreiðanlegum upplýsingum í samræmi við siðareglur blaðamanna. MDE fjallaði um það í 

niðurstöðu sinni að í grein McVicars hefðu verið settar fram alvarlegar ásakanir í garð Christies 

sem vörðuðu ævistarf hans og lífsafkomu. Í dómnum segir:  

 

                                                
124 Lawrence Early: „Article 10: Issue of Fairness, Proof and Evidence,“ bls. 557.  
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(86) Dómstóllinn er ekki í aðstöðu til að meta hvort kærandi hafi getað reitt sig á heimildarmenn 
sína þegar hann skrifaði greinina, þar sem ekki er vitað hverjir þeir eru. Hins vegar tiltekur 
dómstóllinn að ýmislegt bendir til þess að kærandi hafi aðeins verið umhugað að sannreyna 
sannleiksgildi eða áreiðanleika ásakananna eftir (birtingu greinarinnar innsk.höf) þegar 
meiðyrðamál hafði verið höfðað á hendur honum. Í fyrsta lagi greinir hann í kæru sinni til 
dómstólsins frá því að mat á því hvort Christie hafi notað, eða hafi réttilega verið grunaður um að 
hafa notað frammistöðubætandi efni, hafi óhjákvæmilega verið háð umtalsverðum sérfræðilegum 
sönnunargögnum, en takmörkuð fjárráð kæranda hafi takmarkað aðgang að þeim. Í öðru lagi var 
ekki minnst á það í blaðagreininni á hvaða áreiðanlega grundvelli ásakanir um lyfjanotkun væru 
reistar. Raunar fullyrti kærandi í greininni að það „væri engin blóðug sprautunál og engin bein 
sönnunargögn sem beina spjótum að Christie,“ og að ásökunin væri aðeins studd „óbeinum 
sönnunargögnum.“ Í þriðja lagi voru vitnisburðir Moule and Walusimbi, sem kærandi hefur sagt að 
hafi grundvallarþýðingu fyrir mál hans, fyrst kynntir á mjög óljósan hátt meira en ári eftir að greinin 
birtist og voru útlistaðir í þann mund sem málaferlin hófust. 
(87) Með hliðsjón af aðstæðum öllum telur dómstóllinn að sú krafa að kærandi sanni að umfjöllunin 
hafi verið efnislega rétt, byggt á líkindum, hafi falið í sér réttmæta takmörkun á tjáningarfrelsi hans 
skv. 10. gr. MSE, til þess að vernda mannorð og réttindi Christie.  

 

Hér virðist blaðamaðurinn sem á í hlut hafa sett fram alvarlegar ásakanir í garð 

spretthlauparans Linford Christie, sem snertu ævistarf hans og lífsafkomu, sem byggðar voru á 

ónafngreindum heimildum án þess að hafa kannað áreiðanleika og sannleiksgildi þeirra. Raunar 

tiltók hann sjálfur í greininni að hann hefði ekki beinar sannanir fyrir staðhæfingum um að 

Christie hafi notað frammistöðubætandi lyf eða efni. Er þessi dómur í samræmi við þær kröfur 

sem MDE hefur gert til blaða- og fréttamanna. MDE hefur fjallað um það, til dæmis í máli 

Pedersen & Baadsgaard gegn Danmörku, sem reifaður verður síðar, að því alvarlegri sem 

ásökun er í frétt því traustari þurfa heimildirnar að vera. MDE hefur hins vegar fjallað um það, 

vegna sérstaks hlutverk fjölmiðla í lýðræðislegu samfélagi, að byrðin sem lögð er á kæranda 

megi ekki vera í ósamræmi eða í röngu hlutfalli við verndarandlagið, sem eru þá réttindi 

annarra, þ.e þess sem eftir atvikum hin meintu ærumeiðandi ummæli beinast að. Þannig verði 

þessi krafa sem er lögð á kæranda að vera í jafnvægi við hlutverk fjölmiðla að miðla 

upplýsingum sem eiga erindi við almenning. 

Sé krafan skoðuð frá sjónarhóli þeirra réttinda sem sakborningur í sakamáli nýtur í skilningi 

2. gr. 6. gr. MSE, sem fjallar um réttinn til réttlátrar málsmeðferðar fyrir dómi, má álykta að 

viðhorf dómstólsins endurspegli þá grundvallarreglu sem dómstóllinn setti fram í máli MDE, 

Salabiaku gegn Frakklandi, 7. október 1988 (10519/83). Þar var til umfjöllunar lagaákvæði 

sem fjallaði um það hvenær sönnunarbyrði yrði snúið við og sakborningi yrði gert að hrekja 

ályktun um sekt sem væri leidd af lagaákvæði eða staðreynd, en ályktun um sekt yrði að vera 

innan sanngjarnra takmarkana. MDE hefur hins vegar verið meðvitaður um að ákvörðun um að 

snúa sönnunarbyrði við í málaferlum gegn blaða- og fréttamönnum fyrir dómstólum 

aðildarríkja sé ekki fjölmiðlum til tjóns, þ.e skaði ekki hlutverk þeirra í lýðræðislegu þjóðfélagi. 
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Þannig þurfi önnur nálgun að vera til staðar en gildir um sönnunargögn í sakamálum.  

Dómstóllinn hefur hins vegar ekki talið að það gangi gegn 10. gr. sáttmálans að gera þá kröfu 

til blaðamanns, í einkamáli gegn honum, að hann sýni fram á að staðhæfingar hans í frétt séu 

efnislega réttar. Dómstóllinn hefur hins vegar ekki sett markið hátt, ef svo má að orði komast, 

og hefur ítrekað undirstrikað mikilvægi þess réttur kærenda til að losa sig undan sönnunarbyrði 

sé til staðar, þrátt fyrir að til staðar sé ályktun um að ummæli séu ósönn þangað til annað 

sannast (e. presumption of falsity),125 sem nefnt var framar. MDE leggur þannig á það áherslu 

að dómstólar heimalandsins virði þennan rétt.  

Mál þar sem umfjöllun er nær alfarið byggð á ónafngreindum heimildum sem virðast ekki 

vera nægilega traustar, kom til kasta Hæstaréttar Íslands í Hrd. 24. nóvember 2011 (179/2011) 

(Pálmi gegn Svavari) en vikið var að þessum dómi framar í ritgerðinni. Málið var höfðað 

vegna fréttar RÚV þar sem fjallað var um 2,5 milljarða króna lánveitingu Glitnis banka til 

félags í eigu Pálma en í fréttinni kom fram að  „þeir peningar finnast hins vegar hvergi.“ 

Hæstiréttur taldi að með ummælunum væri verið að bera Pálma á brýn refsiverða háttsemi. Þá 

skipti máli að Pálmi lagði fram gögn í héraðsdómi um að lánsfjárhæðinni hefði verið ráðstafað 

til greiðslu af láni Fons hf. hjá Landsbankanum og til kaupa á svokölluðum peningabréfum 

sama banka og hins vegar til kaupa Fons hf. á tilteknum fjölda eininga í Sjóði 9 hjá Glitni 

banka. Fyrir héraðsdómi hélt fréttamaðurinn því fram að hann byggði fréttina á upplýsingum og 

gögnum frá heimildarmönnum sem hann hefði metið trúverðuga. Hann virðist hins vegar ekki 

hafa gert sér far um að sannreyna upplýsingarnar. Þá skipti máli að hann leitaði ekki eftir 

sjónarmiðum Pálma við vinnslu fréttarinnar, eins og gert er ráð fyrir í starfsreglum RÚV. Í 

dómi Hæstaréttar segir:  

 
Þegar hin tilvitnuðu ummæli eru virt í samhengi við önnur ummæli í fréttinni og efni hennar í heild, 
verða þau ekki skilin á annan veg en þann að með þeim sé verið að bera áfrýjanda á brýn refsiverða 
háttsemi sem fellur undir ákvæði almennra hegningarlaga. Stefndi Svavar hefur ekki sýnt fram á að 
þetta eigi við rök að styðjast og er í því sambandi til þess að líta, að áfrýjandi lagði fram undir 
rekstri málsins í héraði bókhaldsgögn um það, að lánsfjárhæðinni að frádreginni þóknun til 
lánveitanda hafi annars vegar verið ráðstafað til greiðslu af láni Fons hf. hjá Landsbanka Íslands hf. 
og til kaupa á svokölluðum peningabréfum sama banka, og hins vegar til kaupa Fons hf. á tilteknum 
fjölda eininga í Sjóði 9 hjá Glitni banka hf. Þá er og til þess að líta sem fram er komið í málinu, að 
við vinnslu fréttarinnar leitaði stefndi Svavar ekki eftir upplýsingum frá áfrýjanda um efni hennar. 
Gætti hann samkvæmt því ekki þeirrar skyldu sem fram kemur í 2. gr. reglna Ríkisútvarpsins frá 1. 
maí 2008 um fréttir og dagskrárefni tengt þeim að leita „upplýsinga frá báðum eða öllum aðilum og 
leitast við að kynna sjónarmið þeirra sem jafnast.“ Getur hann því ekki talist hafa verið í góðri trú 
um sannleiksgildi þeirra ummæla sem í fréttinni fólust. Að þessu virtu verður fallist á kröfu 
áfrýjanda um ómerkingu ofangreindra ummæla með vísan til 241. gr., sbr. 235. gr. almennra 
hegningarlaga. 

                                                
125 Lawrence Early: „Article 10: Issues of Fairness, Proof and Evidence,“ bls. 557-558.  
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Svipað álitaefni var í dómi Hrd. 15. nóvember 2012 (69/2012) (Jón Ásgeir gegn Svavari). 

Málið var sprottið af frétt á RÚV um lánveitingar Fons, sem var í eigu áðurnefnds Pálma 

Haraldssonar til fyrirtækis í Panama. Í fréttinni sagði m.a: „Fons er á hinn bóginn gjaldþrota og 

þrotabúið leitar fjárins. Það hafa yfirvöld hér á landi líka gert, eins og við höfum áður greint frá, 

og þau telja sig komin á slóð peninganna, enda hafa þau undir höndum gögn sem benda til þess 

að þeir Pálmi, Jón Ásgeir Jóhannesson og Hannes Smárason, hafi skipulagt Panama-fléttuna 

fyrirfram. Það er að koma peningunum út til Panama en síðan hafi féð ratað aftur eftir 

krókaleiðum í vasa þremenninganna.“ Hæstiréttur taldi að þegar efni fréttarinnar væri metið í 

heild og ummæli sem krafist var ómerkingar á væru virt í samhengi við önnur ummæli í 

fréttinni og að teknu tilliti til myndrænnar framsetningar, yrðu þau ekki skilin á annan veg en 

þann að með þeim væri verið að bera J á brýn refsiverða háttsemi sem félli undir almenn 

hegningarlög. Í dómi Hæstaréttar segir:  

 
Hefur stefndi engin gögn lagt fram um að tilgreind ummæli um áfrýjanda eigi við rök að styðjast og 
verður hann að bera hallann af því, en það stóð honum nær en áfrýjanda að tryggja sér slíka sönnun. 
Þá hefur stefndi ekki sýnt fram á að hann hafi við vinnslu fréttarinnar leitað eftir upplýsingum frá 
áfrýjanda um efni hennar. Gætti hann því ekki þeirrar skyldu sem fram kemur í 2. gr. reglna um 
fréttir og dagskrárefni tengt þeim í Ríkisútvarpinu frá 1. maí 2008 að leita „ ... upplýsinga frá báðum 
eða öllum aðilum og leitast við að kynna sjónarmið þeirra sem jafnast.“ Getur stefndi því ekki talist 
hafa verið í góðri trú um sannleiksgildi þeirra ummæla um áfrýjanda sem í fréttinni fólust. Að þessu 
virtu verður fallist á kröfu áfrýjanda um ómerkingu tilvitnaðra ummæla með vísan til 241. gr., sbr. 
235. gr. almennra hegningarlaga. 

 

Í raun er þetta sama niðurstaða og í dómnum sem reifaður var framar. Velta má fyrir sér 

hvort stefndi hafi hugsanlega getað starfað innan þess frelsis sem hann nýtur skv. 73. gr. stjskr. 

og 10. gr. MSE ef hann hefði hagað ummælum sínum í fréttinni með öðrum hætti. Hér var 

nefnt framar að MDE hafi lagt á það áherslu í málum vegna 10. gr. MSE að kærendur eigi að 

njóta þess réttar fyrir dómstólum aðildarríkja að geta eftir atvikum losað sig undan 

sönnunarbyrði. Tilvitnuð ummæli úr ákvörðunarástæðum í framangreindu máli ríma vel við 

þetta sbr. orðalag Hæstaréttar: „Hefur stefndi engin gögn lagt fram um að tilgreind ummæli um 

áfrýjanda eigi við rök að styðjast og verður hann að bera hallann af því.“ Draga verður þá 

ályktun að það sé mat Hæstaréttar að stefndi hafi notið þess réttar að losa sig undan 

sönnunarbyrðinni hafi hann getað lagt fram gögn eða sannanir staðhæfingum sínum til 

stuðnings. Þessi réttur til þess að losa sig undan sönnunarbyrði veitir hins vegar ekki 

lögmönnum blaða- og fréttamanna í meiðyrðamálum þann rétt að haga sér eins og opinberir 
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saksóknarar með það fyrir augum að sanna hin umdeildu ummæli.126 Þ.e yfirheyra eftir atvikum 

stefnanda með þeim hætti sem saksóknarar. Hér á landi gildir reglan um frjálst sönnunarmat 

dómara í einkamálum, skv. 1. mgr. 44. gr. eml., en þar segir að hann skeri úr því hverju sinni 

eftir mati á þeim gögnum, sem hafa komið fram í máli, hvort staðhæfing um umdeilt atvik 

teljist sönnuð. Þessi meginregla er síðan ítrekuð efnislega í 59. gr. eml. um mat á sönnunargildi 

vitnisburðar.127  

Í dómi MDE, Kasabova gegn Búlgaríu, 19. apríl 2011 (22385/03) gagnrýndi dómstóllinn 

það sjónarmið áfrýjunardómstóls í Búlgaríu að eina leiðin til að sanna ásökun í meiðyrðamáli 

um að einhver hefði framið refsivert brot væri að sýna fram á að viðkomandi ætti réttilega að 

vera sakfelldur fyrir slíkt brot. Kærandi í málinu var blaðamaður sem dæmdur hafði verið fyrir 

ærumeiðingar í Búlgaríu vegna fréttar sem hún skrifaði um meinta mútuþægni opinberra 

starfsmanna. Í dómi MDE segir um þetta atriði:  

 

(62)(Þ)að er sláandi að í því máli sem hér um ræðir komst áfrýjunardómstóllinn að þeirri 
niðurstöðu, hugsanlega ranglega samkvæmt búlgörskum lögum, að eina leiðin til að renna stoðum 
undir ásakanir um að einhver hafi framið refsivert brot væri að sýna fram á að viðkomandi væri 
sakfelldur fyrir það. Dómstóllinn getur ekki látið þessa afstöðu viðgangast. (...)128 Þótt að endanleg 
sakfelling jafngildi í grundvallaratriðum óumdeildri sönnun þess að maður hafi framið refsivert 
brot, er það að afmarka með slíkum hætti sönnun á ásökunum um refsiverða háttsemi í 
meiðyrðamáli hreinlega óraunhæft. (...) Ásakanir í fjölmiðlum standa ekki jafnfætis ásökunum 
sem settar eru fram í sakamálum.  
 

Dómstóllinn fjallaði um það að kærandi þyrfti að njóta þess réttar að geta snúið 

sönnunarbyrðinni við á einhverjum tímapunkti, þ.e dómstólar heimalandsins þyrftu að kanna 

sérstaklega vel þau sönnunargögn sem hún legði fram. Hins vegar væri aldrei hægt að leggja þá 

byrði á lögmenn kæranda í meiðyrðamáli fyrir dómstól heimalandsins að hún beinlínis sannaði 

áburð um refsiverða háttsemi líkt og saksóknari í sakamáli. Í raun var dómstóllinn að segja að 

sönnunarbyrðin sem lögð var á kæranda í málinu væri óþarflega íþyngjandi. Málið er sérstaks 

eðlis fyrir þær sakir að MDE taldi að það hefði í reynd verið forsvaranlegt af hálfu búlgarskra 

dómstóla að sakfella kæranda fyrir meiðyrði þar sem grundvöllur hinnar umdeildu fréttar sem 

hún skrifaði hefði ekki verið nægilega traustur. Hins vegar hefði búlgarska ríkið brotið gegn 

meðalhófsreglunni með afar íþyngjandi og háum sektum og þannig brotið gegn 10. gr. MSE. 

                                                
126 Lawrence Early: „Article 10: Issues of Fairness, Proof and Evidence,“ bls. 561.  
127 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 17.  
128 e. “In that connection, it is striking that in the instant case the Burgas Court of Appeal held – perhaps 
erroneously in terms of Bulgarian law (...) – that the only way of corroborating the allegation that someone had 
committed a criminal offence was to show that he or she stood convicted of it. This position cannot be condoned 
by the Court.” 
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Sú leið sem var farin var þannig engan veginn í réttu hlutfalli við brotið og það lögmæta 

markmið sem að var stefnt.  

Í Hrd. 11. mars 2010 (454/2009) (Erla Hlyns III)129 krafðist R þess að ómerkt yrðu nánar 

tilgreind ummæli sem birtust í DV í júlí 2007. Voru ummælin í grein um sakamál, þar sem R 

var gefið að sök innflutningur á kókaíni ætluðu til söludreifingar. Var E nafngreind sem 

höfundur greinarinnar, en S var á þeim tíma ritstjóri blaðsins. R var sýknaður af refsikröfu 

ákæruvaldsins með héraðsdómi, sem gekk réttri viku eftir birtingu ummælanna í DV, og var sú 

niðurstaða staðfest í Hæstarétti. Með þeim málalokum var því þannig hafnað að R og 

meðákærði hefðu í þessu tilviki orðið sannir að sök um að vera „kókaínsmyglarar“ og jafnframt 

að R hefði í febrúar 2007 tekið bifreið í sínar vörslur „í þeirri trú að kókaínið væri á sínum 

stað“, en þetta tvennt var fullyrt í þeim ummælum sem R leitaði ómerkingar á, án nokkurs 

efnislegs fyrirvara um að þær staðhæfingar væru reistar á ákæru, sem varist væri fyrir dómi. Í 

frétt DV, sem er rót meiðyrðamálsins sem R höfðaði var birt stór mynd af stefnanda, þar sem 

hann mætti til aðalmeðferðar sakamáls í Héraðsómi Reykjavíkur, sem höfðað hafði verið á 

hendur honum vegna ætlaðs innflutnings fíkniefna. Undir ljósmyndinni var fyrirsögn með stóru 

letri, þar sem segir: „Hræddir kókaínsmyglarar“.  Nafn stefnanda var birt á forsíðu DV.  Í frétt á 

bls. 2 var ljósmynd af R og nafn hans ítrekað nefnt.  Í fyrrgreindri grein á bls. 2 segir m.a.: 

„Kókaínið var falið í bifreið sem Rúnar flutti til landsins og tók í sína vörslu í febrúar 2007 í 

þeirri trú að kókaínið væri á sínum stað, en lögregla hafði þá gert efnið upptækt og skipt því út 

fyrir gerviefni“. Fréttin var byggð á upplýsingum sem komu fram undir rekstri málsins og 

ákæruskjalinu. Í dómi Hæstaréttar segir:  

  
Þegar ummælin, sem málið varðar, birtust í DV 5. júlí 2007 var beðið dóms í héraði í máli 
ákæruvaldsins á hendur áfrýjanda og öðrum manni. Þetta kom skýrlega fram í greininni, þar sem 
sakargiftir á hendur þeim voru raktar efnislega ásamt nokkrum meginatriðum úr sönnunarfærslu 
ákæruvaldsins og skýrslum þeirra við aðalmeðferð málsins. Því er ekki borið við af áfrýjanda að sú 
frásögn hafi í einhverju verið röng, ef frá er talinn sá hluti hennar, sem dómkröfur hans varða. Þessi 
skrif sneru að alvarlegu sakamáli, sem rekið var fyrir dómi í heyranda hljóði, og sætti því engum 
takmörkunum eftir 10. gr. þágildandi laga nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála að fjölmiðlar 
neyttu frelsis samkvæmt 73. gr. stjórnarskrárinnar til að fjalla um málið, þar á meðal með því að 
nafngreina þá, sem sökum voru bornir. Í þeirri umfjöllun bar á hinn bóginn að gæta sérstaklega að 
því að það er hlutverk dómstóla að slá því föstu hvort sakaðir menn séu sannir að broti, en ekki 
fjölmiðla. Sem fyrr segir var áfrýjandi sýknaður af refsikröfu ákæruvaldsins með héraðsdómi, sem 
gekk réttri viku eftir birtingu ummælanna í DV, og stóð sú niðurstaða óröskuð samkvæmt dómi 
Hæstaréttar 29. maí 2008. Með þeim málalokum var því þannig hafnað að áfrýjandi og meðákærði 
hafi í þessu tilviki orðið sannir að sök um að vera „kókaínsmyglarar“ og jafnframt að áfrýjandi hafi í 
febrúar 2007 tekið fyrrnefnda bifreið í sínar vörslur „í þeirri trú að kókaínið væri á sínum stað“, en 
þetta tvennt var fullyrt í þeim ummælum, sem áfrýjandi leitar hér ómerkingar á, án nokkurs efnislegs 

                                                
129 Nafngift dómsins er skírskotun til þess heitis sem dómurinn hefur fengið hjá Mannréttindadómstól Evrópu, en 
mál vegna þessarar niðurstöðu er til umfjöllunar hjá dómstólnum í Strassborg.  
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fyrirvara um að þær staðhæfingar væru reistar á ákæru, sem varist væri fyrir dómi. Að virtum 
málalokum um þá ákæru fólu þessi ummæli í sér aðdróttun í garð áfrýjanda og eru ekki efni til 
annars en að verða við kröfu hans um ómerkingu þeirra. 

 

Þessi dómur er um margt athyglisverður fyrir þær sakir að fréttir blaðamannsins voru 

byggðar á upplýsingum sem komu fram í þinghaldi við meðferð sakamáls fyrir dómstólum 

annars vegar og úr ákæruskjali hins vegar. Ekki er vikið sérstaklega að góðri trú blaðamannsins 

með berum orðum, hvorki dómi héraðsdóms né í Hæstarétti, en hins vegar bendir orðalag í 

dómsforsendum Hæstaréttar til þess að mat á slíku hafi farið fram. Þannig tiltekur Hæstiréttur 

að staðhæfingar blaðamannsins E hafi verið settar fram án þess að tekið hafi verið fram að þær 

væru reistar á ákæru sem væri til umfjöllunar fyrir dómstólum. Þannig voru upplýsingar úr 

þinghaldi og ákæruskjali kynntar sem óumdeildar staðreyndir og virðist það hafa haft þýðingu 

fyrir niðurstöðuna. Hins vegar verður að telja niðurstöðu Hæstaréttar gagnrýniverða þar sem 

blaðamaðurinn er að því er virðist ekki að gera annað en að miðla upplýsingum um efni sem á 

erindi til almennings. Það skal rifjað upp að réttur fjölmiðla til að móðga, hneyksla og ögra (e. 

offend, shock or disturb) nýtur verndar skv. 10. gr. MSE eins og dómstóllinn hefur ítrekað í 

dómum sínum, en þessi ögrandi framsetning þarf að eiga sér rætur í staðreyndum máls. 

Umfjöllun um sakamál á brýnt erindi við almenning. Í þessu tilviki var blaðamaðurinn að miðla 

upplýsingum sem komu fram í þinghaldi og erfitt er að sjá að hann hafi lagt út af þeim og 

dregið af þeim ályktanir sem ganga lengra en forsvaranlegt er, þótt gera megi athugasemdir við 

framsetningu, en blaða- og fréttamenn hafa rúmt svigrúm þegar framsetning og aðferðir við 

birtingu upplýsinga eru annars vegar. 

Eins og rakið er framar í ritgerð þessari þá hefur ítrekað verið áréttað í dómaframkvæmd 

MDE að fjölmiðlar séu „varðhundur almennings,“ og að dómstólar geti ekki starfað í 

tómarúmi, eins og segir í Sunday Times (1) gegn Bretlandi: 

 
Það er almennt viðurkennt að dómstólar geta ekki starfað í tómarúmi. Þó þeir séu vettvangurinn fyrir 
úrlausn deilumála þá þýðir það ekki að ekki megi fjalla um þessar deilur annars staðar, hvort sem 
það er í sérhæfðum tímaritum, almennum fjölmiðlum eða meðal almennings.  
 

Þá þarf takmörkun á rétti blaðamanns skv. 73. gr. stjskr. og 10. gr. MSE að vera í réttu 

hlutfalli við verndarandlagið. Það þarf að vera jafnvægi á milli skerðingarinnar og þeirra 

réttinda sem er verið að vernda, í þessu máli rétt einstaklingsins sem fjallað er um, en R hafði 

sætt opinberri ákæru fyrir það sem honum var gefið að sök í frétt blaðsins.  

Vörn E var athyglisverð, en hún byggði meðal annars á reglunni um vítaleysi sannra 

ummæla (exceptio veritatis) og hélt því fram að R væri í reynd sekur um þá refsiverðu háttsemi 
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sem honum var gefið að sök, þrátt fyrir að hann hefði verið sýknaður. Virðist lögmaður E hafa 

eytt nokkru púðri í þennan hluta varnarinnar. Telja verður þessa málsástæðu hæpna í ljósi þess 

sem rakið var framar um sönnun í meiðyrðamálum, en réttara hefði verið að byggja enn frekar 

á hlutverki fjölmiðla í lýðræðisþjóðfélagi og þeirrar skyldu blaða- og fréttamanna að miðla 

upplýsingum sem eiga erindi við almenning. Svo vikið sé aftur að ákvörðunarástæðum 

Hæstaréttar, þá skal haft í huga að réttur blaða- og fréttamanna til að vísa áhyggjulaust í 

opinber skjöl er rúmur, sbr. dóminn í máli Bladet Tromsø og Stensaas gegn Noregi, sem rakinn 

var í kaflanum á undan, þar sem opinber skýrsla um seladráp var grundvöllur frétta. Í þessu 

tilviki var það ákæruskjalið og upplýsingar úr þinghaldi. 

Þess skal getið að þegar þessi orð eru rituð er mál vegna þessa dóms Hæstaréttar í Erlu 

Hlyns III til umfjöllunar hjá MDE í Strassborg í máli vegna 10. gr. sáttmálans. Héraðsdómur 

Reykjavíkur vildi sýkna E en í ákvörðunarástæðum hans, sem tekið verður undir í þessari 

ritgerð segir:  

 
Þegar skarast fyrrgreindir hagsmunir stefndu af því að njóta tjáningarfrelsis og hagsmunir stefnanda 
af því að njóta friðhelgi einkalífs síns, ber að líta til þess hvort hið birta efni sem stefndu bera 
ábyrgð á, geti talist þáttur í almennri þjóðfélagsumræðu og eigi þannig erindi til almennings.  
Umdeild ummæli birtust í umfjöllun blaðsins um opinbert mál, þar sem stefnanda hafði verið gefinn 
að sök alvarlegur glæpur.  Réttarhaldið var opið almenningi og þeim sem vildu á hlýða, eins og 
tíðkanlegt er, og er frásögn stefndu í samræmi við það sem þar kom fram.Verður að telja það 
eðlilegt að færðar séu fréttir af sakamálum sem til meðferðar eru í dómstólum landsins og þátt í 
störfum fréttamanna.  Verður ekki gerð sú krafa að beðið sé niðurstöðu dómsmáls áður en greint er 
frá málinu.  Breytir þar engu um þó svo stefnandi hafi síðar verið sýknaður af ákærunni.   
 

Svo vikið sé að frekari umfjöllun um þýðingu þess að sannreyna ásakanir viðmælanda er 

rétt á nefna dóm MDE Pedersen og Baadsgaard gegn Danmörku, 17. desember 2004 

(49017/99) en þar var álitaefnið hvort danska ríkið hefði brotið gegn 10. gr. MSE í máli þar 

sem tveir fréttamenn Danmarks Radio voru ákærðir og dæmdir fyrir ærumeiðingar í garð 

yfirvarðstjóra hjá lögreglunni vegna tveggja heimildarmynda sem þeir unnu og sýndar voru á 

stöðinni í september 1990 og apríl 1991. Í þessu tiltekna máli voru ummæli höfð eftir 

nafngreindum heimildarmanni, ólíkt íslensku málunum sem nefnd voru hér framar, en þessi 

dómur hefur þýðingu bæði þegar könnun á áreiðanleika ummæla er annars vegar og hins vegar 

hversu langt blaða- og fréttamenn geta gengið í að leggja út af ummælum og draga af þeim 

ályktanir. Það skal rifjað upp hér að af dómaframkvæmd MDE leiðir að því alvarlegri sem 

ásökun er því sterkari þarf grundvöllur fréttarinnar að vera þar sem hin umdeildu ummæli eru 

sett fram.  Í þessu máli sættu ærumeiðandi ummæli í heimildarmynd Danmarks Radio opinberri 

ákæru þar sem þau beindust að opinberum starfsmanni. Í heimildarmyndunum var því haldið 
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fram að maður, sem sakfelldur var fyrir morð á eiginkonu sinni átta árum fyrr, hefði verið 

ranglega dæmdur. Auk þess voru settar fram alvarlegar ásakanir í garð lögreglunnar í 

Frederikshavn vegna rannsóknar á málinu. Því var haldið fram að nafngreindur yfirvarðstjóri 

þar hefði viljandi leynt sönnunargögnum, þ.e frásögn vitnis, leigubílstjóra, sem hefði séð hinn 

dæmda á verknaðarstundu. Þar af leiðandi hefði hann verið ranglega sakfelldur. Tilgreind 

ummæli um yfirvarðstjórann voru dæmd dauð og ómerk og fréttamennirnir voru sakfelldir fyrir 

brot á 267. gr. dönsku hegningarlaganna sem er sambærileg og 235. gr. alm. hgl. Meirihluti 

Hæstiréttar Danmerkur staðfesti dóminn yfir fréttamönnunum og hækkaði miskabæturnar sem 

þeir þurftu að greiða dánarbúi yfirvarðstjórans. Fyrir MDE hélt danska ríkið því fram að 

fréttamennirnir hefðu brugðist skyldu sinni, m.a með því að kanna ekki áreiðanleika ummæla 

leigubílstjórans. Í niðurstöðu MDE segir: 

 
(75) (...) Dómstóllinn bendir sérstaklega á að kærendur héldu ekki þeim möguleika opnum, eða 
vörpuðu fram viðeigandi spurningu, um hvort leigubílstjórinn hefði árið 1981 í raun gefið þær 
skýringar hjá lögreglu sem hún sagðist, níu árum síðar, hafa gefið. 
 

Dómstóllinn fjallaði um þá staðreynd að af orðum viðmælanda síns drógu fréttamennirnir 

ályktanir sem settar voru fram sem staðreyndir í annarri heimildarmyndinni með þeim hætti að 

yfirvarðstjórinn hlyti að hafa leynt vitnisburði leigubílstjórans og þannig leynt 

sönnunargögnum, en um var að ræða ásökun um að refsivert brot hefði verið framið af hans 

hálfu. Engir viðmælendur í heimildarmyndunum höfðu staðhæft neitt um slíkt. Í dómi MDE 

segir:  

 

(78) (...) Dómstóllinn þarf því að kanna hvort kærendur hafi verið í góðri trú og fylgt þeirri skyldu 
blaðamanna að kanna áreiðanleika ásakana sem settar eru fram sem staðreynd. Þessi skylda krafðist 
þess að þeir reiddu sig á nægilegar nákvæmar og áreiðanlegar upplýsingar sem voru í réttu hlutfalli 
við umfang og alvarleika þeirra ásakana sem þeir settu fram í ljósi þess að því alvarlegri sem ásökun 
er, því traustari þarf grundvöllur hennar að vera. 
(79) Það skiptir máli í þessu samhengi að ásökunin var sett fram á aðal sýningartíma 
sjónvarpsstöðvar á landsvísu í þætti sem tileinkaður er hlutlægni og fjölhyggju, þar af leiðandi var 
mjög breiður hópur áhorfenda sem sá þáttinn, og þeirri staðreynd að áhrif ljósvakamiðla koma 
tafarlaust fram og eru mun öflugri en prentmiðla. 
(80) Dómstóllinn þarf einnig að taka tillit til þess að ásökunin í garð hins nafngreinda yfirvarðstjóra 
var mjög alvarleg og hefði haft í för með sér opinbera ákæru væri hún sönn. Hið ætlaða brot hefði 
varðað allt að níu ára fangelsi skv. 154. g 164. gr. dönsku hegningarlaganna.  

  

MDE fjallaði m.a um muninn á þessu máli og Jersild-málinu þar sem fréttamaður var 

dæmdur fyrir að miðla ummælum viðmælanda, en hér var um að ræða ályktun sem 

fréttamennirnir drógu sjálfir og kynntu sem staðreynd. Í ljósi þess að fréttamönnunum tókst 

ekki að sýna fram áreiðanleika þeirrar ásökunar í garð yfirvarðstjórans um að hann hefði 
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viljandi leynt sönnunargögnum og alvarleika þessarar sömu ásökunar sá dómstóllinn ekki 

ástæðu til að víkja frá niðurstöðu Hæstaréttar Danmerkur að ekki hafi verið grundvöllur fyrir 

henni. Þannig hafi verið til staðar „aðkallandi samfélagsleg þörf“ (e. pressing social need) til að 

bregðast við þeirri ásökun sem sett var fram. Takmörkun á tjáningarfrelsi fréttamannanna hafi 

verið nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi til að vernda mannorð og réttindi annarra. 

Niðurstaðan var því að sakfelling fréttamannanna hefði ekki falið í sér brot á 10. gr. MSE.  

 Af framangreindu virtu þá má draga þá ályktun að blaða- og fréttamenn verði alltaf að vera 

á varðbergi þegar alvarlegar ásakanir eru settar fram af hálfu viðmælanda. Þannig beri að gæta 

sérstakrar varúðar þegar alvarlegar ásakanir eru settar fram í grundvelli upplýsinga frá 

ónafngreindum heimildarmönnum, sbr. dómur MDE í máli Linford Christie og dómar 

Hæstaréttar í málum Svavars Halldórssonar. Til að geta talist í góðri trú verða blaða- og 

fréttamenn að gera sér far um að kanna áreiðanleika ummæla og upplýsinga sem ónafngreindir 

heimildarmenn veita þegar upplýsingar fela í sér alvarlegar ásakanir. Því alvarlegri sem 

ásökunin er, því traustari þarf grundvöllur fréttar að vera, sbr. niðurstaðan í Pedersen og 

Baadsgaard-málinu.  

5.4.4 Tilvitnun í fréttir annarra 
Við vinnslu frétta og fréttaskýringa styðjast blaða- og fréttamenn oft við fréttir sem áður hafa 

birst í öðrum miðlum. Velta má fyrir sér hvort blaða- og fréttamenn geti þurft að sæta ábyrgð 

þegar þeir vitna í áður birtar fréttir við þessar aðstæður. Teljast blaða- og fréttamenn í góðri trú 

þegar þeir birta upplýsingar úr áður birtum fréttum ef það birtast ærumeiðandi ummæli í 

þessum sömu fréttum og gætu þeir þurft að sæta ábyrgð við slíkar kringumstæður? 

Mannréttindadómstóllinn hefur talið að ábyrgð blaðamanns vegna tilvitnunar í áður birta frétt 

annars brjóti gegn 10. gr. sáttmálans. Í MDE, Thoma gegn Lúxemborg, 29. mars 2001 

(38432/97) var kærandi útvarpsmaður sem stýrði vikulegum útvarpsþætti um umhverfismál. Í 

einum slíkum þætti vitnaði hann ítarlega í blaðagrein eftir annan fréttamann þar sem sá 

síðarnefndi ásakaði marga embættismenn á sviði skógræktar um spillingu. Í kjölfarið stefndu 

sextíu og þrír embættismenn kæranda fyrir ærumeiðandi ummæli. Útvarpsmaðurinn var 

dæmdur í Lúxemborg fyrir ærumeiðingar og þurfti að greiða þeim bætur til málamynda, en 

þurfti jafnframt að bera málskostnað.  Því var haldið fram að kærandi hafi ekki verið í góðri trú 

og ekkert gert til að setja ásakanirnar úr blaðagreininni fram í jafnvægi, þannig að gagnstæð 

sjónarmið fengju notið sín. Í dómi MDE segir:  

 
(64) (...) Að gera þá almennu kröfu til blaðamanna að þeir fjarlægi sig kerfisbundið frá efni 
tilvitnana sem gætu móðgað eða ögrað öðrum eða skaðað mannorð þeirra, samrýmist ekki því 



 - 71 - 

hlutverki fjölmiðla að miðla upplýsingum um atburði líðandi stundar, skoðunum og hugmyndum. Í 
því tilviki sem hér um ræðir þá sýnir handrit þáttarins að í öllum tilvikum sýndi kærandi þá gætni að 
taka fram að hann væri að hefja tilvitnun og vitnaði til höfundar og þessu til viðbótar lýsti hann 
grein kollega síns sem hvassyrtri þegar hann var að tjá sig um hana. Þá hafði hann einnig spurt 
þriðja aðila, eiganda skóglendis, hvort hann teldi að það sem Josy Braun hefði skrifað í sinni grein 
væri satt og rétt.  

 

Í ljósi framangreindra atriða komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að rökin fyrir því að 

gera útvarpsmanninn ábyrgan í umræddu tilviki hafi ekki verið fullnægjandi svo að skerðingin 

hafi getað talist nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi og var Lúxemborg því talið hafa brotið 

gegn 10. gr. sáttmálans.  

 Blaða- og fréttamenn þurfa hins vegar að gæta þess þegar þeir eru að vitna í eldri fréttir úr 

öðrum miðlum að ef þeir vita betur, eða eru sjálfir með betri upplýsingar, geta þeir bakað sér 

ábyrgð ef ærumeiðandi ummæli koma fram í eldri frétt sem er efnislega röng. Þannig eru þeir 

ekki í góðri trú með tilvitnun í eldri frétt. Þessa ályktun má draga af nýlegum dómi Hæstaréttar,  

Hrd. 14. júní 2012 (671/2011) (Aratúnsmál). Í máli á hendur blaðamanninum J krafðist M 

ómerkingar ummæla sem birst höfðu í þremur tölublöðum DV. J krafðist sýknu og hélt því m.a. 

fram að ummælin væru ekki ærumeiðandi, sum þeirra væru höfð eftir öðrum og aðrar væru 

beinar tilvitnanir í eldri blaðagrein. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu hins áfrýjaða dóms um 

ómerkingu ellefu ummæla þar sem í þeim hefðu falist ærumeiðandi aðdróttanir í garð M í 

skilningi 235. gr. alm. hgl. Tvenn þessara ummæla voru byggð á frétt úr dagblaðinu Tímanum 

frá 1987. Þar voru settar fram ásakanir á hendur M og eiginmanni hennar, en ummælin voru 

annars vegar: „Auk þessarar árásar kærði konan þau hjón fyrir að hafa hellt lími yfir bifreið 

hennar“ og hins vegar: „Tildrög málsins voru þau að hjónin sátu fyrir konunni og kipptu henni 

inn í íbúð sína og fóru með inn í baðherbergi þar sem þau köstuðu henni ofan í baðker, 

sprautuðu köldu vatni á hana, börðu og misþyrmdu kynferðislega.“ Síðar gekk dómur í 

Sakadómi Reykjavíkur í opinberu máli um þau atvik sem lýst voru í frétt Tímans þar sem M 

hlaut 15 daga skilorðsbundið fangelsi. Þennan dóm hafði blaðamaðurinn J undir höndum þegar 

hann vitnaði í hina eldri blaðagrein. Hæstiréttur fjallaði um þetta með svofelldum orðum:  

 
Ummælin í liðum F 1 og G 1 eru tekin úr grein er birtist í dagblaðinu Tímanum á árinu 1987. Fram 
er komið að þegar áfrýjandi ritaði grein sína 17. september 2010 hafði hann undir höndum dóm 
sakadóms Reykjavíkur frá árinu 1989 og var niðurstaða dómsins ekki í samræmi við ummælin. 
Samkvæmt því gat áfrýjandi ekki verið í góðri trú um sannleiksgildi þeirra ummæla sem hann birti í 
grein sinni um málefnið. Verður því staðfest niðurstaða héraðsdóms um ómerkingu þeirra. 
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5.5 Meginreglan að viðmælandi ber ábyrgð á eigin ummælum 

5.5.1 Frétt í dagblaði – ummæli í beinni ræðu 
Einstaklingur ber ábyrgð á því efni sem hann ritar í eigin nafni eða merkir sér með augljósum 

hætti sé hann heimilisfastur hér á landi eða lúti íslenskri lögsögu á öðrum grundvelli, skv. a-lið 

1. mgr. 51. gr. fml. Þetta er engum vafa undirorpið. Blaðamenn bera ábyrgð á texta í 

prentmiðlum í fréttum sem eru auðkenndar nafni þeirra. Skv. 2. mgr. 15. gr laga um prentrétt, 

sem þetta ákvæði leysti af hólmi, bar höfundur refsi- og fébótáábyrgð á efni rits ef hann 

nafngreindi sig og hafði heimilisfesti hér á landi þegar ritið komið út, eða undir íslenskri 

lögsögu, þegar mál var höfðað. 

Talsvert reyndi á það hvað teldist fullnægjandi nafngreining í skilningi ákvæðisins og 

markaði Hæstiréttur Íslands afgerandi stefnu í þessum efnum. Þannig gerði rétturinn mjög ríkar 

kröfur til nafngreiningar svo að hún fullnægði skilyrði laganna og gilti þá einu hvort höfundur 

vildi í reynd gangast við ábyrgð sinni fyrir dómi. Sú regla sem var mótuð í dómaframkvæmd 

felst í því að eftirnafn varð að koma fram ásamt skírnarnafni. Þannig komst Hæstiréttur að 

þeirri niðurstöðu að skammstöfun dygði ekki í þessum efnum, jafnvel þótt öllum væri ljóst um 

hvern væri að ræða. Með a-lið 1. mgr. 51. gr. fml. var ætlunin að uppræta þær ströngu kröfur 

sem gerðar voru að þessu leyti og eyða óvissu. Þannig telst það fullnægjandi auðkenning 

höfundar ef grein er merkt með einhverjum hætti, svo sem mynd, skammstöfun eða netfangi. 

Útgangspunkturinn er sá að ljóst sé með almennum mælikvarða um hvern er að ræða.130 Sbr. 

orðalagið „merkir sér með augljósum hætti.“  

Eins og hefur verið vikið að í þessari ritgerð þá voru fjölmiðlalögin mikil réttarbót fyrir 

blaða- og fréttamenn hér á landi, ekki síst vegna þess að með lögunum voru ábyrgðarreglur 

vegna ummæla sem höfð voru eftir viðmælanda í ljósvaka og prentmiðlum samræmdar. Að því 

gefnu að blaðamaður, sem starfar á prentmiðli, geti sannað að viðmælandi sinn hafi viðhaft 

ummæli sem höfð eru eftir honum í beinni ræðu, þá ber viðmælandinn ábyrgð á þeim 

ummælum. Sbr. það sem fram kemur í síðari málslið a-liðar 1. mgr. 51. gr. fml. en þar 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. Fyrir setningu fml. mátti sjá þess stað í 

dómaframkvæmd að ef ummæli væru viðhöfð í beinni ræðu og fyrir lá að ummælin væru 

sannarlega rétt höfð eftir þá bæri viðmælandi, sem viðhafði ummælin, ábyrgð á þeim.131 Sjá til 

dæmis um þetta Hrd. 1977, bls. 1184 (Varið land) þar sem blaðamaður byggði ummæli í frétt 

á handriti ræðu þess sem flutti hana og ummælin voru orðrétt höfð eftir.  

                                                
130 Þskj. 215, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 192 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
131 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls.150.  
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Í grg. fml. kemur fram að sönnunarbyrðina fyrir því að viðkomandi hafi samþykkt miðlun 

þeirra ummæla sem um er að ræða ber sá sem heldur því fram, væntanlega jafnan sá sem 

ábyrgð myndi ella falla á, eftir atvikum höfundur fréttar. Ætla má að fjölmiðlafólk geti tryggt 

sér sönnun að þessu leyti með einföldum hætti, svo sem með því að afla staðfestingar í 

tölvupósti eða með öðrum sambærilegum hætti,132 til dæmis með hljóðritun símtals, ef viðtal er 

tekið í gegnum síma. Þá skal haft í huga að umdeilt er hvort blaða- og fréttamenn þurfi að 

tilkynna viðmælendum fyrirfram um að þeir hljóðriti samtöl þeirra, sbr. 2. mgr. 48. gr. 

fjarskiptalaga nr. 81/2003, en þar segir að ekki þurfi að tilkynna sérstaklega um upptöku símtals 

þegar ótvírætt „má ætla að viðmælanda sé kunnugt um hljóðritunina.“ Í greinargerð með 

fjarskiptalögum er ekki vikið sérstaklega að skýringu á þessu eða vikið að blaða- og 

fréttamönnum.133 Í 5. mgr. 48. gr. segir að úrvinnsla hljóðritana samkvæmt þessari grein skuli 

vera í samræmi við lagaákvæði um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Í 1. tl. 1. mgr. 

7. gr. laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 segir að við meðferð 

persónuupplýsinga skuli þess gætt að þær séu unnar með sanngjörnum, málefnalegum og 

lögmætum hætti og að öll meðferð þeirra sé í samræmi við vandaða vinnsluhætti 

persónuupplýsinga. Hinn 18. apríl 2005 gaf Persónuvernd út álit um túlkun á 48. gr. 

fjarskiptalaga, en samgönguráðuneytið hafði óskað eftir afstöðu Persónuverndar á túlkun 2. mr. 

48. gr. laganna. Í álitinu segir:  

 
Ætla má að starfsmenn fjölmiðils hljóðriti símtöl þegar sérstök þörf er á, s.s. ef ætlunin er að vinna 
frétt upp úr samtali við viðmælanda eða ef búast má við að ummæli hans geti að öðru leyti verið 
fréttnæm. Við þær kringumstæður mæla sanngirnisrök með því að viðmælandanum sé tilkynnt um 
hljóðritunina fyrirfram samkvæmt meginreglu 1. mgr. 48. gr. fjarskiptalaga, sbr. og meginreglu 1. tl. 
1. mgr. 7. gr. laga nr. 77/2000 þessa efnis, nema að ótvírætt megi ætla að honum sé þegar kunnugt 
um hana. Verður slík regla ekki talin fela í sér óhóflega íþyngjandi eða ósanngjarna kröfu gagnvart 
starfsmönnum fjölmiðils. 
 

Af framansögðu verður að slá því föstu að það sé eðlilegt að blaða- og fréttamenn tryggi sér 

sönnun fyrir viðtölum sem tekin eru símleiðis með upptöku. Miðað við álit Persónuverndar er 

þeim skylt að láta viðmælendur vita að símtalið sé tekið upp, þrátt fyrir að túlka megi 2. mgr. 

48. gr. fjarskiptalaga á annan veg, en Blaðamannfélag Íslands hafði áður gefið út þær 

leiðbeiningar að það dygði að fjölmiðill gæfi út almenna yfirlýsingu um að símtöl við 

blaðamenn kynnu að verða hljóðrituð í stað þess að blaða- og fréttamenn þyrftu að gera það við 

                                                
132 Þskj. 215, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 192 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
133 Þskj. 960, 128. lögþ. 2002-2003. Alþingistíðindi 2002-2003.  
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viðmælanda hverju sinni.134 Í framkvæmd virðist slík regla gilda, þrátt fyrir álit 

Persónuverndar.  

Í dómi Hrd. 18. febrúar 2010 (104/2009) (Erla Hlyns II/Byrgismálið) var blaðamaðurinn E 

dæmd til að greiða skaðabætur á grundvelli 1. mgr. 15. gr. laga nr. 57/1956 um prentrétt, en 

málið kom upp fyrir setningu fml. Tilefni fréttar sem E skrifaði var rannsókn á málefnum G, 

eiginmanns H, sem var sakfelldur með dómi Hæstaréttar í desember 2008 fyrir að hafa ítrekað 

haft kynferðismök við konur, sem á þeim tíma voru vistmenn á meðferðarheimilinu Byrginu, 

þar sem hann var forstöðumaður. Málið var höfðað vegna 14 tilgreindra ummæla í frétt E. Eftir 

stóðu tvíþætt ummæli í einum lið. Fyrri hluti þeirra var talinn fela í sér gildisdóm sem varðaði 

ekki við ákvæði XXV. kafla alm. hgl. og voru þau því ekki ómerkt. Hins vegar var talið að með 

vísan til 241. gr., sbr. 235. gr. almennra hegningarlaga bæri að ómerkja síðari hluta 

ummælanna: „... ekki við hæfi að sú sem veiðir fyrir hann vinni við grunnskóla.“ Með þessum 

orðum væri gefið til kynna að H hefði gerst sek um refsivert athæfi, sem ekki hefði verið 

sannað. Í dómi Hæstaréttar var talið að ekki hefði tekist að sanna að hluti ummælanna hefði 

réttilega verið hafður eftir viðmælanda. Í dómi Hæstaréttar segir:  

 
Í skýrslu fyrir héraðsdómi kvaðst gagnáfrýjandi hafa við undirbúning greinarinnar rætt við stefndu 
Ólöfu Ósk í síma. Símtalið hafi verið hljóðritað en upptakan ekki varðveitt. Kvað hún þau ummæli 
sem eignuð eru stefndu í greininni rétt eftir henni höfð. Stefnda Ólöf Ósk kvaðst í skýrslu fyrir 
héraðsdómi muna óljóst eftir samtali við blaðamann á DV þar sem rætt hafi verið „eitthvað um bara 
Byrgismálið“. Hún kannaðist hins vegar ekki við að hafa viðhaft þau ummæli við blaðamanninn sem 
um ræðir í stafliðum a. til j., en hver og einn liður var borinn undir hana. Þegar litið er til þess að 
ummæli, sem höfð eru eftir stefndu í liðum a., b., c., d. og h., eru samkvæmt forsendum héraðsdóms í 
fyrrgreindu sakamáli efnislega að miklu leyti í samræmi við það, sem hún bar fyrir lögreglu skömmu 
áður en greinin birtist, svo og að stefnda kannaðist við að hafa rætt við blaðamann DV um 
Byrgismálið en gat ekki skýrt frá því hvað hún teldi sig þá hafa sagt um það við blaðamanninn, 
verður að leggja til grundvallar að sannað sé að ummælin í þessum stafliðum séu eftir henni höfð. 
Ummælin í stafliðum e., f., g., i. og j. eiga sér á hinn bóginn ekki á sama hátt hliðstæðu í skýrslum, 
sem stefnda gaf við rannsókn málsins á hendur Guðmundi Jónssyni. Er því ekki unnt að líta svo á að 
gagnáfrýjanda hafi tekist sönnun um að þessi ummæli séu eftir stefndu höfð. 
 

H, sem hin ómerktu ummæli beindust gegn, byggði á því að E hefði lagt sig í líma við að 

dreifa grafalvarlegum og órökstuddum ásökunum í þeim eina tilgangi að níðast á mannorði 

hennar. Skoðun Ó á stefnanda og hæfni hennar til að sinna starfi sínu hafi ekki verið fréttnæm, 

en hvorug þeirra sé þjóðþekkt persóna né almennt nafntogaður einstaklingur og eigi því 

ummælin ekkert erindi við almenning. Niðurstaðan réðst hins vegar á sönnunarskorti E um að 

ummælin, sem voru höfð eftir Ó í beinni ræðu, hafi sannarlega verið rétt höfð eftir viðmælanda.  
                                                
134 „Blaðamenn tilkynni um hljóðritun!,“ http://www.press.is/index.php/felagidh/frettir/1659-
bladamenn_tilkynni_um_hljodritun_, 27. apríl 2005 (skoðað 10. apríl 2013).  
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Þær ályktanir sem má draga af framangreindum dómi eru helst þær að hann undirstrikar 

mikilvægi þess að blaða- og fréttamenn tryggi sér sannanir fyrir ummælum sem höfð eru eftir 

viðmælendum. Þetta er hægt að gera með upptöku símtals. Málið vannst að mestu leyti hjá 

blaðamanninum þar sem ummæli í aðeins einum staflið af fjórtán voru dæmd dauð og ómerk 

og blaðamaður þurfti að greiða miskabætur auk málskostnaðar fyrir héraði og Hæstarétti. Þetta 

mál er nú til meðferðar hjá MDE í Strassborg vegna meints brots íslenska ríkisins á 10. gr. 

sáttmálans, rétt eins og hæstaréttardómur í málinu Erla Hlyns III sem reifaður var framar.  

5.5.2 Frétt í dagblaði – ummæli í óbeinni ræðu 
Mál þar sem ærumeiðandi ummæli voru höfð eftir viðmælanda í óbeinni ræðu, en 

blaðamaður var dæmdur fyrir, var til umfjöllunar í Hrd. 31. maí 2012 (591/2011) 

(Brottflutningur barna).  Málið snérist um frétt í DV með fyrirsögninni: „Ráðuneytið 

undirbýr brottflutning barna.“ Hin umdeildu ummæli sem snéru að dönskum manni, K, voru 

byggð á samtölum blaðamannsins J við H, fyrrverandi eiginkonu K og systur hennar R. Fréttin 

birtist fyrir gildistöku fml. en í henni var því haldið fram að K hafi gerst sekur um andlegt og 

líkamlegt ofbeldi og ofsóknir gagnvart barnsmóður sinni og ítrekað andlegt og líkamlegt 

ofbeldi og vanrækslu gagnvart dætrum sínum. Í dómi Hæstaréttar segir:  

 
Hinn 21. apríl 2011 tóku gildi lög nr. 38/2011 um fjölmiðla. Samkvæmt a. lið 1. mgr. 51. gr. þeirra ber 
nafngreindur einstaklingur ábyrgð á eigin ummælum, sem höfð eru réttilega eftir honum í fjölmiðlum á borð 
við dagblöð, hafi hann samþykkt það. Bæri áfrýjandi því ekki refsiábyrgð á ummælum þeim, sem mál þetta er 
sprottið af, ef þau hefðu birst í grein eftir hann í dagblaði eftir gildistöku áðurnefndra laga. Verður að skýra 
ákvæði 2. gr. almennra hegningarlaga svo að áfrýjanda hefði ekki verið dæmd refsing fyrir umrædd ummæli ef 
þess hefði verið krafist.  
 

Við upphaf aðalmeðferðar málsins var lögð fram yfirlýsing H og R þar sem fram kom að allt 

sem haft var eftir þeim í hinni umdeildu blaðagrein væri rétt og að J hafi haft fulla heimild til 

að birta ummælin.  Ekki var í ákvörðunarástæðum í héraði eða Hæstaréttar vikið sérstaklega að 

góðri trú J. Hins vegar byggði hann á því að fréttin hafi verið almennt um forsjármál og hvaða 

meðferð þau fengju hjá stjórnvöldum. Í héraðsdómi er vikið nokkuð að framsetningu 

fréttarinnar, en þar segir:  

 

Umrædd grein fjallar ekki almennt um ofbeldi gegn börnum eða hvernig hið opinbera taki á málum 
sem varði ofbeldi gegn börnum í tengslum við forsjárdeilur foreldra. Á engan hátt er reynt að varpa 
mynd á hvernig háttað er meðferð forsjármála eða afhendingarmála t.d. með viðtölum við 
sérfræðinga sem við þau starfa eða með umfjöllun um Haag-samninginn um brottnám barna. 
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Þrátt fyrir 1. mgr. 51. gr. fml. þá þarf blaðamaður að gæta að því hvernig hann leggur út af 

ummælum viðmælanda síns. Þannig er ekki víst að vernd 1.mgr. 51. gr. fml. nái til atvika þar 

sem höfundur fréttar gengur lengra en að miðla ummælum viðmælanda, t.d dregur af þeim 

ályktanir sem rúmast ekki innan merkingar þess sem haft var eftir viðmælanda. Skemmst er að 

minnast hér hversu rík ábyrgð blaða- og fréttamanna er að ganga ekki lengra en ráða megi af 

atvikum máls, sbr. dóm MDE í máli Pedersen og Baadsgaard gegn Danmörku sem reifaður var 

framar. Þannig má færa rök fyrir því að blaða- og fréttamenn geti ekki verið í góðri trú við 

framsetningu efnis ef efnistök þeirra eru þess eðlis að þau gangi lengra í að draga ályktanir en 

upplýsingar frá viðmælendum gefa tilefni til. Þá hefur það þýðingu fyrir góða trú blaðamanns 

að hann hafi gætt hlutlægni og sanngirni við framsetningu efnis, sbr. ummæli í dómi MDE máli 

Bjarkar Eiðsdóttur gegn Íslandi, sem vikið var að framar. Mannréttindadómstóllinn taldi skipta 

máli að tiltekin atriði til mótvægis við ummæli viðmælanda hefðu verið höfð með í frétt þegar 

hún var birt. Rétturinn kallar þetta counter-balancing elements.135 Ekki verður séð að haft hafi 

verið samband við þann sem hin ærumeiðandi ummæli beindust gegn í frétt í því máli sem hér 

um ræðir, en rétt er að rifja upp 1. mgr. 26. gr. fml. sem tóku gildi áður en fréttin birtist, en þar 

segir að fjölmiðlaveita (blaða- og fréttamenn) þurfi að 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. Þá þurfa fjölmiðlar að sýna sérstaka 

varkárni þegar umfjöllun um viðkvæm mál eins og forsjárdeilur eru annars vegar, en vikið er að 

friðhelgi einkalífs í áðurnefndri 1. mgr. 26. gr. fml. Meta þarf hverju sinni hvort efni eigi 

yfirleitt erindi við almenning, en vikið verður betur að þessu í 6. kafla um álitaefni tengd 

friðhelgi einkalífs.  

Ekki er gerður greinarmunur í 1. mgr. 51. gr. fml. á ummælum sem viðhöfð eru í beinni 

ræðu og óbeinni ræðu. Sbr. orðalagið „sé ritefni réttilega haft eftir nafngreindum einstaklingi 

ber sá sem það er haft eftir ábyrgð á eigin ummælum hafi hann samþykkt miðlun þeirra.“ 

Síðasti málsliðurinn, hafi hann samþykkt miðlun þeirra, felur það í raun í sér að viðmælanda 

verður að vera kunnugt um að það sem hann segi blaðamanni geti orðið grundvöllur fréttar og 

hann samþykki það sem haft er eftir honum.136 Þetta ræðst væntanlega af sönnun hverju sinni. 

                                                
135 Sjá (79) It is further to be observed that in Vikan’s issue no. 34, the applicant’s interview with Mrs Z was 
presented with certain counter-balancing elements. (...) She had offered Mr Y an opportunity to comment and 
her article quoted his reply (...)to Mrs Z’s allegation that he “encourage[d] girls who work[ed] for him to engage 
in prostitution and act[ed] as an intermediary in this respect”. The article explicitly referred to issue no. 31, 
published a few weeks earlier. The latter contained inter alia interviews with three current employees at 
Goldfinger refuting the negative comments that had been made about working at this establishment. 
136 Þannig nær þessi regla ekki yfir samtöl „off the record“ enda er texti byggður á ónafngreindri heimild texti 
blaðamannsins sjálfs, sem hann ber ábyrgð á samkvæmt fyrri málslið a-liðar 1. mgr. 51. gr. fml.   
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Að framansögðu virtu skiptir ekki máli hvort ummæli í prentmiðli eru höfð eftir viðmælanda í 

beinni eða óbeinni ræðu. Það leiðir af skýru orðalagi 1. mgr. 51. gr. fml.  

5.5.3 Ljósvakafrétt þar sem ummæli eru í óbeinni ræðu 
Í a-lið 1. mgr. 50. gr. fml. kemur fram að einstaklingur sem tjáir sig í eigin nafni, flytur eða 

miðlar efni sem hann hefur sjálfur samið eða flytur efni samið af öðrum samkvæmt eigin 

ákvörðun ber á því ábyrgð sé hann heimilisfastur hér á landi eða lúti íslenskri lögsögu á öðrum 

grundvelli. Þetta ákvæði tekur einnig til samtala í þáttum í útvarpi og sjónvarpi, þannig að sá 

sem miðlar efni í eigin nafni ber ábyrgð á þeim.137 Það leiðir af skýru orðalagi ákvæðisins að sá 

sem segir eitthvað í útvarpinu eða í sjónvarpinu ber ábyrgð á því, en ekki sá sem tekur viðtalið. 

Velta má fyrir sér hvaða regla gildi hins vegar um ummæli í ljósvakafrétt sem höfð eru eftir í 

óbeinni ræðu. Þá er sá sem vinnur fréttina, eða eftir atvikum tekur viðtalið, að miðla ummælum 

viðmælandans. Þau eru ekki höfð eftir í beinni ræðu í ljósvakafrétt, fréttamaðurinn miðlar þeim 

sjálfur, en efnislegt inntak er haft eftir viðmælanda. Þessi sami viðmælandi hefur þá, eftir 

atvikum, lýst einhverri skoðun skömmu áður í sömu frétt, en vegna forms eða í þágu 

tímasparnaðar hefur öðrum ummælum hans verið miðlað í sömu frétt í óbeinni ræðu.  

Í b-lið 26. gr. útvarpslaga sem giltu um þessi tilvik áður en fml. voru sett kemur fram að 

flytjandi beri ábyrgð á efni sem annar maður hefur samið. Í greinargerð með fml. segir að ekki 

sé útilokað að þessi grundvöllur ábyrgðar leiði til ankannalegrar niðurstöðu, en það leiði af eðli 

máls að flytjandi hljóti að taka sjálfur ákvörðun um að flytja tiltekið efni til að teljast ábyrgur 

fyrir efninu. Vera kann að flytjanda efnis sé gert skylt að flytja það, t.d starfsmanni fjölmiðils 

eins og þul í sjónvarpi, og þykir þá ekki rétt að hann beri á því ábyrgð. Í greinargerð með fml. 

segir að takmarkatilvik við túlkun verði að mótast nánar í réttarframkvæmd.138 Vegna þagnar 

greinargerðar með frumvarpi til fml. um það þegar fréttamaður miðlar ummælum annarra í 

óbeinni ræðu í frétt í ljósvakamiðli þá mætti skýra a-lið 1.mgr. 50. gr. fml. þannig, með 

einfaldri orðskýringu, að fréttamaður sem flytur ummælin beri á þeim ábyrgð. Höfundur hallast 

hins vegar að því að í takmarkatilvikum sem þessum væri rétt að skýra 50. og 51. gr. fml. 

saman þannig að viðmælandi í ljósvakafrétt bæri ábyrgð á ummælum hafi hann samþykkt 

miðlun þeirra, t.d ef um var að ræða upptöku sem var í skýrum tengslum við ummæli 

viðmælanda í beinni ræðu, með hljóði og mynd eða hvoru tveggja, þar sem viðmælandi lýsir 

tiltekinni skoðun eða heldur fram staðhæfingu. Ef fyrri skýringarkosturinn væri valinn myndi 

önnur regla gilda um sömu frétt þegar hún birtist á netmiðli eftir flutning hennar í 

                                                
137 Þskj. 215, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 190 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
138 Þskj. 215, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 190 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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ljósvakamiðli, þ.e orðréttri textaútgáfu fréttarinnar. Þá myndu gilda gagnstæðar ábyrgðarreglur 

um sömu setningu í fréttinni. Annars vegar þegar hún væri flutt í ljósvakamiðli og þegar hún 

birtist í rituðum texta á netinu. Hægt er að draga þá ályktun að slík skýring á ákvæðunum 

myndi ganga gegn markmiðum þeirra. Vissulega má færa rök fyrir því að fréttamaður á 

ljósvakamiðli beri ábyrgð skv. orðalagi a-liðar 1. mgr. 50. gr. fml. á ummælum sem hann 

miðlar, jafnvel þótt um sé að ræða endursögn á frásögn viðmælanda, eða ummæli hans í 

óbeinni ræðu, svo framarlega sem ljóst er að viðkomandi hefur sjálfur farið með 

ákvörðunarvaldið um efni fréttarinnar að þessu leyti. Þessi regla gildir samkvæmt skýru 

orðalagi ákvæðisins, en áréttaðar skulu röksemdir sem nefndar voru framar. Ef sá sem flytur 

efnið er hins vegar t.d þulur sem uppálagt er að lesa frétt er staðan uppi sem vikið er að í 

greinargerð með fml. 

Í þessu samhengi þarf að hafa hugfast að blaða- og fréttamenn verða að sýna vandvirkni og 

varkárni þegar þeir miðla upplýsingum í óbeinni ræðu. Þetta er áréttað í siðareglum. Þannig 

kemur t.d fram í 10. reglna Ríkisútvarpsins ohf. um fréttir og fréttatengt efni að gæta skuli þess 

þegar viðtöl eða önnur ummæli manna eru stytt í vinnslu frétta og tengds efnis eða endursögð, 

að þau slitni ekki úr samhengi og verði óljós og villandi.  

5.6 Munurinn á gildisdómum og staðhæfingum um staðreyndir 
Bæði Hæstiréttur Íslands og Mannréttindadómstóll Evrópu hafa slegið því föstu í dómum 

sínum að svigrúm til að fella gildisdóma, þ.e að lýsa skoðunum um menn og málefni er mun 

rýmra en rétturinn til að setja fram  beinar staðhæfingar um staðreyndir eða atvik. Hefur 

Hæstiréttur Íslands tekið upp aðferðafræði MDE í þessu tilliti. Það leiðir af eðli meiðandi 

ummæla, sem eru í grunninn skoðun, að erfitt getur verið að færa sönnur á þau, til dæmis að 

einhver sé „vindhandi,“ „kjáni“ eða „hálfviti.“139 Eins og rakið var í framar þá er ekki talið að 

sú krafa til blaðamanns í einkamáli gegn honum, að hann sýni fram á að staðhæfingar hans í 

frétt séu efnislega réttar, gangi gegn rétti hans skv. 10. gr. MSE. Hins vegar breytist þetta þegar 

meiðandi gildisdómar eru annars vegar, en þá er réttur blaða- og frétta manna rýmri.140  

Af ummælum í ýmsum dómum er fullljóst að í ærumeiðingarmálum, sem dómstóllinn fær 

til meðferðar, flokkar hann ærumeiðandi ummæli í tvo flokka, þegar meta skal hvort ummæli 

verði réttlætt, þ.e annars vegar staðhæfingar um staðreyndir og hins vegar gildisdóma, 

svokallaða „value-judgments.“ Að mati dómstólsins njóta gildisdómar aukinnar verndar 

                                                
139 Eiríkur Jónsson: „Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru samkvæmt b-lið 1. mgr. 26. gr. 
skaðabótalaga,“ bls. 48.  
140 Lawrence Early: „Article 10: Issues of Fairness, Proof and Evidence,“ bls. 558.  
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umfram ósannaðar staðreyndir.141 Páll Sigurðsson fjallar um þessa aðferðafræði dómstólsins 

með svofelldum hætti:  

 
Í gildisdómi felst mat á staðreynd en ekki miðlun staðreynda, og mat hlýtur alltaf að vera huglægt 
og engin yfirvöld geta stýrt huglægu mati manna. Kröfu um sannanir fyrir gildisdómum er, að mati 
dómstólsins, ekki unnt að fullnægja og felst þar af leiðandi í henni óheimil skerðing tjáningarfrelsis. 
Af þessari ástæðu hefur dómstóllinn markað þá stefnu, að ekki sé með réttu unnt að refsa manni 
fyrir gildisdóm, sem þó felur í sér ærumeiðingu, á þeirri forsendu að sannleiksgildi ummæla hans 
hafi ekki verið staðreynt. Má í því sambandi minna á, að skoðanir manna njóta verndar samkvæmt 
10. gr. mannréttindasáttmála Evrópu, jafnt og frelsi til að tjá þær skoðanir. Þó verður ekki betur séð 
en að dómstóllinn geri þá kröfu, að sá, er hafði uppi hin umdeildu ummæli, hafi orðið að vera í 
góðri trú um réttmæti þeirra, þ.e hann verði sjálfur að trúa því að ummælin byggist á 
staðreyndum.142   

 

Mannréttindadómstóllinn hefur fylgt þeirri stefnu að ekki sé hægt að sanna gildisdóma, því 

brjóti krafa um slíkt gegn tjáningarfrelsi. Mjög mikilvægur dómur tengt þessu er MDE, Lingens 

gegn Austurríki, 8. júlí 1986 (9815/82). Málið var sprottið af því að Bruno Kreisky, kanslari 

Austurríkis, fór í meiðyrðamál við Lingens, ritstjóra þarlends fréttatímarits vegna greinar þar 

sem farið var mjög hörðum orðum um ummæli og stefnu kanslarans í tilteknu máli.  Kanslarinn 

hafði m.a látið hafa það eftir sér að Simon Wiesenthal og þau samtök sem hann stýrði, Jewish 

Documentation Centre, beittu „mafíu aðferðum“ við að hafa uppi á gömlum nazistum og lýsti 

samtökunum sem „pólitískri mafíu.“ Þar var Kreisky að halda uppi vörnum fyrir kollega sinn 

sem hafði verið sakaður um að hafa verið SS-maður á tímum nazista. Lingens sagði í grein 

sinni að framganga kanslarans bæri með sér hentistefnu og væri að auki óvirðuleg og ósiðleg. 

Af þessum sökum var Lingens dæmdur fyrir ærumeiðandi ummæli, en austurrískir dómstólar 

töldu að honum hefði ekki tekist að sýna fram á sannleiksgildi ummæla sinna. 

Mannréttindadómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að austurríska ríkið hefði brotið gegn 10. 

gr. MSE, en dómsforsendur eru býsna athyglisverðar. Þar segir m.a:  

 
(46) Að mati dómstólsins þarf að gera skýran greinarmun á milli staðreynda og gildisdóma. Hægt er 
að sýna fram á tilvist staðreynda, meðan sannleiksgildi gildisdóma er ekki mögulegt að sanna. Í 
þessu sambandi bendir dómstóllinn á að staðreyndir þær sem Lingens byggði gildisdóm sinn á voru 
óumdeildar, hið sama gildir um góða trú hans.    

 

 Dómstóllinn hefur síðan þessi dómur féll fylgt þeirri aðferðafræði sem þarna er lýst. 

Ómögulegt er að sanna gildisdóma og því brýtur krafa um slíkt gegn sjálfu tjáningarfrelsinu. 

Hins vegar gerir dómstóllinn þá kröfu að niðrandi gildisdómar séu settir fram í góðri trú og að 

                                                
141 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 234.  
142 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 234.  
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þeir eigi sér að minnsta kosti einhverja stoð í staðreyndum máls. Sjá um það í MDE, Jerusalem 

gegn Austurríki, 27. febrúar 2001 (26958/95). Niðurstöður MDE hafa hins vegar verið túlkaðar 

þannig að ekki séu gerðar strangar kröfur til sönnunar þeirra staðreynda sem gildisdómar byggi 

á þar sem slíkt gæti dregið úr mönnum að segja skoðun sína á gjörðum eða framferði 

stjórnvalda.143  

Í MDE, Tammer gegn Eistlandi, 6. febrúar 2001 (41205/98) voru ummæli blaðamanns um 

konu sem hafði átt í tygjum við forsætisráðherra Eistlands ekki talin rúmast innan þeirrar 

verndar sem 10. gr. MSE veitir, en hann kallaði hana „hjónadjöful“ og „hirðulausa móður“ í 

blaðaviðtali, en þessi sami blaðamaður hafði áður skrifað æviminningar konunnar sem átti í 

hlut, byggt á viðtölum við hana, en var síðar sakaður af henni fyrir að skrifa bókina án 

samþykkis hennar. MDE fjallaði um þýðingu orðsins „nauðsyn“ í 2. mgr. 10. gr. MSE og það 

svigrúm144 sem aðildarríkjum sáttmálans er játað þótt dómstóllinn hafi mat um það hvort  

útfærslan á takmörkuninni samrýmist 10. gr. sáttmálans. Eistneska ríkið byggði á því að 

Tammer hefði ekki verið í góðri trú. Dómstóllinn sjálfur fjallaði ekki um það í 

ákvörðunarástæðum sínum hvort hann hafi verið í góðri trú við framsetningu ummælanna. Hins 

vegar vitnaði hann í dómvenju um að svigrúmið væri takmarkað þegar óbreyttir borgarar ættu í 

hlut ólíkt því sem gilti þegar ummælin beindust að opinberum persónum eins og 

stjórnmálamönnum. Verndin var ekki talin vera fyrir hendi því efnið átti ekki erindi við 

almenning og ummælin voru talin tilefnislaus. Eins og rakið hefur verið framar felst í 10. gr. 

réttur til að móðga, hneyksla og ögra. Blaða- og fréttamenn njóta rýmkaðs tjáningarfrelsis 

þegar stjórnmálamenn og opinberir embættismenn eiga í hlut. Sú regla gildir bæði samkvæmt 

dómaframkvæmd MDE og Hæstaréttar Íslands. Þá hafa borgarar einnig rýmkað tjáningarfrelsi 

þegar um er að ræða gagnrýni á handhafa opinbers valds, eins og stjórnmálamenn eða opinbera 

embættismenn, þótt þetta frelsi þeirra sé annars eðlis en frelsi blaða- og fréttamanna.   

Fyrir Hæstarétti hefur margsinnis verið byggt á því að um gildisdóma hafi verið að ræða, en 

ekki staðhæfingu um staðreyndir í málum sem hafa sprottið vegna ærumeiðandi ummæla og 

höfðað hefur verið mál á grundvelli ákvæða í XXV. kafla alm. hgl. eða eftir atvikum b-liðar 26. 

gr. skbl.  

Þessa aðgreiningu í gildisdóma annars vegar og staðhæfingar um staðreyndir hins vegar og 

þá auknu vernd sem gildisdómar njóta má skýrlega sjá í nýlegum dómum Hæstaréttar. Þýðing 

aðgreiningarinnar er alls ekki bundin við refsiréttarleg úrræði heldur skiptir hún einnig máli við 

                                                
143 Páll Þórhallsson: Tjáningarfrelsi, bls. 375.  
144 e. „margin of appreciation.“ 
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mat á annars konar takmörkunum á tjáningarfrelsi m.a miskabótum.145 Sem dæmi um dóm þar 

sem þessi skýra aðgreining virðist lögð til grundvallar má nefna Hrd. 2004, bls. 1553 

(382/2003) (Dómnefnd um hæfi kennara) en þar segir: „Fallast ber á með stefndu að 

gildisdómar í opinberri umræðu um samfélagsleg málefni séu almennt ekki refsiverðir.“ 

Í Hrd. 1999, bls. 1145 (337/1998) (Fjárglæframaður) var fjallað um tiltekin ummæli sem 

höfðu verið bókuð í fundargerðarbók hreppsnefndar Reykholtsdalshrepps. Þar hafði verið fært 

til bókar að stefnandi í málinu væri fjárglæframaður, en stefndi dró þá ályktun af upplýsingum 

úr veðbókarvottorði stefnanda. Meðal þess sem sagði í bókuninni var: „Hafi maðurinn átt 

peninga þá færi hann ekki að gera við svona gamalt fjós. Tilgangur minn með því að verða mér 

úti um veðbókarvottorð fyrir Stóra-Kropp er svipaður og hjá blaðamönnum þegar þeir eru að 

fletta ofan af mönnum sem eru í svona fjárglæfrastarfsemi og fékk ég grun minn staðfestan við 

athugun á veðbókarvottorðinu." Í dómi Hæstaréttar segir: „Með orðinu „fjárglæfrastarfsemi" 

þarf ekki að vera átt við refsiverða eða óheiðarlega starfsemi eða hátterni, sem skaðar aðra en 

fjárglæframanninn sjálfan. Verður ekki fallist á að aðaláfrýjandi hafi farið út fyrir mörk 

tjáningarfrelsis með þeim ummælum.“ Hæstiréttur kýs ekki að fara út í muninn á gildisdómum 

og staðhæfingum í ákvörðunarástæðum sínum og er ekkert fjallað um það í dómnum. Í dómi 

héraðsdóms, sem snúið var við í Hæstarétti, segir hins vegar: 

 
Þó svo framlagt veðbókarvottorð sýni að jörðin er mikið veðsett, verður ekki talið að ummæli 
stefnda feli í sér gildisdóm, þar sem lagt sé mat á staðreyndir, enda með engu móti hægt að draga þá 
ályktun af veðbókarvottorði að stefnandi sé fjárglæframaður eða segja til um fjárhagsstöðu hans. 

 

Í dómnum er að því er virðist gengið út frá því að birting á ummælum í fundargerðarbók 

nefndar á sveitarstjórnarstigi sé opinber birting. Það ræðst væntanlega af því að slík gögn eru 

aðgengileg almenningi og þar með fjölmiðlum.   

Hæstiréttur tekur þá aðferðafræði sem hann notar við þessa flokkun í gildisdóma og 

staðhæfingar um staðreyndir frá Mannréttindadómstóli Evrópu. Vegna hinnar ríku verndar sem 

gildisdómar njóta getur skipt verulegu máli hvort ummæli flokkist sem gildisdómur eða ekki. 

Oft getur verið erfitt að meta hvort ummæli teljist til gildisdóma eða til staðhæfinga um 

staðreyndir. Þegar dómar MDE eru skoðaðir virðist þó sem dómstóllinn hafi skýrt gildisdóma 

með nokkuð rúmum hætti og gengið tiltölulega langt í að flokka ummæli sem slík þótt 

staðreyndabragur virðist á þeim.146 Eins og rakið hefur verið í þessari ritgerð hefur MDE 

                                                
145 Eiríkur Jónsson: „Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru,“ bls. 48.  
146 Eiríkur Jónsson: „Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru,“ bls. 49.  
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margoft staðfest í dómum sínum að rétturinn til að ögra og móðga sé varinn af 10. gr. MSE. 

Þannig rúmist ögrandi framsetning og hvöss gagnrýni innan verndar sem ákvæðið veitir eigi 

það sér rætur í staðreyndum máls, þ.e sannleikanum. Fjallað var um þetta í máli MDE, Özgür 

Gündem gegn Tyrklandi, 16. mars 2000, (23144/93) og máli Þorgeirs Þorgeirsonar gegn 

Íslandi og máli Oberschlick gegn Austurríki. Í því tilviki sem hér um ræðir áttu ummælin sér 

stoð í staðreyndum máls.   

Þegar ærumeiðandi ummæli eru orð viðmælanda þá ber hann sjálfur ábyrgð á þeim og ætti 

ekki að reyna á ábyrgð blaða- eða fréttamanns í slíku tilviki, sbr. a-lið 1. mgr. 50. gr. fml. þegar 

um er að ræða frétt í ljósvakamiðli annars vegar og 2. málslið a-liðar 1. mgr. 51. gr. fml. þegar 

um að ræða viðmælanda í frétt í dagblaði hins vegar. Skiptir þá ekki máli hvort ummæli eru 

höfð eftir viðmælanda í beinni eða óbeinni ræðu. Eins og rakið var framar skiptir hins vegar 

máli að blaðamaður á prentmiðli tryggi sér sönnun fyrir ummælum sem hann hefur eftir 

viðmælanda. Hæstiréttur hefur fjallað um það að blaðamenn þurfi ekki að sæta ábyrgð þegar 

um er að ræða gildisdóma, t.d ályktanir um menn og málefni, sem byggjast á gögnum sem eru 

grundvöllur fréttar. Þessir gildisdómar geta verið harkalegir, þ.e blaða- og fréttamenn njóta 

rýmkaðs tjáningarfrelsis til að vera með gagnrýna umfjöllun og ganga býsna langt, ef þessi 

gagnrýni á sér einhverjar rætur í staðreyndum máls. Gott dæmi um þetta er nýlegur dómur Hrd. 

18. október 2012 (673/2011) (Krónuníðingur) og var vikið að lítillega í 3. kafla. Í þessu tilviki 

voru blaðamenn DV sem unnu fréttir og viðhorfsgreinar, sem voru tilefni meiðyrðamáls, taldir 

hafa athafnað sig innan þess frelsis sem þeir njóta skv. 73. gr. stjskr. jafnvel þótt skrifin hafi á 

köflum gengið býsna langt í gagnrýni á nafngreindan einstakling, fjárfesti, sem var kallaður 

„krónuníðingur,“ og sagður „hljóma eins og landráðamaður.“ Það skipti miklu máli að 

umfjöllunarefnið var íslenska krónan og gengishrun hennar, en fjárfestirinn, stefnandi í málinu, 

hafði skrifað minnisblað fyrir fyrirtæki kaupsýslumannsins Björgólfs Thors Björgólfssonar, 

meðal annars Landsbankann, Samson, Novator og Straum, en Björgólfur var mjög 

umsvifamikill í íslensku viðskiptalífi. Minnisblaðið hafði meðal annars verið kynnt fyrir 

nokkrum stjórnarmönnum Landsbankans, en þar komu ítrekað fram ráðleggingar stefnanda til 

fyrirtækja Björgólfs Thors um að þau tækju skortstöðu í íslensku krónunni og veðjuðu þannig 

gegn henni eða með gengislækkun. Í dómi Hæstaréttar segir:  

 

Fallist er á með héraðsdómi að ummæli þau, sem aðaláfrýjandi krefst ómerkingar á og koma fram í 
þriðja lið kröfugerðar hans, ,,Krónuníðingurinn“ og ,,Heiðar hljómar eins og landráðamaður.“ feli í 
sér gildisdóma, sem ekki verði gerð krafa um að leiddar verði sönnur að. Þótt svigrúm manna sé 
rýmra til að setja fram slíka gildisdóma en ummæli er fela í sér staðreyndir, sem unnt er að sanna, 
verður að gera þá kröfu að gildisdómar, settir fram með þessum hætti, hafi einhverja stoð í 
staðreyndum málsins. Fallist er á með héraðsdómi að ummælin séu sett fram af smekkleysi og með 
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þeim djúpt tekið í árinni. Þrátt fyrir það og þótt engin þörf hafi verið á svo ósmekklegu orðfæri í 
umræðunni, verður fallist á að ummælin hafi nægileg tengsl við staðreyndir, sem um er fjallað af 
hálfu gagnáfrýjenda, til þess að hafna beri kröfu aðaláfrýjanda um ómerkingu þeirra. 
 

Framangreindar dómsforsendur Hæstaréttar ríma nær fullkomlega við áherslur 

Mannréttindadómstóls Evrópu þegar hann fjallar um tjáningarfrelsi blaða- og fréttamanna og 

hefur meint brot á 10. gr. sáttmálans til umfjöllunar. Þarna játar Hæstiréttur blaðamönnunum 

svigrúm til að vera smekklausir og grófir í framsetningu þar sem þessar ályktanir þeirra 

byggjast á staðreyndum og umfjöllunarefnið á jafnframt brýnt erindi við almenning. Þá kann að 

skipta máli að svokallað rýmkað tjáningarfrelsi nær að verulegu leyti til tjáningar í 

viðskiptalífinu, enda varðar umræða um viðskiptalífið almenning oft mjög miklu.147  

Fjölmiðlar verða hins vegar að gæta að framsetningu í fréttum og skoðanadálkum og huga 

að því að svigrúm og frelsi blaða- og fréttamanna til að lýsa gildisdómum gildir ekki þegar um 

er að ræða staðhæfingar um staðreyndir. Í Hrd. 11. október 2007 (491/2006) (sálfræðingur) 

var til umfjöllunar meiðyrðamál sálfræðingsins G á hendur ritstjórum DV vegna ummæla um 

hann þar sem m.a var fullyrt  að hann væri með „150 klögumál á bakinu“ og „sálfræðingur 

braut siðareglur.“ Ritstjórarnir J og M voru dæmdir til að greiða honum eina milljón króna í 

miskabætur og þá voru ummæli um hann dæmd dauð og ómerk skv. 241. gr. alm. hgl. Í dómi 

Hæstaréttar segir:  

 

Umfjöllun DV um gagnáfrýjanda tók yfir langt tímabil og fól í sér harðan og sérlega óvæginn 
áfellisdóm yfir honum. Margítrekað var staðhæft að 150 kvartanir hefðu beinst að honum eða hann 
væri með „150 klögumál á bakinu“, en orðfærið var til þess fallið að vekja þann skilning að 
gagnáfrýjandi stæði frammi fyrir því að verða látinn sæta ábyrgð vegna margendurtekinna ávirðinga 
í starfi. Inn í þessa umfjöllun var jafnframt fléttað fullyrðingum um alvarleg glöp og rangsleitni í 
einstökum tilvikum. Ummælin eiga það sammerkt að fela í sér fullyrðingar um staðreyndir og verða 
ekki réttlætt með því að um gildisdóma hafi verið að ræða. Þau voru jafnframt dregin upp á mjög 
áberandi hátt og til þess fallin að varpa rýrð á störf gagnáfrýjanda. Mátti ritstjórum og útgefanda 
vera fullljóst að atlaga blaðsins gegn gagnáfrýjanda hlyti að bitna harkalega á honum þegar höfð eru 
í huga þau trúnaðarstörf, sem hann gegndi í viðkvæmum málum, og því enn ríkari þörf á vandaðri 
könnun staðreynda. 

 

Eins og rakið var fremst í ritgerð þessari eru persónubundnar bloggsíður ekki fjölmiðlar í 

skilningi fml. þar sem þær lúta ekki ritstjórn í skilningi laganna.148 Álitaefni er hins vegar um 

stærri bloggsíður þar sem fjöldi einstaklinga skrifar en óljós mörk eru milli þeirra og smærri 

netmiðla. Fjöldi blaða- og fréttamanna skrifar hins vegar skoðanadálka sem tengdir eru við 

                                                
147 Eiríkur Jónsson: „Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru,“ bls. 60.  
148 Þskj. 215, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 107 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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síður þeirra fjölmiðla sem þeir starfa hjá á netinu. Mikilvægt er að gildisdómar sem settir eru 

fram í slíkum skrifum grundvallist á staðreyndum máls, eins og rakið var framar. 

Í Hrd. 29. janúar 2009 (321/2008) (Aðal rasisti bloggheima) fjallaði Hæstiréttur um 

ummæli sem birtust á bloggsíðu einstaklings þar sem sett var fram hörð gagnrýni um 

nafngreindan mann Ó. Lögmál um blaða- og fréttamenn gilda tæpast hér, en velta má fyrir sér 

hvort það hefði haft einhverja þýðingu ef um hefði verið að ræða vefmiðil með ritstjórn. Ó 

krafðist þess m.a að ummælin „Aðal rasisti bloggheima“ yrðu ómerkt og að G yrði gert að 

fjarlægja þau af vefsvæði sínu. Þá krafðist Ó miskabóta og fjárhæðar til að standa straum af 

birtingu dómsins í dagblöðum og þess að G yrði gert að birta forsendurnar og dómsorðið á 

vefsvæði sínu. Talið var að skoða mætti skrif G sem lið í almennri umræðu um stjórnmál í 

aðdraganda alþingiskosninga, en þau birtust í miðli sem opinn var hverjum sem vildi kynna sér 

þau. Ó hafi tekið þátt í þeirri umræðu á sama vettvangi. Talið var að ummæli G hafi verið 

ályktanir sem hann hafi talið sig geta reist á orðum Ó og yrði því ekki slegið föstu að þær hafi 

verið með öllu staðlausar.  Í dómi Hæstaréttar segir:  

 
Að frátöldu orðalagi í fyrirsögn greinar áfrýjanda sneru ummæli hans, sem krafist er í málinu að 
ómerkt verði, beinlínis að því að stefndi hafi gerst ber að útlendingahatri. Í þeim efnum vísaði 
áfrýjandi sem áður segir til ummæla, sem höfð voru eftir stefnda í Fréttablaðinu 24. apríl 2007, og 
umfjöllunar stefnda í tveimur greinum á vefsvæði sínu um frambjóðanda við alþingiskosningarnar, 
sem mun vera af erlendu bergi brotinn. Líta verður svo á að þetta hafi verið ályktanir, sem áfrýjandi 
taldi sig geta reist á orðum stefnda sjálfs, og verður ekki slegið föstu að þær hafi verið með öllu 
staðlausar. Eins og áfrýjandi setti þessar ályktanir fram var á valdi hvers þess, sem kynnti sér grein 
hans, að móta sér á þeim grunni sjálfstæða skoðun á því hvort gildisdómar hans væru á rökum 
reistir, en gagnvart þeim, sem ekki voru sama sinnis, dæmdu orð áfrýjanda sig sjálf. Þótt þessi 
ummæli áfrýjanda hafi verið hvöss verða þau af þessum sökum og að gættum rétti hans samkvæmt 
2. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar ekki ómerkt. 

 

5.7 Skyldur gagnvart þeim sem fjallað er um 
Svo blaða- og fréttamenn getið verið í góðri trú þurfa þeir að gæta sanngirni og hlutlægni við 

vinnslu frétta. Þessi krafa er ekki síst til þess fallin að vernda þá sem fjallað er um í fréttum. Að 

þeir þurfi ekki að þola ósanngjarnan eða einhliða fréttaflutning um mál sem tengjast sér. Þessi 

regla birtist m.a í 3. gr. siðareglna Blaðamannafélags Íslands og 26. gr. fml. eins og áður hefur 

verið vikið að en hana má einnig leiða af 3. mgr. 73. gr. stjskr. og 2. mgr. 10. gr. MSE.  

5.7.1 Krafan um sanngirni og hlutlægni  
Vikið hefur verið að þýðingu 26. gr. fml. í þessari ritgerð en fyrirmynd þess ákvæðis er m.a. 

fengin úr norrænum fjölmiðlalögum. Þessi krafa um hlutlægni og nákvæmni hefur verið nefnd 

sannleikskrafan (s. og n. saklighetskrav). Til þess að borgarar, þ.e fjölmiðlaneytendur, geti 
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myndað sér skoðanir og tekið upplýstar ákvarðanir þurfa þeir að hafa aðgang að ólíkum 

skoðunum og hlutlægum upplýsingum og gegna fjölmiðlar veigamiklu hlutverki í þessu 

sambandi. Krafan um hlutlægni felur í sér að staðhæfingar sem eru settar fram í fréttum skuli 

vera réttar og allar nauðsynlegar upplýsingar komi fram. Í þessu sambandi hefur verið vísað til 

faglegra krafna blaða- og fréttamennsku um að leitað sé margra heimilda og heimildarmanna til 

að sannreyna staðreyndir áður en upplýsingar eru birtar. Líta verður til félagslegra gilda frétta 

og upplýsinga þar sem blaða- og fréttamenn verða að miðla upplýsingum með ábyrgum hætti til 

notenda. Þeir bera því siðferðislega ábyrgð á því efni sem miðlað er fyrst og fremst gagnvart 

notendum fjölmiðla.149   

5.7.2 Er blaða- og fréttamönnum skylt að láta þann sem fjallað er um vita fyrirfram?  
Áhugavert álitaefni varðandi skyldur blaða- og fréttamanna er hvenær blaða- og fréttamönnum 

er beinlínis skylt að láta andlag umfjöllunar vita að hann verði til umfjöllunar í frétt. Slíka 

skyldu má óbeint leiða af þeim lagaákvæðum og siðareglum sem hafa verið til umfjöllunar, 

sérstaklega í þeim tilvikum þar sem gagnrýni kemur fram sem gæti verið jafngildi 

ærumeiðinga. Svo blaða- og fréttamenn geti staðið undir kröfu um hlutlægni og nákvæmni 

hníga rök til þess að sá sem fjallað er um sé látinn vita svo hann geti brugðist við 

athugasemdum. Þetta er þó háð mati hverju sinni og umfangi þeirrar gagnrýni sem kemur fram 

á viðkomandi. Meta þarf hvert og eitt tilvik sérstaklega. Löglíkur eru fyrir því að blaðamönnum 

sé í reynd skylt að hafa samband við þann sem er til umfjöllunar í frétt ef í fréttinni eru 

staðhæfingar sem geta orðið viðkomandi til álitshnekkis og eru til þess fallnar að skaða æru 

viðkomandi. Þetta hefur einnig praktíska þýðingu fyrir blaða- og fréttamenn, því ef blaðamenn 

eru í góðri trú þá leggja þeir sig fram við að afla allra þeirra upplýsinga sem geta styrkt 

grundvöll fréttar. Þá er þessi skylda enn brýnni, eðli málsins samkvæmt, ef beinlínis er vikið að 

þessu í skráðum siðareglum viðkomandi fjölmiðils, sjá t.d Hrd. 24. nóvember 2011 (179/2011) 

(Pálmi gegn Svavari) sem var reifaður framar í þessari ritgerð, en í málinu hafði það 

grundvallarþýðingu fyrir góða trú fréttamannsins, eða öllu heldur skort á henni, að hann hafði 

ekki samband við þann sem var umfjöllunar. Skýr áskilnaður var um slíkt í siðareglum RÚV, 

vinnuveitanda stefnda.  

Ef um er að ræða birtingu á nákvæmum persónupplýsingum eða birtingu á upplýsingum 

sem gætu alvarlega skert friðhelgi einkalífs þess sem er til umfjöllunar þá hníga rök til þess að 

hann verði látinn vita fyrirfram af umfjöllun. Um er að ræða einn mikilvægasta rétt sem sá sem 

                                                
149 Þskj. 215, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 142 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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fjallað er um hefur þegar um er að ræða birtingu á persónuupplýsingum um hann.150  

Samkvæmt 24. gr. laga um lögbann, kyrrsetningu og o.fl. nr. 31/1990 má leggja lögbann 

við byrjaðri eða yfirvofandi athöfn einstaklings eða fyrirsvarsmanns félags eða stofnunar ef 

gerðarbeiðandi sannar eða gerir sennilegt að athöfnin brjóti eða muni brjóta gegn lögvörðum 

rétti hans, að gerðarþoli hafi þegar hafist handa um athöfnina eða muni gera það og að réttindi 

hans muni fara forgörðum eða verða fyrir teljandi spjöllum verði hann knúinn til að bíða dóms 

um þau. Þetta er réttarúrræði sem þeir sem vita af yfirvofandi umfjöllun í fjölmiðlum geta beitt 

ef þeir telja að í fyrirhugaðri umfjöllun sé brotið gegn lögvörðum rétti þeirra. Hér á landi hafa 

slík tilvik komið upp og má hér nefna þegar Sýslumaðurinn í Reykjavík samþykkti beiðni Nýja 

Kaupþings banka og skilanefndar Kaupþings um lögbann á fréttir RÚV hinn 1. ágúst 2009 

vegna yfirvofandi birtingar á fréttum um lántakendur bankans. Lögbannið fékkst á þeim 

forsendum að um trúnaðarupplýsingar væri að ræða og birting þeirra væri í andstöðu við 

þagnarskylduákvæði laga um fjármálafyrirtæki.151 Hér má líka nefna Hrd. 2006, bls. 2759 

(541/2005) (Lögbann á birtingu tölvupósta) en í því máli krafðist J staðfestingar á lögbanni 

sem hún hafði fengið lagt við því að 365-Prentmiðlar birtu í Fréttablaðinu eða öðrum 

fjölmiðlum í eigu fyrirtækisins gögn sem hún taldi hafa verið fengin úr tölvupósthólfi sínu með 

ólögmætum hætti. Hæstiréttur taldi hins vegar að krafa J um staðfestingu lögbannsins væri í 

senn of víðtæk og óákveðin til þess að taka mætti hana til greina og var henni því hafnað.  

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur fjallað um mál þar sem kærandi taldi að breska ríkið 

hefði brotið á sér rétt samkvæmt 8. gr. sáttmálans, sem fjallar um friðhelgi einkalífsins og 13. 

gr. sem fjallar um réttinn til raunhæfs úrræðis til að leita réttar síns, með því að tryggja honum 

ekki rétt til að krefjast lögbanns áður en birtar voru myndir af honum með vændiskonum í 

bresku dagblaði. Um er að ræða MDE, Mosley gegn Bretlandi, 10. maí 2011 (48009/08). Málið 

var sprottið af frétt dagblaðsins News of the World, sem nú hefur verið lagt niður, en blaðið 

birti myndir með frétt um að Mosley, sem er auðjöfur og eigandi kappakstursliðs í Formúlu 1 

kappakstrinum, hefði verið í „kynsvalli með nasista-ívafi“ ásamt hópi vændiskvenna. Engin 

lagaregla er í gildi í Bretlandi sem skyldar fjölmiðla til að láta þann sem er til umfjöllunar vita 

áður en frétt birtist. Mosley hélt því fram að breska ríkið hefði brugðist jákvæðum skyldum 

sínum með því að tryggja ekki að News of the World þyrfti að láta hann vita fyrirfram að 

einkalíf hans væri til umfjöllunar svo hann gæti eftir atvikum krafist lögbanns. MDE fjallaði 

um það í niðurstöðu sinni að krafa Mosleys væri óvenjuleg að því leytinu til að hann hefði 

unnið mál á hendur blaðinu fyrir breskum dómstólum og fengið greiddar miskabætur. Þá 

                                                
150 Duncan Bloy og Sara Hadwin: Law and the Media, bls. 219.  
151 „Lögbann á birtingu upplýsinga um lántakendur Kaupþings,“ http://www.mbl.is/media/26/1626.pdf 
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fjallaði dómstóllinn um þá tillögu breskrar þingnefndar að siðareglur breskra blaðamanna 

(Editors’ Code) yrðu endurskoðaðar og tekið yrði upp ákvæði sem skyldaði fjölmiðla til að 

upplýsa þá sem væru til umfjöllunar fyrirfram, áður en frétt birtist.  Dómstóllinn taldi hins 

vegar að skortur á jákvæðri skyldu af þessu tagi fæli ekki í sér brot á 8. gr. sáttmálans, en í 

dómsniðurstöðunni segir:  

 
(132) (...) Dómstóllinn hefur ítrekað lagt áherslu á nauðsyn þess að horfa út fyrir staðreyndir máls 
hverju sinni og gefa gaum víðtækari áhrifum skyldu um fyrirfram tilkynningu fjölmiðla. Hafa þarf í 
huga hið takmarka svigrúm fyrir skerðingu á frelsi fjölmiðla til að birta efni sem er innlegg í 
umræðu um málefni sem varðar almenning. Með hliðsjón af hættu á fælingarmætti (e. chilling 
effect) sem myndi fylgja skyldu um fyrirfram tilkynningu, þeim miklu efasemdum um skilvirkni 
slíkrar skyldu og rúms svigrúms til mats á þessu sviði, þá er dómstóllinn þeirrar skoðunar að 8. gr. 
sáttmálans geri ekki kröfu um lagalega bindandi tilkynningarskyldu. Í samræmi við þetta ályktar 
dómstóllinn að skortur á slíkri skyldu í landslögum hafi ekki falið í sér brot á 8. gr. sáttmálans.  

 

Niðurstaða MDE er mjög athyglisverð, en ef upp kæmi sambærilegt mál hér á landi hefði 

þessi dómur vafalaust þýðingu. Eins og rakið var framar verður hins vegar að draga þá ályktun 

að það leiði af 26. gr. fml. og 3. gr. siðareglna BÍ að það sé æskilegt að fjölmiðlar láti þá sem 

eru til umfjöllunar vita þegar um er að ræða birtingu á viðkvæmum upplýsingum sem snerta 

einkalíf einstaklings hverju sinni. Þá má draga þá ályktun af nýlegri dómaframkvæmd 

Hæstaréttar að fjölmiðlum sé beinlínis skylt að leita eftir sjónarmiðum frá þeim sem er til 

umfjöllunar, áður en frétt birtist, ef settar eru fram staðhæfingar sem gætu skaðað æru 

viðkomandi.   

5.7.3 Að leyfa lesendum að kveða upp sinn dóm 
Eins og vikið hefur verið að framar hafa blaða- og fréttamenn, auk skyldna gagnvart þeim sem 

fjallað er um hverju sinni, fyrst og fremst skyldum að gegna gagnvart áhorfendum og 

lesendum. Vikið hefur verið að kröfunni um hlutlægni og nákvæmni, en hún getur falist í því að 

matreiða hlutina á yfirvegaðan hátt í fréttum og leyfa lesendum, eða eftir atvikum áhorfendum, 

sjálfum að taka upplýsta ákvörðun og kveða upp sinn dóm. Fjölmiðlar eiga ekki að vera í 

áróðursstarfsemi, þeir eiga að miðla upplýsingum sem eiga erindi við almenning á yfirvegaðan 

hátt.  

Í MDE, Lopes Gomes de Silva gegn Portúgal, 28. september 2000 (37698/97) var ögrandi 

framsetning blaðamanns til umfjöllunar. Málið var sprottið af leiðara sem de Silva skrifaði í 

portúgalska dagblaðið Público. Þar gagnrýndi hann harkalega nafngreindan mann sem hafði 

verið valinn til að vera í framboði til borgarstjóra í Lissabon fyrir flokkinn Partido Popular. Þá 

voru við hlið leiðarans birt ýmis ummæli sem maðurinn hafði skrifað í gegnum tíðina, að því er 
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virðist til að styrkja röksemdirnar fyrir staðhæfingunum í leiðaranum. Maðurinn, sem var 

lögfræðingur og blaðamaður, kærði de Silva til lögreglu og tók sér síðan leyfi frá störfum til að 

aðstoða ákæruvaldið í málinu, þegar de Silva var sóttur til saka. Áfrýjunardómstóll í Lissabon 

komst að þeirri niðurstöðu að lýsingarorðin „afkáralegur,“ „fíflalegur“og „ruddalegur“152 sem 

de Silva notaði um manninn í leiðaranum væru móðgandi og rúmuðust ekki innan 

stjórnarskrárvarins frelsis hans til tjáningar. Þá hafnaði portúgalski stjórnlagadómstóllinn beiðni 

hans um áfrýjun. MDE taldi að brotinn hefði verið réttur á de Silva skv. 10. gr. MSE en í 

dómsniðurstöðu segir:  

 

(35) Dómstóllinn bendir á að skoðanir Resende (þolandi hinna móðgandi ummæla innsk.höf) sem 
birtar voru við hlið leiðarans, sem bornar voru brigður á, eru sjálfar beittar, ögrandi eða að minnsta 
kosti umdeilanlegar. Það er ekki ósanngjarnt að ætla að stílbrögð kæranda hafi verið undir áhrifum 
Resende. Með því að birta ýmsa úrdrætti úr nýlegum greinum Resende var kærandi, sem var ritstjóri 
Público á þeim tíma, enn fremur að hegða sér í samræmi við siðareglur blaðamanna. Þannig að hann 
gaf lesendum færi á að mynda sér sínar eigin skoðanir með því að birta leiðarann við hlið 
yfirlýsinga þess sem leiðarinn beindist að. Dómstóllinn leggur ríka áherslu á þessa staðreynd.  

 

Hér bendir MDE á mikilvægi þess að framsetning kæranda á ummælum sínum var sett fram 

í jafnvægi, þrátt fyrir í grein hans hafi falist ögrandi gagnrýni. Kærandi rökstuddi umdeildar 

skoðanir sínar með vísan til dæma og leyfði síðan lesendum að kveða upp sinn dóm. MDE fór 

einnig yfir margítrekaðar ástæður sem þurfa að vera fyrir hendi til að takmarka frelsi skv. 10. 

gr. MSE. Þ.e að takmörkunin þurfi að vera nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi og það þurfi 

að vera aðkallandi samfélagsleg þörf (e. pressing social need) sem réttlæti takmörkun skv. 10. 

gr. MSE þrátt fyrir svigrúm aðildarríkjanna til sjálfstæðs mats.  

 

6.0 Sérstök álitaefni um friðhelgi einkalífsins og skyldur blaðamanna 
Í þessum kafla er markmiðið að skýra hvar mörkin liggja milli þess frelsis sem blaða- og 

fréttamenn njóta skv. 73. gr. stjskr. og 10. gr. MSE þegar einkalíf borgarans er annars vegar, 

sem varið er af 71. gr. stjskr. og 8. gr. MSE og reyna að greina hvenær blaða- og fréttamenn eru 

í góðri trú þegar þeir miðla upplýsingum sem snerta einkalíf einstaklinga þannig að slíkt rúmist 

innan þess frelsis sem þeir njóta skv. fyrrnefndum ákvæðum. Álitaefni um friðhelgi einkalífsins 

eru mörg og í raun sjálfstætt fræðasvið sem hægt væri að fjalla um með mjög ítarlegum hætti í 

sérstakri ritgerð. Markmið kaflans er fyrst og fremst að vera öðrum köflum ritgerðarinnar til 

fyllingar til að reyna að varpa ljósi á þau raunverulegu efnislegu álitaefni sem blaða- og 

fréttamenn standa frammi fyrir þegar umfjöllun um einkalíf fólks er annars vegar.  

                                                
152 e. “grotesque”, “buffoonish” and “coarse.” 
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6.1 Andlegur sársauki vegna árása á einkalíf  
Sú tegund einkalífsverndar sem lýtur að takmörkun fjölmiðlaumfjöllunar um persónur manna 

og lifnaðarhætti á sér ekki sérlega langan aldur. Almennt mun því málefni lítt hafa verið sinnt 

af ráðamönnum á Vesturlöndum fyrr en um aldamótin 1900, en þá fór að gæta ráðstafana sem 

miðuðu að því að auka verndina. Er almennt talið að rekja megi þá hugarfarsbreytingu til 

ritgerðar sem tveir ungir bandarískir lögfræðingar, Louis D. Brandeis og Samuel D. Warren 

birtu í Harvard Law Review 1890.153 Þeir héldu því fram að fjölmiðlar gætu, með innrásum í 

einkalíf fólks, valdið mun meiri sársauka og neyð en mögulegt væri með líkamlegum meiðslum 

eingöngu.154 Er ástæða til að ætla að grein Brandeis og Warren hafi verið fyrsta fræðilega 

framlagið til opinberrar umræðu um hættur þær sem kunna að stafa af of nærgöngulli umfjöllun 

fjölmiðla um einkalíf manna, en þeir lögðu á það áherslu að einstaklingurinn nyti réttar til að 

vera látinn í friði.155  

Þegar rætt er um friðhelgi einkalífsins er oftast rætt um það í sömu andrá og friðhelgi 

heimilisins og fjölskyldunnar. Ákvæði um friðhelgi heimilis og fjölskyldu var ekki í frönsku 

réttindayfirlýsingunni frá 1789. Hins vegar voru ákvæði um friðhelgi heimilisins tekin upp í 

ýmsar stjórnarskrár strax á 19. öld, svo sem þá hollensku, belgísku og norsku. Eftir þeim voru 

sniðin fyrirmæli í 86. gr. dönsku grundvallarlaganna frá 1849. Var 49. gr. stjórnarskrár Íslands 

frá 1874, sem síðar varð ákvæði í 66. gr. hennar, bein og orðrétt þýðing á 86. gr. dönsku 

grundvallarlaganna.156 Af framangreindu er ljóst að friðhelgi einkalífsins sem verndarandlag 

hefur lengi notið viðurkenningar í æðstu réttarheimildum ýmissa evrópskra ríkja. Slík ákvæði 

voru smíðuð og lágu fyrir áður en þeir Brandeis og Warren riðu á vaðið vestanhafs með sinni 

grein þótt hún hafi eflaust átt mikinn þátt í að móta friðhelgi einkalífsins sem sjálfstæða 

fræðigrein í lögfræði og jafnvel fjölmiðlaréttinn einnig.  

 Lykilspurning þegar rætt er um friðhelgi einkalífsins er hvort upplýsingar um einkalíf 

manna eigi yfirleitt einhvern tímann erindi í fjölmiðla. Mikill munur er á því hvort upplýsingar 

eigi erindi við almenning og því sem vekur áhuga almennings. Staðreyndin er sú að 

almenningur virðist hafa áhuga á slúðri og fréttum um einkalíf fólks, sérstaklega þegar um 

frægt fólk er að ræða.157 

                                                
153 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 107.  
154 Helen Fenwick og Gavin Phillipson: Media Freedom under the Human Rights Act, bls. 707.  
155 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 107. 
156 Björg Thorarensen: „Stjórnskipunarréttur – mannréttindi,“ bls. 284.  
157 Robert Walker: „When is there a public interest in private life?“ bls. 61.  
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6.2 Friðhelgi einkalífsins er vernduð af bæði stjórnarskrá og settum lögum  
Rétturinn til friðhelgis einkalífs og fjölskyldu er stjórnarskrárvarinn, eins og áður hefur komið 

fram, en í 71.gr. stjskr. segir:  

 
1. Allir skulu njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. 
2. Ekki má gera líkamsrannsókn eða leit á manni, leit í húsakynnum hans eða munum, nema 

samkvæmt dómsúrskurði eða sérstakri lagaheimild. Það sama á við um rannsókn á skjölum og 
póstsendingum, símtölum og öðrum fjarskiptum, svo og hvers konar sambærilega skerðingu á 
einkalífi manns. 

3. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. má með sérstakri lagaheimild takmarka á annan hátt friðhelgi 
einkalífs, heimilis eða fjölskyldu ef brýna nauðsyn ber til vegna réttinda annarra. 

 
Þessi réttur er einnig varinn í 8.gr. MSE sbr. lög nr. 62/1994, en þar segir:  
 

1. Sérhver maður á rétt til friðhelgi einkalífs síns, fjölskyldu, heimilis og bréfaskipta. 
2. Opinber stjórnvöld skulu eigi ganga á rétt þennan nema samkvæmt því sem lög mæla fyrir um 

og nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi vegna þjóðaröryggis, almannaheilla eða efnalegrar 
farsældar þjóðarinnar, til þess að firra glundroða eða glæpum, til verndar heilsu manna eða 
siðgæði eða réttindum og frelsi annarra. 

 
Eins og vikið var að framar í ritgerðinni í kafla um lagalegar skyldur blaða- og fréttamanna 

þá er einkalíf manna ekki aðeins varið í stjórnarskrá og MSE heldur einnig í almennum lögum. 

Þetta verndarandlag, friðhelgi einkalífsins, birtist víða, en þess er sérstaklega getið í 26. gr. fml. 

Hér má síðan nefna 228.-230. gr. alm. hgl. en þessum ákvæðum er einkum ætlað að tryggja 

mönnum frið um einkamál sín, svo þau séu ekki á allra vitorði. Þessum ákvæðum tengjast síðan 

önnur ákvæði sérlaga um þagnarskyldu og einnig 115. og 136. gr. alm. hgl. Þá er heimili manna 

veitt vernd í ákvæði 231. gr. um húsbrot. Málshöfðunarréttur þegar um brot á 228. og 229. gr. 

alm. hgl. er að ræða er hjá þeim sem misgert er við, skv. 242. gr. alm. hgl. Um er að ræða 

einkarefsimál, rétt eins og gildir um brot gegn ærumeiðingarákvæðum hegningarlaga. Ákvæði 

229. gr. alm. hgl. er vísiregla og því hefur verið haldið fram að hugtakið „einkamálefni“ sé 

undirorpið breytilegri túlkun, þ.e mat á því hvað teljist til einkamálefna þurfi að fara eftir 

réttarvitund hvers tíma. Meðal þess sem hefur verið talið hafa áhrif á þetta mat er staða 

þolanda, afstaða hans til málefnis, eðli málefnis og tengsl þess við aðra almannahagsmuni. Eftir 

eðli málefnis og tengslum þess við opinbera hagsmuni má hins vegar greina þrjú afbrigði sem 

falla undir hugtakið einkamálefni. Þetta eru heimili og fjölskyldulíf, hrein persónumálefni (svo 

sem sjúkdómar, tilfinningalíf, sérviska) og fjármál og skattamál.158  

Þegar refsiákvæði vegna friðhelgi einkalífsins þrýtur hafa dómstólar hér á landi talið heimilt 

að beita svokölluðum grundvallarreglum laga um persónuvernd eða þagnarvernd einkalífsins. 

Þetta tíðkaðist einkum hér áður fyrr áður en mannréttindakaflinn í stjórnarskránni var 

                                                
158 Jónatan Þórmundsson: „Brot gegn friðhelgi einkalífs,“ bls. 161.  
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endurskoðaður og bættur. Svipuð leið hefur verið farin í nágrannaríkjum okkar. Þessi regla er 

hins vegar afar óljós að efni og umfangi og byggist á erfiðu hagsmunamati dómstóla hverju 

sinni. Málsókn hefur oft lotið að því að fá lögbann á flutning verks er byggist á slíkum 

upplýsingum.159 Hér má t.d nefna Hrd. 1968, bls. 1007 (Læknatal) en það var niðurstaða 

Hæstaréttar að samkvæmt grunnreglum laga um þagnarvernd einkalífs ætti maður rétt á því að 

nöfn foreldra kjörbarns yrðu ekki birt í bók með æviágripum lækna á Íslandi. Hér má einnig 

nefna Hrd. 1975, bls. 578 þar sem vísað var til grundvallarreglna um persónuvernd. Í hvorugum 

þessara dóma var hins vegar talið að grunnreglur um persónuvernd einkalífs yrðu leiddar af 

þágildandi 66. stjskr.160 

Í Hrd. 2002, bls. 1941 (218/2002) (Í Skóm drekans) kröfðust þátttakendur í 

fegurðarsamkeppninni Ungfrú Ísland.is þess að lögbann yrði sett á sýningu kvikmyndar sem 

einn þátttakenda, H, hafði unnið og byggt á reynslu sinni af þátttöku í keppninni en viðkomandi 

þátttakandi hafði myndað aðra keppendur án þess að þeir vissu að myndefnið yrði notað í 

heimildarmynd um keppnina, en hún hafði tekið efnið upp undir þeim formerkjum að hún væri 

að halda sérstaka „video-dagbók,“ um reynslu sína. Byggt var á því að sýning myndarinnar 

myndi brjóta gegn friðhelgi einkalífs keppendanna og var vísað til stjórnarskrár og 

alþjóðasáttmála í því sambandi.  Hæstiréttur staðfesti lögbannið, en ekki voru skilyrði til að 

taka tillit til myndarinnar sjálfrar sem sönnunargagns við úrlausn málsins fyrir Hæstarétti því H 

lagði fyrst á því stigi fram eintak af myndinni, sem gengur þvert gegn reglunni um jafnræði 

aðila til að kynna sér sönnunargögn gagnaðila síns.  

Hér má líka nefna lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 en 

markmið þeirra skv. 1. gr. er að stuðla að því að með persónuupplýsingar sé farið í samræmi 

við grundvallarsjónarmið og reglur um persónuvernd og friðhelgi einkalífs og að tryggja 

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

efnahagssvæðisins.  

6.3 Afmörkun á gildissviði ákvæðanna í stjórnarskrá og MSE um friðhelgi einkalífs 
Upprunalegt markmið stjórnarskrárákvæða um friðhelgi heimilisins var að veita borgurum 

vernd gegn geðþóttaafskiptum stjórnvalda og þá sérstaklega lögreglu af heimilislífi í tengslum 

við rannsókn sakamála. Ákvæðið í stjórnarskránni gerði þá kröfu að stjórnvöld yrðu að hafa 

skýrar lagaheimildir til húsleitar og haldlagningu skjala. Með tækniþróun, ekki síst tækni sem 

snýr að skráningu persónuupplýsinga skapaðist ekki síður hætta á að aðrir en stjórnvöld, bæði 

                                                
159 Jónatan Þórmundsson: „Brot gegn friðhelgi einkalífs,“ bls. 148-149.   
160 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – mannréttindi, bls. 284.  
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einstaklingar og lögaðilar, geti ógnað friðhelgi einkalífs manna. Þannig felur 71. gr. stjskr. ekki 

aðeins í sér vernd einstaklinga fyrir stjórnvöldum heldur einnig að löggjafanum sé skylt að setja 

reglur til verndar borgurunum innbyrðis. Hugtakið friðhelgi er hvorki skilgreint í 71. gr., 

lögskýringargögnum með henni né öðrum lagaákvæðum, en orðið kemur fyrir í upprunalegu 

ákvæði um friðhelgi heimilisins í stjórnarskránni frá 1874. Í dómsmálum um 71. gr. reynir 

einna helst á úrlausn um hvernig finna megi jafnvægi á milli friðhelgi einkalífsins og verndar 

mannorðs og æru annars vegar og tjáningarfrelsis skv. 73. gr. stjskr. hins vegar.161 Svo 

mikilvæg sem vernd tjáningarfrelsisins er verður ekki fullyrt að einkalífsverndin skipti minna 

máli við þetta hagsmunamat. Ákvæði sem vernda þessar tvær tegundir mannréttinda standa hlið 

við hlið í stjórnarskránni og „vega þar salt.“162 Það sama gildir um dóma MDE í málum sem 

snúa að 8. gr. MSE annars vegar og 10. gr. sáttmálans hins vegar. Þetta álitaefni hefur verið 

nálgast þannig að um sé að ræða tvö jafnrétthá réttindi og hverju sinni þurfi að fara fram 

nákvæm athugun á atvikum málsins þegar réttindin eru vegin og metin.163  

 Hugtakið einkalíf er afar víðtækt og í raun safnheiti sem nær yfir heimili og fjölskyldu og 

svo bréfaskipti sem lýst er í 2. mgr. 71. gr. stjskr. Kjarni hugtaksins felst í því að hver maður 

hefur rétt til að ráða yfir lífi sínu og líkama og til að njóta friðar um lífshætti sína og einkahagi, 

svo að tilfinningalíf, samskipti og tilfinningasambönd við aðra njóti verndar fyrir afskiptum 

annarra einstaklinga og stjórnvalda.164 Eitt vandmeðfarnasta viðfangsefnið, þar sem reynir á 

takmarkanir á friðhelgi einkalífs, lýtur að því að finna jafnvægi á milli þess og annarra 

stjórnarskrárvarinna réttinda. Þar kemur tjáningarfrelsið oftast til álita. Niðurstaða 

hagsmunamats verður að ráðast á atvikum í hverju máli og þá einkum af því hvort vegi þyngra 

á metunum, hagsmunir einstaklings að njóta friðar um einkahagi sína og mannorð og nauðsyn 

þess að viðhalda frjálsri umræðu um málefni sem eiga erindi við almenning. Af 

réttarframkvæmd eftir 1995 má ráða að dómstólar rökstyðja nú betur en áður niðurstöður þar 

sem þessi réttindi stangast á, bæði út frá sjónarhóli friðhelgi einkalífsins en ekki síður út frá 

sjónarmiðum um mikilvægi tjáningarfrelsisins skv. 73. gr. stjskr.165 Hér verða einkum skoðuð 

þau mál þar sem reynt hefur á ábyrgð blaða- og fréttamanna þegar umfjöllun um einkalíf fólks 

er annars vegar.  

                                                
161 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – mannréttindi, bls. 285.  
162 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 103.  
163 Robert Walker: „When is there a public interest in private life?“ bls. 61-62.   
164 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – mannréttindi, bls. 287-288.  
165 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – mannréttindi, bls. 305.  
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6.4 Lögbundnar takmarkanir 

6.4.1 Víðtæk túlkun á hugtakinu einkalíf  
Í niðurlagi 1. mgr. 71. gr. stjskr. er kveðið á um friðhelgi fjölskyldunnar. Hér er átt við 

fjölskyldu í víðtækum skilningi og takmarkast ákvæðið ekki við að fjölskyldan búi saman á 

heimili. Við túlkun á hliðstæðu ákvæði MSE, þ.e. 8. gr. sáttmálans, hefur MDE staðfest að 

hugtakið „fjölskylda“ taki ekki eingöngu til sambanda sem byggjast á hjúskap eða sambúð 

heldur geti það einnig náð til annarra raunverulegra fjölskyldubanda utan hjúskapar.166 MDE 

hefur jafnframt lagt til grundvallar víðtæka túlkun á hugtakinu einkalíf í skilningi 8. gr. 

sáttmálans. Þótt skilgreiningin sé ekki tæmandi þá hefur dómstóllinn lagt til grundvallar að 

hugtakið nái yfir það að vernda orðspor einstaklinga en einnig hluta sem tengjast persónulegum 

auðkennum eins og nafni einstaklings, myndar og siðferðislegra heilinda.167 Í nýlegum dómi 

MDE, Axel Springer gegn Þýskalandi, 7. febrúar 2012 (39954/08)168 fjallaði dómstóllinn um 

hugtakið einkalíf með svofelldum hætti:  

 
(83) Hugtakið „einkalíf“ er vítt hugtak sem ekki er undirorpið tæmandi skilgreiningu, sem nær yfir 
líkamleg og andleg gæði einstaklings og getur því náð yfir marga þætti sjálfsmyndar einstaklingsins, 
svo sem kyn og kynhneigð, heiti eða atriði sem snerta rétt einstaklingsins til eigin myndar (....). 
Hugtakið nær yfir persónuupplýsingar sem einstaklingar hafa réttmætar væntingar um að séu ekki 
birtar án samþykkis þeirra.  

 

Hér verður staldrað við orðalagið „réttmætar væntingar“ enda verður ekki annað sagt en að 

þarna sé MDE samkvæmur sjálfum sér þegar þetta verndarandlag er metið og borið saman við 

önnur ákvæði MSE og þá aðferðafræði sem viðhöfð er af hálfu dómstólsins þegar metið er 

hvort aðildarríki hafi brotið gegn þeim.  

6.4.2 Hjúskapur manna og tilfinningalíf  
Hjúskapur manna fellur undir verndarandlag 1. mgr. 71. gr. stjskr. Við mat á fréttum þar sem 

fjallað er á nærgöngulan hátt um fjölskyldulíf manna, eins og hjúskap og tilfinningalíf, þarf að 

fara fram fyrrnefnt mat á 71. og 73. gr. stjskr. þar sem ákvæðin tvö „vega salt.“ Ráða má að 

orðalagi Hæstaréttar í Hrd. 11. desember 2008 (34/2008) (Skilnaður á Skjáeinum) að 

umfjöllun fjölmiðla um skilnað fólks sé einn og sér ekki brot á 71. gr. stjskr. Málið var sprottið 

af umfjöllun DV um skilnað M, sem stýrði sjónvarpsstöðinni Skjáeinum, en í frétt blaðsins um 

M stóð m.a: „gengur yfirmönnum stöðvarinnar illa að fóta sig í einkalífinu“  og var þar átt við 

M og samstarfsmann hans, sem einnig stóð í skilnaði. Í dómi Hæstaréttar segir:  

                                                
166 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – mannréttindi, bls. 313.  
167 Lady Justice Arden: „Media intrusion and human rights: striking the balance,“ bls. 70.  
168 Robert Walker: „When is there a public interest in private life?“ bls. 64-65.  
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Einkalíf manna, heimili og fjölskylda nýtur friðhelgi samkvæmt 71. gr. stjórnarskrárinnar. Í frásögn 
af hjúskaparslitum einum og sér felst þó ekki brot á þeirri friðhelgi.  

 
 Í Hrd. 2006, bls. 2759 (541/2005) (Lögbann á birtingu tölvupósta), sem nefndur var í 5. 

kafla, var til umfjöllunar staðfestingarmál vegna lögbanns sem lagt hafði verið við því að 

Fréttablaðið birti frekara efni úr tölvupóstum J og ritstjóra Morgunblaðsins þar sem fjallað var 

um aðdraganda opinberrar rannsóknar á hendur forsvarsmönnum fyrirtækisins Baugs Group. J 

krafðist þess jafnframt að ritstjóra Fréttablaðsins yrði gerð refsing vegna brots á 229. gr. alm. 

hgl. fyrir að hafa skýrt opinberlega frá einkamálefnum hennar, án þess að nægar ástæður 

réttlættu það. Ritstjóri blaðsins byggði á því nægar ástæður hefðu verið fyrir hendi til að 

réttlæta birtingu frétta sem byggðar voru á tölvupóstsamskiptum J og höfðu meðal annars að 

geyma einkamálefni hennar. Taka yrði tillit til þess að þegar skrifin birtust hafi málefni tengd 

kæru um ætlaða refsiverða háttsemi forráðamanna Baugs Group um alllangt skeið farið hátt í 

opinberri umræðu hér á landi og harðar deilur staðið um þau. Í dómi Hæstaréttar segir:  

 
Skrif blaðsins höfðu að geyma efni, sem átti erindi til almennings og varðaði mál, sem miklar deilur 
höfðu staðið um í þjóðfélaginu. Þótt jafnframt hafi verið greint í umfjöllun blaðsins frá 
fjárhagsmálefnum áfrýjanda voru þau svo samfléttuð fréttaefninu í heild að ekki varð greint á milli. 
Verður fallist á með stefnda að ekki hafi verið gengið nær einkalífi áfrýjanda en óhjákvæmilegt var í 
opinberri umræðu um málefni, sem varðaði almenning. Að öllu þessu virtu verður lagt til 
grundvallar að nægar ástæður hafi verið fyrir hendi, sem réttlættu birtingu þessara skrifa blaðsins. 

 

Ráða má af þessum dómi að það sé forsvaranlegt að birta og fjalla um einkamálefni fólks, 

t.d tölvupósta, ef efnið er samtvinnað öðru máli sem á brýnt erindi við almenning. Þannig 

virðist í raun að ef erindið sé brýnt þá vegi það þyngra á metunum en einkalífsverndin. Þetta er 

væntanlega háð nákvæmu hagsmunamati hverju sinni. Niðurstöðu í Tölvupóstsmálinu má bera 

saman við þau álitaefni sem voru til umfjöllunar í Hrd. 28. maí 2009 (575/2008) 

(Ríkisborgararéttur). Þetta mál höfðuðu L og B, sem voru í sambúð, til heimtu bóta vegna 

miska sem þau töldu sig hafa orðið fyrir vegna umfjöllunar P, H, J, S og Þ í 

dægurmálaþættinum Kastljósi og í fréttatímum útvarps og sjónvarps RÚV um umsókn L um 

íslenskan ríkisborgararétt. Kjarni umfjöllunarinnar var hvort meðferð umsóknarinnar hefði 

verið óeðlileg og það helgast af tengslum L við þáverandi umhverfisráðherra. Var 

málatilbúnaður L og B reistur á því að umfjöllunin hefði falið í sér ólögmæta meingerð í þeirra 

garð. Taldi Hæstiréttur að ætla yrði fjölmiðlum svigrúm til umfjöllunar um málefni sem þetta, 

sem ætti erindi til almennings og væri hluti af þjóðfélagsumræðu, en í dómi réttarins segir:  
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Eins og áður greinir verður að ætla fjölmiðlum svigrúm til umfjöllunar um málefni eins og hér um 
ræðir, sem á erindi til almennings og er hluti af þjóðmálaumræðu. Viðleitni stefndu Þórhalls, 
Sigmars, Helga Seljan og Jóhönnu til þess að sýna fram á að afgreiðsla umsóknar áfrýjandans Luciu 
væri tortryggileg og að valdi hefði verið misbeitt, beindist ekki að áfrýjendum, heldur að þáverandi 
umhverfisráðherra og allsherjarnefnd Alþingis, einkum þeim þremur alþingismönnum sem sæti áttu 
í undirnefnd er undirbjó afgreiðslu nefndarinnar á umsóknum til Alþingis um íslenskan 
ríkisborgararétt. Þótt fallast megi á með áfrýjendum að stefndu hafi í ýmsum atriðum brotið þær 
skyldur sem á þeim hvíla í starfi, og gerð er grein fyrir að framan, og ekki sýnt áfrýjendum þá 
tillitssemi sem ætlast mætti til, þá var umfjöllunin um persónuleg atriði sem áfrýjendur varðar svo 
samofin málefninu að útilokað var að greina þar skýrlega á milli. Verða einstaklingar að nokkru 
marki að þola að persónuleg málefni, er þá varða, komi í slíkum tilvikum til almennrar umfjöllunar. 

 
Af framangreindum dómi má ráða að slakað sé á kröfunum þegar umfjöllun um 

einkamálefni almennra borgara er að ræða þegar umfjöllun er samofin við efni sem á erindi við 

almenning og varðar stjórnvöld og meðferð opinbers valds. Persónuleg atriði sem vörðuðu L og 

B voru svo samofin málefninu, eins og það er orðað í dómsforsendum Hæstaréttar, að útilokað 

var að greina þar skýrlega á milli. Þarna er svipað orðalag og í dómnum sem reifaður var 

framar um tölvupósta J, en þar voru fjárhagsleg einkamálefni hennar svo samfléttuð málefninu 

að ekki var hægt að skilja á milli.  

6.4.3 Fjárhagsleg einkamálefni  
Þótt réttur fjölmiðla og í reynd skylda þeirra til að miðla upplýsingum í þjóðfélaginu og 

upplýsa þannig almenning geti vegið þyngra en réttur einstaklings til að njóta leyndar um 

einkahagi sína, er hann þó ekki takmarkalaus.169 Velta má fyrir sér upp að hvaða marki fólk 

þarf að sæta því að fjölmiðlar birti fjárhagsupplýsingar um það. Ljóst er að rýmkað 

tjáningarfrelsi fjölmiðla gildir í þessum efnum um opinberar persónur eins og stjórnmálamenn 

og þá sem hafa „opnað sig“ fyrir umfjöllun af þessu tagi, t.d með því að ræða þessi mál í 

viðtölum við fjölmiðla. Í einu nýlegu máli fjallaði Hæstiréttur Íslands um hvort fjölmiðill gæti 

fjallað á ítarlegan og nærgöngulan hátt um fjármál þjóðþekkts einstaklings. Um er að ræða Hrd. 

24. nóvember 2011 (100/2011) (Skuldir Eiðs Smára). Knattspyrnumaðurinn Eiður Smári 

Guðjohnsen höfðaði mál gegn I, R og J vegna umfjöllunar dagblaðsins DV um fjármál hans 

sem birtist í dagblaðinu sjálfu og á vefriti þess. Taldi Eiður Smári að brotið hefði verið gegn 

friðhelgi einkalífs hans og að gera ætti I, R og J refsingu samkvæmt 229. gr. alm. hgl. og dæma 

þá til að greiða sér miskabætur og fé til að standa straum af birtingu dómsins. Fréttirnar um 

fjármál Eiðs Smára voru mjög ítarlegar, en þar kom m.a fram að hann væri með neikvæða 

eiginfjárstöðu. Þá var jafnframt greint frá spilafíkn hans. Hæstiréttur fjallaði um að það væri 

hafið yfir vafa að fjárhagsmálefni af þeim toga sem fjallað var um í fréttum DV gætu talist til 

                                                
169 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – mannréttindi, bls. 386.  



 - 96 - 

einkamálefna sem friðhelgi njóta samkvæmt 71. gr. stjórnarskrárinnar og fallið gætu undir 229. 

gr. alm. hgl. en í niðurstöðu réttarins segir:  

 
Þegar metið er hvar draga skuli mörkin milli tjáningarfrelsis, sem nýtur verndar samkvæmt 73. gr. 
stjórnarskrár, og friðhelgi einkalífs, sem varin er af 71. gr. hennar, skiptir miklu hvort það efni sem 
birt er geti talist þáttur í þjóðfélagslegri umræðu og eigi þannig erindi til almennings, sbr. til dæmis 
dóma Hæstaréttar 1. júní 2006 í máli nr. 541/2005, sem birtur er á bls. 2759 í dómasafni 2006, 1. 
mars 2007 í máli nr. 278/2006 og 10. nóvember 2011 í máli nr. 65/2011. Í lýðræðisþjóðfélagi hafa 
fjölmiðlar mikilvægu hlutverki að gegna við miðlun upplýsinga og skoðana um þjóðfélagsleg 
málefni. Á almenningur rétt á að fá upplýsingar sem slík málefni varða og þurfa sérstaklega ríkar 
ástæður að liggja til að skerðing á frelsi fjölmiðla til birtingar upplýsinga geti talist nauðsynleg í 
lýðræðisþjóðfélagi. Þegar meta skal hvar þessi mörk liggja og hvað eigi erindi til almennings verður 
að líta til stöðu þjóðfélagsmála á hverjum tíma, hvaða málefni beri hæst í opinberri umræðu og séu 
almennt talin miklu varða. Það hrun sem varð í íslensku efnahagslífi við fall viðskiptabankanna 
þriggja haustið 2008 hefur haft mikil og almenn áhrif á alla starfsemi í landinu og kjör almennings. 
Opinber umræða og umfjöllun fjölmiðla hefur frá þeim tíma mjög snúist um að greina aðdraganda 
og orsakir þess hvernig fór og hefur umfjöllun um fjárhagsleg málefni einstakra manna oft verið 
nærgöngul. Stefndi gegndi vissulega hvorki störfum innan bankakerfisins né hafa lántökur hans eða 
fjárfestingar haft teljandi vægi við fall íslensks fjármálakerfis. Sú umfjöllun sem stefndi telur að 
gangi nær friðhelgi einkalífs síns en hann verði að þola varðar þó lántökur hans á háum fjárhæðum 
hjá íslensku viðskiptabönkunum eða dótturfélögum þeirra, fjárfestingu í áhættusömum verkefnum 
sem ekki skiluðu tilætluðum árangri og glímu hans eftir það við að endurgreiða lánin. Er þetta 
dæmigert ferli um afleiðingar útlánastefnu íslenskra viðskiptabanka og áhættusækni íslenskra 
fjárfesta, sem kann að hafa átt þátt í því hvernig fór. Við þessar aðstæður getur skerðing á frelsi 
fjölmiðla til að fjalla um þessi fjárhagsmálefni stefnda ekki talist nauðsynleg í lýðræðisþjóðfélagi. 
(...)Stefndi er þjóðþekktur sem atvinnumaður í knattspyrnu, hefur leikið með ýmsum þekktustu 
knattspyrnufélögum Evrópu og ekki vikist undan að vera í sviðsljósi fjölmiðla sem slíkur. Launamál 
þekktra atvinnuknattspyrnumanna, sem ganga kaupum og sölum milli félagsliða, eru reglulega til 
umfjöllunar í fjölmiðlum og tengjast með þeim hætti því starfi sem stefndi er þjóðþekktur fyrir, 
þannig að umfjöllun um þau á þann hátt sem gert var í fyrrnefndum greinum getur ekki talist brot á 
friðhelgi einkalífs hans. 

 
 

 Hér virðist það hafa skipt miklu máli að viðskipti Eiðs Smára voru mjög lýsandi fyrir 

útrásartímann í íslensku viðskiptalífi og þar sem umræða um slíkt hafi átt brýnt erindi við 

almenning þá hafi hann þurfti að þola að gengið væri nálægt einkalífi hans með slíkri umfjöllun 

þar sem hún hafi almenna þýðingu í umræðu um fall íslensku viðskiptabankanna. Þannig var í 

reynd umfjöllun um málefni Eiðs Smára samofin umfjöllun um hrun bankanna. Þótti ekki sé 

slíkt orðalag notað í forsendum dómsins, má lesa á milli línanna að þarna er svipaður 

mælikvarði notaður og í dómum sem reifaðir voru framar. Þá notar Hæstiréttur sömu 

aðferðafræði í þessu máli og MDE og kemst að þeirri niðurstöðu að skerðing á frelsi fjölmiðla 

til að fjalla um þessi fjárhagsmálefni geti ekki talist nauðsynleg í lýðræðisþjóðfélagi.  

Velta má fyrir sér hvort dómsforsendurnar hefðu orðið aðrar ef DV hefði birt nákvæmar 

fjárhagsupplýsingar um Eið Smára á einhverjum öðrum tíma, þegar birting upplýsinganna var 

ekki í tengslum við efnahagshrunið og var þannig ekki hluti af umræðu um það, en umfjöllun 
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um viðskipti föllnu bankanna á vissulega brýnt erindi við almenning. Í þessu samhengi og það 

hvernig rökstuðningur Hæstaréttar er orðaður er að mati höfundar ekki hægt að draga of 

víðtækar ályktanir um fordæmisgildi dómsins þegar umfjöllun fjölmiðla um fjárhagsleg 

einkamálefni þjóðþekktra einstaklinga eru annars vegar. Þarna er líklega um að ræða aðstæður 

sérstaks eðlis, þ.e að í umræddu tilviki var nærgöngul umfjöllun um fjárhagsmálefni Eiðs 

Smára nátengd umfjöllun um íslenska bankahrunið og útlánastefnu bankanna. Þá ályktun má 

draga af dómsforsendum. Þá virðist það einnig hafa skipt máli varðandi birtingu upplýsinga um 

laun hans að hann virðist ekki hafa vikist undan umfjöllun fjölmiðla um sín mál. Samanber 

skáletruð ummæli í dómsforsendum. Þetta er svipuð aðferðafræði og MDE hefur beitt þegar 

fram fer mat á andstæðum hagsmunum og ákvæði um friðhelgi einkalífs og tjáningarfrelsi eru 

vegin og metin. 

Eitt af þeim atriðum sem skiptir máli er hvernig viðkomandi einstaklingur hefur brugðist 

við umfjöllun fjölmiðla. Því hefur verið haldið fram að hegðun opinberrar eða þekktrar persónu 

geti réttlætt opinbera umfjöllun eða áframhaldandi umfjöllun um einkalíf hennar. Ef þjóðþekkt 

manneskja hefur t.d sjálf frumkvæði að fjallað sé um tiltekinn þátt einkalífs hennar þarf sú hin 

sama að þola að fjölmiðlar fylgist áfram með þeim þætti einkalífs hennar. Hér má til dæmis 

ímynda sér tilvik þar sem þjóðþekkt manneskja hefði t.d frumkvæði að frétt eða veitti 

fjölmiðlum viðtal um óhóflega áfengisneyslu sína eða áfengismeðferð þá yrði sú persóna að 

þola það að fjölmiðlar myndu fylgjast með þeim þætti einkalífs hennar áfram, en þó hugsanlega 

aðeins innan þess ramma sem hún hefði sjálf sett.170  

Þegar fjölmiðlar birta upplýsingar um einkamálefni nafngreindra einstaklinga þá hefur 

Mannréttindadómstóll Evrópu metið birtingu upplýsinganna og hvort þær eigi erindi við 

almenning í hlutfalli við þá skerðingu sem hinn nafngreindi einstaklingur þarf að þola á 

einkalífi sínu í umrætt sinn með hliðsjón af þeim réttindum sem hann nýtur skv. 8. gr. 

sáttmálans. Þarna fer fram vegið mat á hagsmunum skv. 10. gr. og 8. gr. sáttmálans. Þegar 

skerðing á tjáningarfrelsi hefur átt sér stað hjá aðildarríki þá kannar dómstóllinn hvort það hafi 

verið tengsl á milli skerðingarinnar og hinna lögmætu markmiða sem réttlættu hana. Í máli 

Sunday Times gegn Bretlandi fjallaði dómstóllinn um þríþætt próf (e. a three fold test) í þessu 

samhengi.  

 

1. Hvort skerðingin hafi svarað til aðkallandi samfélagslegrar þarfar (e. pressing social 

need).   

                                                
170 Sigríður Rut Júlíusdóttir: „Mörk tjáningarfrelsis og friðhelgi einkalífs í umfjöllun um opinberar persónur,“ 
bls. 128.  
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2. Hvort skerðingin hafi verið í réttu hlutfalli við það lögmæta markmið sem stefnt var að 

(meðalhóf).  

3. Hvort að ástæðurnar sem stjórnvöld hafi gefið til að réttlæta skerðinguna hafi verið 

viðeigandi og fullnægjandi.171 

 

Hér má nefna dóm MDE Fressoz og Roire gegn Frakklandi, sem áður hefur verið reifaður. 

Þá var blaðamanni og útgefanda blaðsins Le Canard enchaîne talið heimilt að birta 

skattskýrslur forstjóra Peugeot bílaframleiðandans. Mennirnir höfðu verið sektaðir fyrir 

birtingu skýrslnanna, sem var aflað með ólögmætum hætti af ónafngreindum heimildarmanni 

blaðsins. Réttur til að birta skýrslurnar var talinn felast í 10. gr. MSE með það fyrir augum að 

styrkja trúverðugleika blaðagreinar sem birtist í franska dagblaðinu. Það hafði ríka þýðingu að 

ekki var um trúnaðarskjöl að ræða, þar sem hægt var að afla skattskýrslnanna með lögmætum 

hætti, og réttlæting fyrir skerðingu á tjáningarfrelsinu var byggð á veikum grunni. Málið 

undirstrikar vel hversu flókin könnun á meðalhófi (e. proportionality enquiry) fer fram hjá 

dómstólnum þegar réttlætingin fyrir skerðingu á réttindum samkvæmt 10. gr. er metin. Tvær 

aðferðir voru notaðar. Annars vegar mat á því hvort takmörkunin hafi gengið lengra en 

nauðsynlegt var til að ná lögmætu markmiði og hins vegar vegið mat á alvarleika 

skerðingarinnar og mikilvægi réttarins. Mikilvægi réttarins samkvæmt 10. gr. átti mikinn þátt í 

þeirri niðurstöðu að þær aðferðir sem voru notaðar af franska ríkinu voru ekki í réttu hlutfalli 

við lögmætt markmið sem stefnt var að.172 

Þegar réttur til tjáningarfrelsis á grundvelli 10. gr. sáttmálans er ósamrýmanlegur réttindum 

á grundvelli 8. gr. er afar erfitt að komast að niðurstöðu án þess að láta önnur réttindin vega 

þyngra á metunum en hin. Alveg síðan í Handyside-málinu hefur Mannréttindadómstóllinn 

byggt á því að aðildarríkin hafi svigrúm til sjálfstæðs mats. Í framkvæmd þýðir þetta að hið 

raunverulega álitaefni er hvort aðildarríki hafi gengið lengra við takmörkun á tjáningarfrelsinu 

en það sem er almennt viðurkennt meðal hinna aðildarríkjanna.173  

6.5 Myndbirting 
Rétturinn til eigin myndar er ekki sérstaklega verndaður með almennum ákvæðum í íslenskri 

löggjöf þegar efnissviði höfundaréttar sleppir, en sumar þjóðir, m.a grannþjóðir Íslendinga hafa 

sett í lög ákvæði um rétt til eigin myndar.174 Þá má nefna að rétturinn til að stjórna afritun eigin 

                                                
171 Helen Fenwick og Gavin Phillipson: Media Freedom under the Human Rights Act, bls. 93.  
172 Helen Fenwick og Gavin Phillipson: Media Freedom under the Human Rights Act, bls. 100-101.  
173 Päivi Hirvelä: „Media professionals and penalties for defamation,“ bls. 152.  
174 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 123. 
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myndar er mikilvægur þáttur í einkalífsvernd í bæði þýskri og franskri löggjöf.175 Þá skal þess 

getið að nafn manns eða mynd telst ekki til einkamálefna í skilningi 229. gr. alm. hgl., nema 

eitthvað fleira komi til, t.d frásögn af sjálfsmorðstilraun. Birting myndar eða nafns í óleyfi þarf 

því ekki að vera refsiverð.176 

Almennt séð verður ekki talið að nokkur maður geti átt skilyrðislausan rétt til þess að banna 

hvers kyns birtingu myndar af sér, í fjölmiðlum eða öðrum vettvangi. Fremur má segja að 

myndbirting sé leyfileg ef hún er ekki ósæmileg fyrir þann sem á í hlut. t.d sýnir hann ekki með 

niðrandi hætti. Bann við myndbirtingu verður að byggjast á sérstökum ástæðum og rökum sem 

grundvallast á réttinum til friðhelgis einkalífs, en hvar liggja mörkin? Dómstólar þurfa að vega 

og meta tjáningarfrelsi og réttinn til friðhelgis einkalífsins í þessu samhengi eins og öðru. 

Meðal þess sem taka þarf með í reikninginn í slíku mati er hvar mynd var tekin. Hvort hún var 

tekin þar sem viðfangsefnið var á opinberum stað eða heima sér eða á öðrum stað þar sem hann 

gat ekki vænst þess að vera myndaður.177  

Tækninni hefur fleygt fram á liðnum árum. Ekki nóg með að aðdráttarlinsur séu nú orðnar 

afar sterkar heldur eru einnig stafrænar myndavélar í flestum tegundum farsíma. Slíkar 

myndavélar gera það að verkum að auðvelt er að taka myndir án þess að sá sem myndaður er 

taki eftir því. Nú er svo komið að flestir eru komnir með myndavél í vasann, hvert sem þeir 

fara.178 Því hefur verið haldið fram að eðlisrök mæli með því að unnt sé að banna birtingu 

mynda sem teknar hafa verið úr launsátri, með sérstakri aðdráttarlinsu, ef ljóst er að 

viðfangsefnið vildi ekki láta mynda sig við gefnar aðstæður.179 Meginreglan er í raun sú að 

myndbirting án samþykkis persónu, sem er andlag myndarinnar, er brot gegn friðhelgi 

einkalífsins. Þessi meginregla er hins vegar ekki fortakslaus og hafa verið orðaðar ýmsar 

undantekningar á henni. Rætt hefur verið um að myndir á almannafæri á opinberum stöðum þar 

sem einstaklingurinn skiptir litlu máli fyrir aðalefni myndarinnar séu heimilar. Birting 

myndarinnar þarf jafnframt að hafa þýðingu fyrir almenning. Myndbirting af umferðarteppu þar 

sem menn inni í bílum sjást myndi teljast heimil, enda er aðalefni myndarinnar umferðarteppan  

í slíku tilviki. Ef í forgrunni væri hins vegar maður að bora í nefið þá væri slík myndbirting 

ekki talin heimil þar sem í slíku tilviki væru viðkvæmar aðstæður einkalífs ákveðins 

einstaklings aðalefni myndarinnar. Færð hafa verið rök fyrir því að birting mynda af 

viðkvæmum aðstæðum einstaklinga séu almennt bannaðar. Hvaða aðstæður teljast viðkvæmar 
                                                
175 Eric Barendt: Freedom of Speech, bls. 237.  
176 Jónatan Þórmundsson: „Brot gegn friðhelgi einkalífs,“ bls. 162.  
177 Eric Barendt: Freedom of Speech, bls. 237-238.  
178 Sigríður Rut Júlíusdóttir: „Mörk tjáningarfrelsis og friðhelgi einkalífs í umfjöllun um opinberar persónur,“ 
bls. 121.  
179 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 123.  
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er háð mati hverju sinni.180 Í Danmörku hefur fallið dómur, Ufr. 1916, bls. 729 (Brotin 

myndavél) þar sem faðir var sýknaður í skaðabótamáli fyrir að hafa brotið myndavél 

ljósmyndara sem hafði tekið mynd af honum fyrir utan sjúkrahús þar hann var á leið til að 

sækja þangað dóttur sína sem hafði verið týnd í nokkra daga.181 Hér má líka nefna Ufr. 1969, 

bls. 233 (Vændiskonur) en í því máli hafði danska sjónvarpið birt myndskeið sem tekið hafði 

verið með falinni myndavél af atferli vændiskvenna á götum Kaupmannahafnar án þess að 

samþykkis þeirra væri aflað. Stúlka nokkur sem þekktist á þessum myndum höfðaði 

skaðabótamál þar sem hún taldi að brotið hefði verið gegn friðhelgi einkalífs síns með 

birtingunni. Í dómi var staðfest að útsending þessarar myndar væri brot gegn friðhelgi einkalífs 

stúlkunnar, þótt ekki hafi verið talinn nægur grundvöllur til greiðslu skaðabóta. 

Eins og rakið var framar skiptir máli við hvaða aðstæður myndir eru teknar og hvort sá sem 

er myndaður mátti með réttu eiga von á því. Í Hrd. 1. mars 2007 (278/2006) (Bubbi fallinn) 

var fjallað um ærumeiðandi ummæli sem birtust í fyrirsögn tímaritsins Hér og Nú um 

þjóðþekktan tónlistarmann, Bubba Morthens. Blaðið birti mynd af honum á forsíðu, sem tekin 

hafði verið án hans vitundar, þar sem hann var að reykja sígarettu undir stýri á jeppanum 

sínum. Með þessari mynd birti tímaritið fyrirsögnina: „Bubbi fallinn.“ Ekki var talið unnt að 

skilja forsíðufyrirsögnina öðruvísi en svo að fullyrt væri að Bubbi væri byrjaður að neyta 

vímuefna, enda væri þorra þjóðarinnar kunnugt um vímuefnaneyslu hans fyrr á árum. Eins og 

fullyrðingin var fram sett var hún talin fela í sér ærumeiðandi aðdróttun og voru ummælin 

dæmd dauð og ómerk. Í dómi Hæstaréttar segir:  

 
Friðhelgi einkalífs nýtur verndar samkvæmt 71. gr. stjórnarskrárinnar. Þegar metnar eru þær skorður 
sem friðhelgi einkalífs setur tjáningarfrelsinu, sbr. 3. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar, skiptir 
grundvallarmáli hvort hið birta efni, myndir eða texti, geti talist þáttur í almennri þjóðfélagsumræðu 
og eigi þannig erindi til almennings. Þær myndir sem hér eru til umfjöllunar tengjast á engan hátt 
slíkri umræðu. Tilgangur birtingar þeirra sýnist hafa verið sá einn að svara ætluðum áhuga 
almennings á einkamálefnum gagnáfrýjanda og framsetningin á forsíðu blaðsins miðuð við að auka 
sölu þess. Þegar umræddar myndir voru teknar var gagnáfrýjandi eins og áður sagði á ferð um 
Reykjavík í bifreið sinni. Mátti hann við þær aðstæður með réttu vænta þess að friðhelgi einkalífs 
síns yrði virt. Sú friðhelgi var brotin með birtingu fyrrgreindra mynda, bæði myndarinnar á forsíðu 
blaðsins og myndanna af gagnáfrýjanda á blaðsíðum 16 til 17 í blaðinu. Með því hefur verið framin 
meingerð gegn friði og persónu gagnáfrýjanda sem aðaláfrýjandi ber miskabótaábyrgð á samkvæmt 
b. lið 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga. 

 
Niðurstaða Hæstaréttar er afdráttarlaus. Þarna tekur rétturinn öll tvímæli af því að birting 

mynda af þessu tagi, sem teknar eru án vitundar þess sem er myndaður við aðstæður þar sem 

hann mátti með réttu ætla að hann fengi að vera í friði, teljast brot á friðhelgi einkalífsins. 
                                                
180 Sigríður Rut Júlíusdóttir: „Mörk tjáningarfrelsis og friðhelgi einkalífs í umfjöllun um opinberar persónur,“ 
bls. 121-122.  
181 Páll Sigurðsson: Lagaskuggsjá, bls. 57.  
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Blaða- og fréttamenn geta í raun gengið út frá því sem vísu að ef þeir eru með myndir sem 

teknar eru við slíkar aðstæður þá sé birting þeirra ekki heimil. Ekki nema þær eigi brýnt erindi 

við almenning, t.d af því almannahagsmunir réttlæta birtingu, eins og afhjúpun spillingar hjá 

embættis- eða stjórnmálamönnum. Það má t.d ímynda sér að birting myndar sem tekin er úr 

launsátri af stjórnmálamanni að þiggja mútur væri alltaf réttlætanleg með vísan til 

almannahagsmuna. Fjölmiðlar gegna mikilvægu aðhaldshlutverki gagnvart stjórnmálamönnum 

og má segja að það sé í raun skylda fjölmiðla að upplýsa almenning um slík tilvik.182 

Franskir dómstólar hafa talið það brot á friðhelgi einkalífsins þegar tiltekið tímarit birti 

myndi af þekktri leikkonu þegar hún var að yfirgefa sjúkrahús, þar sem gert hafði verið að 

meiðslum hennar eftir bílslys. Á síðastliðnum árum hafa breskir dómstólar jafnframt staðið 

frammi fyrir spurningum um hvað sé forsvaranlegt í þessu samhengi með tilliti til friðhelgis 

einkalífsins. Þekktasta málið snýr að fyrirsætunni Naomi Campbell, en dagblaðið Daily Mirror 

birti myndir af henni þar sem hún var að yfirgefa fund NA-samtakanna, samtaka þeirra sem 

glíma við fíkniefnavanda. House of Lords komst að þeirri niðurstöðu með naumum meirihluta 

að myndbirting og frétt um að Campbell væri í meðferð vegna eiturlyfjafíknar bryti gegn 

friðhelgi einkalífs hennar.183 Í dómnum segir m.a að sú staðreynd að Campbell sé fræg og 

einkalíf hennar þyki fréttnæmt sé ekki nóg til að svipta hana rétti til friðhelgis einkalífsins.184 

Þá var í Danmörku talið óheimilt að greina frá kynhneigð þjóðþekktrar danskrar 

handknattleikskonu þar sem sú umfjöllun varðaði ekki opinbert líf hennar.185 

Hinn 28. júní 2004 kvað MDE upp dóm sem vakti mikla athygli og viðbrögð ekki síst 

meðal blaða- og fréttamanna og samtaka þeirra. Töldu ýmsir úr þeim hópi að dómurinn, sem 

fjallaði um myndvernd heimsfrægrar konu, Karólínu prinsessu, bæri með sér nýja og breytta 

stefnu þegar einkalífsvernd opinberra persóna væri annars vegar og þrengdi mjög frelsi 

fjölmiðla til að fjalla um einkalíf slíkra einstaklinga, þar sem almenningur ætti rétt á að fræðast 

um lifnaðarhætti fræga fólksins, jafnvel þótt það gegndi ekki opinberum trúnaðarstörfum eða 

væri áberandi fyrir eigin verðleika, svo sem afrek í íþróttum eða listum. Karólína hefur um 

mjög langt skeið verið vinsælt umfjöllunarefni fjölmiðla og hefur umfjöllun um einkalíf hennar 

verið mjög nærgöngul og hafa fá atriði úr einkalífi hennar verið dulin almenningi.186 Um er að 

ræða MDE, Von Hannover gegn Þýskalandi (nr. 1), 24. júní 2004 (59320/00) en málið markaði 
                                                
182 Sigríður Rut Júlíusdóttir: „Mörk tjáningarfrelsis og friðhelgi einkalífs í umfjöllun um opinberar persónur,“ 
bls. 122.  
183 Eric Barendt: Freedom of Speech, bls. 239.  
184 Eric Barendt: Freedom of Speech, bls. 241.  
185 Sigríður Rut Júlíusdóttir: „Mörk tjáningarfrelsis og friðhelgi einkalífs í umfjöllun um opinberar persónur,“ 
bls. 127. Um er að ræða dóm Östre Landsret í Danmörku, Anja Andersen gegn Se og Hör frá 24. september 
2004.  
186 Páll Sigurðsson: Lagasýn, bls. 29-31.   



 - 102 - 

hápunkt langrar baráttu Karólínu til að stöðva birtingu mynda af sér og börnum sínum í 

fjölmiðlum, sem teknar voru af svokölluðum papparazza-ljósmyndurum án hennar vitundar, en 

um er að ræða einstaklinga sem hafa það að atvinnu að sitja um fyrir frægu fólki og taka 

myndir af því, oft með aðdráttarlinsum. MDE komst að þeirri niðurstöðu að það hefði verið 

brot á 8 gr. sáttmálans af hálfu þýska ríkisins að tryggja Karólínu ekki réttarúrræði fyrir 

þýskum dómstólum til að bregðast við þessum myndbirtingum. Þannig hafi verið til staðar 

jákvæð skylda af hálfu þýska ríkisins til að vernda einkalíf hennar.187 Í dómi MDE segir:   

 
(53) Í þessu máli er enginn vafi á því að birting ýmissa þýskra tímarita á myndum af kæranda í 
daglegu lífi, hvort sem hún er einsömul eða með öðrum, fellur undir einkalíf hennar.  
(57) Dómstóllinn áréttar að þótt tilgangur 8. gr. sé í raun að vernda einstaklinginn fyrir skerðingu 
sem grundvallast af geðþótta stjórnvalda þá knýr ákvæðið ekki aðeins ríkið til að forðast slíka 
íhlutun. Til viðbótar við þessa neikvæðu skuldbindingu geta jákvæðar skuldbindingar falist í virkri 
vernd fyrir friðhelgi einkalífs og fjölskyldu. Þessar skyldur geta falið í sér ráðstafanir sem eiga að 
tryggja virðingu fyrir einkalífi, jafnvel þegar um er að ræða innbyrðis samskipti borgaranna.  

 

Það sem kemur á óvart er skortur á röksemdafærslu í niðurstöðu dómsins um hvers vegna 

myndbirtingar af Karólínu og fjölskyldu töldust brot á 8. gr. sáttmálans en því hefur verið 

haldið fram að þessi dómur gangi mjög langt í að útvíkka hugtakið „einkalíf“ á róttækan hátt 

skv. 8. gr. sáttmálans. Dómstóllinn rökstuddi ekki á neinn hátt hvernig þessi niðurstaða ætti sér 

rætur í fyrri niðurstöðum dómstólsins. Þá hefur þessi niðurstaða verið gagnrýnd m.a á þeirri 

forsendu að í henni hafi svigrúm aðildarríkjanna (e. margin of appreciation) í raun verið að 

engu haft, en þýskir dómstólar höfðu byggt upp þróað kerfi og í þýskri löggjöf voru reglur um 

þá einkalífsvernd sem einstaklingar njóta eftir því hvort þeir eru opinberar persónur eða ekki.188 

Því hefur haldið fram að skilningur dómstóla aðildarríkja Mannréttindasáttmálans á mikilvægi 

þess að fram fari mat í jafnvægi á 8. gr. sáttmálans og 10. gr. muni aukast eftir niðurstöður í 

tveimur mikilvægum málum. Annars vegar Karólínudómnum síðari, MDE, Von Hannover gegn 

Þýskalandi (nr. 2), 7. febrúar 2012 (40660/08 og 60641/08) og MDE Axel Springer gegn 

Þýskalandi, 7. febrúar 2012 (39954/08)189 en vikið var að máli Axel Springer hér framar.  

Í Karólínumálinu síðara, héldu kærendur, Karólína og maður hennar, því fram að synjun 

þýskra dómstóla á kröfu þeirra um lögbann á frekari myndbirtingar af þeim í þarlendum 

fjölmiðlum bryti gegn rétti þeirra til friðhelgis einkalífsins samkvæmt 8. gr. MSE. Um var að 

ræða myndir sem teknar voru með aðdráttarlinsu af þeim við hin og þessi tækifæri. Það var 

                                                
187 Helen Fenwick og Gavin Phillipson: Media Freedom under the Human Rights Act, bls. 671.  
188 Helen Fenwick og Gavin Phillipson: Media Freedom under the Human Rights Act, bls. 671-674.  
189 Robert Walker: „When is there a public interest in private life?“ bls. 64-65.  
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niðurstaða MDE að endurbirting myndanna hafi ekki falið í sér brot á friðhelgi einkalífsins. Í 

niðurstöðunni segir:  

 
(123) Dómstóllinn tekur fram að samkvæmt dómaframkvæmd þýskra dómstóla, teljast aðstæður við 
myndatöku vera einn af þeim þáttum sem koma til skoðunar þegar andstæðir hagsmunir eru vegnir 
og metnir hvor gagnvart öðrum. Í þessu tilviki sést af niðurstöðum þýskra dómstóla að þessi þáttur 
krafðist ekki ítarlegri rannsóknar þar sem kærendur lögðu ekki fram neinar viðhlítandi röksemdir og 
það voru engar forsendur sem réttlættu lögbann á birtingu myndanna. Dómstóllinn bendir á, rétt eins 
og þýski sambandsdómstóllinn, að myndir af kærendum á miðri götu í St. Moritz í vetur voru einar 
og sér ekki móðgandi þannig að réttlætt geti bann við birtingu þeirra.  
 

Það var niðurstaða MDE að 8. gr. sáttmálans hefði ekki verið brotin. Dómstóllinn fór 

sérstaklega yfir mat þýskra dómstóla á tjáningarfrelsi útgefandans annars vegar og friðhelgi 

kærenda hins vegar. Þá kannaði dómstóllinn hvort birting myndanna hefði verið liður í 

opinberri umræðu og átt erindi við almenning og þær aðstæður sem myndirnar voru teknar í. 

Ekki verður sú ályktun dregin hér að dómstóllinn leggi í raun blessun sína yfir papparazza-

ljósmyndir í þessari niðurstöðu. Fremur verður að álykta að myndbirtingin hafi verið saklaus og 

að svokallaðar almannapersónur verði að þola hnýsni af þessu tagi upp að einhverju marki. 

Meta þarf þó aðstæður hverju sinni.  

Í máli Axel Springer gegn Þýskalandi kvartaði útgáfufyrirtækið Axel Springer, sem gefur út 

dagblaðið Bild, undan lögbanni sem það hafði þurft að sæta á umfjöllun um handtöku og síðar 

sakfellingu þjóðþekkts sjónvarpsleikara í Þýskalandi vegna fíkniefnamisferlis, en hann hlaut 

dóm fyrir vörslu fíkniefna. Þýskir dómstólar tóku undir kröfu hans og staðfestu lögbann gegn 

frekari birtingu greina um málið á grundvelli þess að fíkniefnabrotin voru minniháttar og 

hagsmunir hans, að einkalífs hans væri verndað, voru taldir vega þyngra á metunum en 

röksemdir um að fréttir af málinu ættu erindi við almenning. Mannréttindadómstóllinn vék að 

því að 8. gr. og 10. gr. stæðu jafnfætis. Að mati dómstólsins voru ekki nægilega sterk rök fyrir 

því að varðveita nafnleynd leikarans, með hliðsjón af eðli brots hans og hversu þekktur hann 

var í Þýskalandi. Þá fór dómstóllinn yfir það að fréttirnar af handtöku leikarans hafi 

grundvallast á staðreyndum sem aflað var frá lögreglunni. Þá hafði þýðingu að ekki var greint 

frá neinum nákvæmum smáatriðum úr einkalífi hans, aðeins aðstæðum fyrir og eftir handtöku 

hans. Í niðurstöðunni segir:  

 

(109) Varðandi alvarleika viðurlaga sem fyrirtæki kæranda þurfti að sæta telur dómstóllinn að þau 
hafi haft fælingaráhrif (e. chilling effect) á kæranda. Þau voru, í öllum tilvikum, ekki réttlætanleg í 
ljósi framangreindra þátta.  
(110) Að lokum, rök ríkisins, þótt þau séu viðeigandi, þá eru þau ekki fullnægjandi til að réttlæta að 
hin kærða skerðing á tjáningarfrelsi hafi verið réttlætanleg í lýðræðislegu þjóðfélagi. Þrátt fyrir það 
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svigrúm sem aðildarríkin njóta telur dómstóllinn að meðalhólfs hafi ekki verið gætt annars vegar 
vegna ákvarðana dómstóla til að takmarka tjáningarfrelsi fyrirtækis kæranda og hins vegar hinu 
lögmæta markmiði sem að var stefnt. (e. legitimate aim pursued.) 

 
Það var niðurstaða MDE að Þýskaland hefði brotið gegn 10. gr. sáttmálans. Ekki hafi verið 

gætt meðalhófs þegar lögbann var sett á umfjöllun Bild. Þessi dómur er gott dæmi um þá 

aðferðafræði sem dómstóllinn beitir þegar meðalhófsreglan er annars vegar. Erfitt er hins vegar 

að draga einhverjar víðtækar ályktanir af niðurstöðunni. Það virðist hafa haft ríka þýðingu hér 

að grundvöllur fréttar Bild var annars vegar upplýsingar sem aflað var hjá lögreglunni og hins 

vegar sú staðreynd að myndbirtingin var ekki úr samhengi við efni málsins. Þarna var 

þjóðþekktur leikari, almannapersóna, gripinn með fíkniefni. Mannréttindadómstóllinn lagði til 

grundvallar í málinu að tjáningarfrelsið hefði verið metið gagnvart réttinum um friðhelgi 

einkalífsins á grundvelli eftirtalinna atriða: miðlun upplýsinga í opinberri umræðu, hversu 

þekktur viðkomandi einstaklingur er, fyrri hegðun hans og framkoma í fjölmiðlum, sú aðferð 

sem notuð var til að afla þeirra upplýsinga sem voru birtar og áreiðanleiki þeirra, efni og 

framsetning og afleiðingar birtingu þessara upplýsinga í hlutfalli við hversu íþyngjandi 

lögbannið var. Í þessu tilviki komst dómstóllinn að því að forsendur tjáningarfrelsisins væru 

þyngri á metunum og taldi að 10. gr. hefði verið brotin. Meðalhófs hafi ekki verið gætt því 

ekkert samband var á milli takmarkana þýskra dómstóla og því lögmæta markmiði sem að var 

stefnt (e. legitimate aim pursued).190 Af þessum niðurstöðum má draga þær ályktanir að með 

engu móti verði séð af dómaframkvæmd MDE að birting mynda af frægu fólki sem teknar eru 

án þeirrar vitundar gangi gegn 8. gr. sáttmálans. Meta þarf hvert tilvik fyrir sig og í hvaða 

tilgangi myndirnar voru birtar, samhengi þeirra við umfjöllun fjölmiðils hverju sinni og þær 

upplýsingar sem eru birtar samhliða myndbirtingunni, hvort þessar myndir hafi átt erindi við 

almenning á einhverjum tímapunkti, svo nokkur atriði séu nefnd. Það hafði t.d þýðingu í máli 

Axel Springer að fréttir Bild voru byggðar á upplýsingum sem aflað var hjá lögreglunni.  

Hæstiréttur Íslands hefur hins vegar tekið af skarið í þessum efnum varðandi íslenskan 

gildandi rétt og telja verður að dómur réttarins Hrd. 1. mars 2007 (278/2006) (Bubbi fallinn), 

sem reifaður var framar í ritgerðinni, sé býsna skýr í þessum efnum. Myndbirting þegar mynd 

er tekin úr launsátri er ekki heimil ef umfjöllunarefnið á ekki erindi við almenning. Menn eiga 

að geta treyst því að þegar þeir eru undir stýri á bíl úti í umferðinni þá séu þeir látnir í friði, líkt 

og gildir um myndir teknar á heimili fólks. Sbr. orðalag úr forsendum dómsins í umræddu máli: 

„Mátti hann við þær aðstæður með réttu vænta þess að friðhelgi einkalífs síns yrði virt. Sú 

friðhelgi var brotin með birtingu fyrrgreindra mynda.“ Hér er líka viðeigandi að rifja  upp 

                                                
190 Päivi Hirvelä: „Media professionals and penalties for defamation,“ bls. 152-153.  
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orðalag úr dómi í máli Axel Springer gegn Þýskalandi en þar segir að hugtakið einkalíf nái yfir 

„persónuupplýsingar sem einstaklingar hafa réttmætar væntingar um að séu ekki birtar án 

samþykkis þeirra.“ Það liggur í hlutarins eðli að menn hafa réttmætar væntingar um að þeir 

verði ekki myndaðir þar sem þeir eru að reykja undir stýri, eða eru að athafna sig á heimili sínu, 

svo dæmi séu nefnd.  

 

6.6 Nafnbirting 
Ákvæði um friðhelgi einkalífsins og tjáningarfrelsi geta líka rekist á þegar álitaefni vaknar 

hvort fjölmiðlar megi greina frá nafni einstaklings sem hefur lögmæltan rétt til að njóta 

nafnleyndar (e. a legal right to anonymity). Dæmi í þessum efnum eru þolendur ofbeldisbrota 

en ákvæði sem banna birtingu slíkra upplýsing eru í gildi víða.191 Velta má fyrir sér hvort slíkar 

upplýsingar eigi einhvern tímann erindi við almenning og jafnframt hvaða tilgangi það þjóni að 

birta slíkar upplýsingar. Sárasjaldan reynir á álitaefni af þessu tagi hér á landi þar sem 

fjölmiðlar virða almennt friðhelgi einkalífs þolenda afbrota. Eins og rakið var framar telst nafn 

manns eða mynd ekki til einkamálefna í skilningi 229. gr. alm. hgl., nema eitthvað fleira komi 

til, t.d frásögn af sjálfsmorðstilraun. Birting myndar eða nafns í óleyfi þarf því ekki að vera 

refsiverð.192  

Raunhæfara álitaefni hér er hvenær forsvaranlegt er að birta nafn grunaðs manns, 

einstaklings sem ekki hefur verið ákærður fyrir refsivert athæfi en er með réttarstöðu 

sakbornings á grundvelli sakamálalaga nr. 88/2008. Í síðari málslið 4. gr. siðareglna BÍ segir að 

í frásögnum af dóms- og refsimálum skulu blaðamenn „virða þá meginreglu laga að hver maður 

er talinn saklaus þar til sekt hans hefur verið sönnuð.“ Þannig er ekkert í siðareglunum sem 

bannar fjölmiðlum að nafngreina ákærðan mann, eða eftir atvikum mann sem er til rannsóknar 

vegna gruns um refsiverða háttsemi. Þá er ekki vikið að þessu beint í fjölmiðlalögum. Að mati 

höfundar hefur sérstaka þýðingu hér að í greinargerð með sakamálalögum er sérstaklega vikið 

að því að hvaða skilyrði þurfi að vera til staðar svo einstaklingur fái réttarstöðu sakbornings, 

samkvæmt 27. gr. laganna, en þar segir:   

 
Samkvæmt íslenskum rétti hefur ekki verið gerður greinarmunur á grunuðum manni annars vegar og 
sökuðum manni hins vegar, eins og t.d. hefur verið gert í danskri lagaframkvæmd. Í 1. mgr. er gert 
ráð fyrir að þessi skipan haldist óbreytt hér á landi. Þar af leiðandi verður maður ekki sakborningur 
við neina formlega athöfn, þótt það liggi ljóst fyrir, svo að dæmi sé tekið, að um leið og maður er 
handtekinn í þágu rannsóknar skoðast hann sakborningur í skilningi laganna. Þótt miðað sé við að 
maður sé borinn sökum eða grunaður um refsiverða háttsemi nægja mjög óljósar grunsemdir í hans 

                                                
191 Eric Barendt: Freedom of Speech, bls. 235. 
192 Jónatan Þórmundsson: „Brot gegn friðhelgi einkalífs,“ bls. 162.  
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garð ekki til þess að hann teljist sakborningur. Á hinn bóginn er ekki gengið svo langt í þessu efni 
að gerð sé krafa um rökstuddan grun, sbr. hins vegar 90. og 95. gr. frumvarpsins. Þetta þýðir að 
jafnskjótt og viss grunur vaknar um að maður sé viðriðinn brot, með þeim hætti að refsivert geti 
talist, skal litið á hann sem sakborning. Við það öðlast hann réttarstöðu sakaðs manns eftir því sem 
nánar er kveðið á um í lögunum. 

 

Er þetta breyting frá því sem gilti fyrir gildistöku laganna því nú dugar að maður sé þannig 

„viðriðinn brot,“ að hann geti talist sakborningur. Þetta þýðir að fleiri geta fengið réttarstöðu 

sakbornings við rannsókn sakamála en áður og hefur tilhneigingin verið í þá átt hjá handhöfum 

ákæruvaldsins hér á landi,193 meðal annars með það fyrir augum að tryggja mönnum rétt til að 

fella ekki sök á sjálfan sig sem vitni, skv. 2. mgr. 64. gr. sml. og 2. mgr. 113. gr. sml. Þessi 

réttur, oft nefndur þagnarréttur, er talinn felast í 6. gr. MSE þótt ekki sé hans þar getið berum 

orðum.194 Það leiðir af eðli máls að virðing fyrir þessum rétti ætti að fela í sér að fleiri en færri 

fái réttarstöðu sakbornings við rannsókn sakamála. Það vekur upp spurningar hvort það sé 

forsvaranlegt að þeir sem hafi slíka réttarstöðu séu nafngreindir í fjölmiðlum, sérstaklega þegar 

aðkoma þeirri að máli sem er til rannsóknar er hugsanlega aðeins smávægileg. Umfjöllun 

íslenskra fjölmiðla um íslenska bankahrunið hefur hins vegar verið með þeim hætti að það 

liggur nærri að það sé almennt viðurkennt að rétt sé að nafngreina þá sem eru með réttarstöðu 

sakbornings í efnahagsbrotamálum. Í einhverjum tilvikum virðist þetta hafa haft áhrif á 

umfjöllun um önnur sakamál einnig.  

 Eiga blaða- og fréttamenn að nafngreina menn sem hafa ekki verið ákærðir en eru með 

réttarstöðu sakborninga í sakamáli? Hafa þeir þann rétt?  Leiða má þá reglu óbeint af 4. gr. 

siðareglna BÍ að þessi réttur sé umdeilanlegur og meirihluti fjölmiðla hér á landi virðist hafa 

fylgt þessari reglu lengst af. Þá er eðlilegt að skýra 3. gr. siðareglna BÍ saman við 4. gr. en í 3. 

gr. segir að blaðamaður vandi upplýsingaöflun sína, úrvinnslu og framsetningu svo sem kostur 

er og sýni fyllstu tillitssemi í vandasömum málum. Hann eigi að forðast allt, sem valdið getur 

saklausu fólki, eða fólki sem á um sárt að binda, óþarfa sársauka eða vanvirðu. Þá má hér 

einnig nefna  26. gr. fml. sem hefur verið fjallað um framar í þessari ritgerð. 

Eins og rakið hefur verið framar þá setja fjölmiðlar sér oft sínar eigin siðareglur, sem eru þá 

lögum og siðareglum BÍ til fyllingar. Hæstiréttur Íslands hefur tvívegis vísað beint í reglu af 

þessu tagi þegar metið hvort fréttamaður var í góðri trú við framsetningu fréttar, sbr. það sem 

fram kom í 4. kafla ritgerðarinnar. Í 7. gr. reglna Ríkisútvarpsins ohf. um fréttir og fréttatengt 

efni kemur fram að í umfjöllun um sakamál skuli virt sú meginregla að hver maður skuli talinn 

                                                
193 „Fleiri en færri munu fá stöðu grunaðra.“ Morgunblaðið, 24. maí 2009, bls. 2. 
194 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – mannréttindi, bls. 253.  
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saklaus þar til sekt hans hefur verið sönnuð. Þannig er ekki lagt fortakslaust bann við 

nafnbirtingu sakbornings og reglan efnislega svipuð og 3. gr. siðareglna BÍ.  

Stærsta einkarekna fjölmiðlafyrirtækið, 365. miðlar ehf., sem gefur út bæði prent- og 

ljósvakamiðla, hefur þá stefnu að nafngreina ekki einstaklinga fyrr en ákæra hefur verið gefin 

út. Í siðareglum 365 miðla segir:  

 

Ritstjórnir bera virðingu fyrir meginreglu réttarríkisins um að aðilar eru saklausir uns sekt 
þeirra er sönnuð og bera virðingu fyrir ábyrgð fjölmiðla í allri slíkri umfjöllun. Í umfjöllun 
um sakamál skal að öllu jöfnu ekki nafngreina sakborning fyrr en hann er ákærður. 
Undantekningar á slíkri nafnleynd geta átt við ef viðkomandi á langa brotasögu í 
ofbeldismálum, umfang málsins vekur mikla athygli, alvarleiki máls réttlætir slíka 
nafnbirtingu og/eða nafn viðkomandi hefur þegar komið fram á öðrum vettvangi. Þegar um 
nafnbirtingar er að ræða áður en fullnaðardómur er genginn er þess gætt að efnistök og 
orðalag taki mið af því að ekki er búið að sakfella í viðkomandi máli og því sé ekki að finna 
ósannaðar fullyrðingar af neinu tagi um meint brot. Þolendur ofbeldisbrota eru að öllu jöfnu 
ekki nafngreindir og aldrei þolendur kynferðisbrotamála eða börn. Í einkamálum er það mat 
ritstjórna hverju sinni hvort að aðilar máls séu nafngreindir. 

 
 
Það er ástæða til að staldra við orðalagið að „alvarleiki máls“ réttlæti slíka birtingu. Það 

þarf kannski að hafa hugfast, í ljósi þess sem rakið var framar, að íslenska efnahagshrunið er 

einstætt í sögunni og snerti þjóðarsálina mjög djúpt. Þannig hefur verið hávær krafa um 

einhvers konar réttlæti vegna þess, þótt nánari afmörkun á inntaki hennar sé óljós eða að 

minnsta kosti mjög huglægs eðlis. Þannig virðist hafa skapast einhvers konar viðurkenning á 

því að rétt sé að nafngreina grunaða menn í stórum efnahagsbrotamálum sem tengjast íslenska 

bankahruninu.  Í þessu tilviki væri hægt að rökstyðja að íslenska efnahagshrunið og tengd mál 

féllu undir alvarleg mál, sbr. framangreint. Ekki verða hins vegar dregnar víðtækar ályktanir af 

þessu og eðlilegt að meginreglunum sem raktar voru framar sé fylgt. Að menn séu ekki 

nafngreindir fyrr en í fyrsta lagi eftir útgáfu ákæru. Það leiðir af ákvæðum 3. og 4. gr. 

siðareglna BÍ, ákvæðum um friðhelgi einkalífsins í 71. gr. stjskr.  og 8. gr. MSE og 

hlutlægniskröfunni, efnisskyldunni, sem kemur fram í 26. gr. fml. 

Að framansögðu virtu verður hins vegar að huga að því að ef vönduð upplýsingaöflun er 

grundvöllur fréttar og hún er byggð á upplýsingum frá lögreglu, þá mælir það með því að þessi 

réttur sé til staðar, þ.e að nafngreina sakborninga, sé um áreiðanlegar og sannar upplýsingar að 

ræða. Þetta er auðvitað smekksatriði og hvaða stefnu fjölmiðlarnir sjálfir fylgja. Hins vegar 

mætti þá velta fyrir sér, ef það skref er stigið að nafngreina mann sem er aðeins til rannsóknar, 

hvort ekki sé eðlilegt að hann njóti þá réttar til þess að svara fyrir þær ásakanir sem bornar eru á 

hann. Hér skal áréttað að um er að ræða einstakling sem hefur ekki verið ákærður. Sá sem er til 
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umfjöllunar hefur hins vegar ekki lögvarða kröfu til slíks réttar til athugasemda samkvæmt 

andsvarsreglunni í 36. gr. fml. því sú regla nær aðeins yfir þau tilvik þegar um er að ræða 

rangar staðhæfingar um staðreyndir í frétt. Af þessu leiðir að ef staðhæfing um réttarstöðu 

sakbornings í frétt er sönn, þá hefur sá sem er til umfjöllunar ekki lögvarða kröfu um að koma 

sínum sjónarmiðum að, byggt á þessu ákvæði fjölmiðlalaga.   

7.0 Niðurstöður og lokaorð  
Frelsis fjölmiðla er hvergi getið berum orðum í 73. gr. stjskr. eða 10. gr. MSE, en eins og rakið 

var í fyrstu köflum ritgerðarinnar er það snar þáttur í tjáningarfrelsinu. Eftir breytingu á 

stjórnarskránni 1995 og þá dóma sem fallið hafa í Hæstarétti Íslands síðan er ljóst að MDE átti 

stóran þátt í þeirri auknu áherslu sem lögð er á stöðu fjölmiðla, en þeir njóta sérstakrar stöðu í 

lýðræðislegu þjóðfélagi og eru eins konar „varðhundur almennings,“ (e. public watchdog). 

Hæstiréttur Íslands hefur tekið upp sömu aðferðafræði og MDE og flokkað ærumeiðandi 

ummæli í gildisdóma annars vegar og staðhæfingar um staðreyndir hins vegar. Þá hefur 

Hæstiréttur einnig í málum sem varða tjáningarfrelsið metið hvort takmörkunin hafi verið 

nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi, og þannig fylgt stefnu MDE í málum vegna 10. gr. 

sáttmálans, eins og rakið var í kafla 3.1.  

 Blaða- og fréttamenn eru þeir sem starfa á ritstjórnum fjölmiðla. Þeir njóta rýmkaðs 

tjáningarfrelsis í ljósi sérstakrar stöðu fjölmiðla, en ábyrgð og skyldur fylgja þessu frelsi. 

Ábyrgðin felst m.a í því að misnota ekki stöðu sína og gæta að réttindum annarra og fylgja 

skráðum siðareglum starfsstéttar sinnar. Skyldur og ábyrgð blaða- og fréttamanna samkvæmt 2. 

mgr. 10. gr. MSE hafa sérstakt vægi þegar hætt er á því að réttindi annarra eru brotin, eins og 

rakið var í kafla 3.3. Meginreglan er að blaða- og fréttamenn bera sönnunarbyrði fyrir 

staðhæfingum um staðreyndir sem eru taldar ærumeiðandi. Af þessum sökum er það aðeins við 

afar sérstakar aðstæður sem fjölmiðlum er játað svigrúm til að víkja að einhverju marki frá 

skyldu til að sanna staðhæfingar sínar. Tjáningarfrelsi blaða- og fréttamanna er vandmeðfarið, 

eins og fjallað var um í kafla 4.1 og er það ekki án takmarkana. Jákvæðar og neikvæðar skyldur 

blaða- og fréttamanna koma fram í settum lögum, siðareglum og almennt viðurkenndum 

óskráðum reglum. Eins og fjallað var um í kafla 4.2.4 er rétturinn til andsvars mikilvæg regla 

sem veitir blaða- og fréttamönnum aðhald. Rétturinn takmarkast þó við staðhæfingar um 

staðreyndir og heimildir fjölmiðla til að synja andsvari eru skýrar samkvæmt fjölmiðlalögum.   

 Eins og fjallað var um í 4. kafla hafa siðareglur ríka þýðingu þegar metið er hvort blaða- 

og fréttamenn teljist hafa verið í góðri trú þegar þeir birtu frétt. Í dómum MDE í málum 

Bjarkar Eiðsdóttur og Erlu Hlynsdóttur sést skýrt að dómstóllinn lítur til siðareglna 
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blaðamanna þegar hann metur hvort aðildarríki hafi verið heimilt að skerða frelsi blaða- og 

fréttamanna, en MDE hefur fylgt þessari aðferðafræði lengi.  Eins og rakið var í kafla 4.3.5 

skipta eigin siðareglur fjölmiðla einnig máli. Þannig hefur Hæstiréttur tvívegis vísað til 

starfsreglna RÚV þegar metin var góð trú fréttamanns. Vægi góðrar trúar og þýðing hennar 

hefur aukist í seinni tíð. Þetta má ráða af dómaframkvæmd Hæstaréttar, eins og fjallað var um í 

5. kafla. Séu ærumeiðandi ummæli sem birtast í frétt sönn, þá er meginreglan sú að engin 

ábyrgð skapast, en sönnunarbyrðin er hjá blaða- og fréttamönnum. Þannig virðast bæði 

Hæstiréttur og MDE beita reglunni um að ummælin séu ósönn þangað til annað sannast (e. 

presumption of falsity). Trú blaðamanns og á sannleiksgildi ummæla dugir ekki til. Það er 

aðeins við afar sérstakar aðstæður sem fjölmiðlum er játað svigrúm til að víkja með einhverju 

marki frá skyldu þeirra til að sanna staðhæfingar um staðreyndir. Hvort grundvöllur sé fyrir því 

að víkja frá þessum skilyrðum ræðst af eðli og umfangi hinna ærumeiðandi ummæla hverju 

sinni og upp að því marki sem fjölmiðlar geta með sanngjörnum hætti litið á heimildarmenn 

sína sem áreiðanlega með hliðsjón af ummælunum. 

Sé blaðamaður viss í sinni sök að framsetning efnis sé innan marka laga- og siðareglna og 

það eina sem vaki fyrir honum sé miðlun upplýsinga sem eigi erindi við almenning verður að 

telja líklegt að hann sé í góðri trú.  

Eins og rakið var kafla 5.4.1 skiptir framsetning miklu máli þegar góð trú blaðamanns er 

metin. Hann má ekki ganga lengra í framsetningu efnis en staðreyndir máls og aðstæður allar 

gefa tilefni til. Þótt blaða- og fréttamenn njóti réttar til að móðga, hneyksla og ögra þá verður 

hin ögrandi framsetning að eiga sér rætur í staðreyndum málsins. Því harðari sem gagnrýnin er í 

frétt, því traustari þarf grundvöllur hennar að vera, þ.e. fleiri heimildarmenn o.s.frv. MDE hefur 

lagt sig fram við að rannsaka framsetningu í fréttum þegar metið var hvort blaðamenn hafi 

verið í góðri trú. Þannig hefur það skipt máli hvort sá sem vann frétt hafi sleppt mikilvægum 

upplýsingum og þannig villt um fyrir lesendum. Slíkt hefur verið talið styrkja að hann hafi ekki 

verið í góðri trú. Ábyrg blaðamennska snýst um að miðla upplýsingum til almennings og 

undanskilja ekkert sem skiptir máli, eins og MDE fjallaði um í máli Stoll gegn Sviss.  

Þá skiptir miklu máli fyrir frétt að hafa sérstök mótvægisatriði eða það sem MDE kallar 

“counter-balancing elements.” Ef slík atriði eru í frétt, eins og viðbrögð þess sem fjallað er um 

og önnur atriði sem eru til þess fallin að styrkja jafnvægið í framsetningu, þá má ganga út frá 

því að blaða- eða fréttamaður sem vann viðkomandi frétt hafi verið í góðri trú. Mál Bjarkar 

Eiðsdóttur er skýrt dæmi um þetta og raunar má leiða þessa reglu af 26. gr. fml. og 3. gr. 

siðareglna BÍ. Það er hins vegar ekki nóg að birta bara viðbrögð þess sem fjallað er um ef 

önnur atriði eru ekki sett fram í jafnvægi, eins og staðhæfingar í fyrirsögnum, sbr. dóm 
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Hæstaréttar í máli ritstjóra vefmiðilsins Pressunnar, sem reifaður var í kafla 5.4.1. Dómurinn 

undirstrikar í raun mikilvægi þess að framsetning blaða- og fréttamanna sé þannig að hún  

rúmist innan 3. gr. siðareglna BÍ og 1. mgr. 26. gr. fml. Þannig sé ekki nóg að leyfa gagnstæðri 

skoðun að heyrast í frétt ef framsetning hennar er ekki sett fram með yfirveguðum hætti og ef 

fréttin hefur að geyma staðhæfingar um staðreyndir sem grundvallast ekki á raunverulegum 

staðreyndum. Þá getur orðalag skipt máli. Þannig verða blaða- og fréttamenn að gæta að því að 

nota rétt hugtök og geta bakað sér ábyrgð ef svo er ekki, eins og niðurstaðan í dómi Hæstaréttar 

í Sigurplastsmálinu  sýnir.  

 Í kafla 5.4.2 kom fram að blaða- og fréttamenn eiga að geta áhyggjulaust vísað í opinber 

skjöl og upplýsingar sem þar birtast. Í Þessu samhengi má nefna dóma MDE í Selisto annars 

vegar og Bladet Tromsø og Stensaas hins vegar. Ef ekki er um að ræða opinberar skýrslur þurfa 

blaðamenn að sýna varkárni og kanna áreiðanleika þeirra.  

 Blaða- og fréttamenn verða að sýna varkárni þegar staðhæfingar viðmælenda þeirra eru 

annars vegar, hvort sem þeir eru nafngreindir eða ekki. Þannig geta þeir bakað sér ábyrgð ef 

þeir kanna ekki áreiðanleika staðhæfinga fyrir birtingu, sbr. t.d McVicar, sem fjallað var um í 

kafla 5.4.3. og Pedersen & Badsgaard. Til að geta talist í góðri trú verða blaða- og fréttamenn 

að gera sér far um að kanna áreiðanleika ummæla og upplýsinga sem ónafngreindir 

heimildarmenn veita þegar upplýsingar fela í sér alvarlegar ásakanir. Því alvarlegri sem 

ásökunin er, því traustari þarf grundvöllur fréttar að vera, sbr. niðurstaðan í Pedersen og 

Baadsgaard. 

Blaða- og fréttamenn verða að geta sannað staðhæfingar sínar, en byrðin sem lögð er á þá 

má ekki vera í ósamræmi eða í röngu hlutfalli við verndarandlagið, þ.e réttindi annarra, þ.e þess 

sem eftir atvikum hin ærumeiðandi ummæli beinast að. Hæstiréttur notar sömu aðferðafræði og 

MDE í þessum efnum, eins og rakið var í kafla 5.4.3. Hins vegar virðist Hæstiréttur heimila að 

sönnunarbyrðinni verði snúið við á einhverjum tímapunkti, t.d ef stefndi sem er blaðamaður 

getur lagt fram gögn staðhæfingum sínum til stuðnings. Meginreglan er að blaðamenn verða að 

gera sér far um að kanna áreiðanleika ummæla, sérstaklega þegar ónafngreindir heimildarmenn 

eru annars vegar. Því alvarlegri sem ásökun er, því traustari þarf grundvöllur fréttar að vera.  

 Blaða- og fréttamenn eiga að geta treyst upplýsingum úr opinberum skjölum, eins og áður 

segir, og miðlað þeim í góðri trú. Þessi regla gildir t.d um ákærur sem saksóknarar gefa út. Hins 

vegar verða þeir að taka fram, þegar menn eru bornir sökum um refsiverða háttsemi, að slíkt 

komi fram í ákæruskjali, þannig að efnislegur fyrirvari sé á að menn séu bornir þessum sökum, 

en ásakanir þurfi hins vegar ekki að vera sannar. Þannig hefur Hæstiréttur Íslands dæmt 

blaðamann fyrir meiðyrði sem virðist aðeins hafa miðlað upplýsingum úr ákæruskjali og 
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þinghaldi þar sem framsetningin var ekki með áðurnefndum fyrirvara, en sú niðurstaða er nú til 

umfjöllunar hjá MDE í máli Erlu Hlynsdóttur III.  

Eins og rakið var í kafla 5.4.4 þá virðist MDE ganga út frá því að blaða- og fréttamenn 

geti áhyggjulaust vitnað í fréttir annarra fjölmiðla, án þess að eiga hættu á því að verða sjálfir 

dregnir til ábyrgðar, en það er þó háð skilyrði um að slíkt sé gert í jafnvægi og heimildar getið. 

Ef blaða- og fréttamenn eru að vísa í eldri fréttir geta þeir hins vegar ekki gert slíkt ef þeir hafa 

betri upplýsingar sjálfir, sbr. nýlegan dóm Hæstaréttar sem reifaður var í sama kafla, 5.4.4. 

Þegar viðmælendur eru annars vegar, þá eru nýju fjölmiðlalögin afar skýr. Viðmælandi ber 

ábyrgð á eigin ummælum í ljósvaka og sama regla gildir í prentmiðlum ef þau eru rétt höfð 

eftir. Blaðamenn á prentmiðlum þurfa að tryggja sér sönnun, sbr. kafla 5.5.  

 Hæstiréttur bygir á sömu aðgreiningu og MDE milli gildisdóma og staðhæfinga um 

staðreyndir. Hæstiréttur hefur fjallað um að blaðamenn þurfa ekki að sæta ábyrgð þegar um er 

að ræða gildisdóma, t.d ályktanir um menn og málefni, sem byggjast á gögnum sem eru 

grundvöllur fréttar. Þessir gildisdómar geta verið harkalegir eins og rakið er í kafla 5.6. 

Áherslur Hæstaréttar í Krónuníðingsmáli ríma þannig nær fullkomlega við áherslur 

Mannréttindadómstólsins.  

 Blaða- og fréttamenn bera ýmsar skyldur gagnvart þeim sem fjallað er um. Þar má nefna 

kröfu um sanngirni og hlutlægni, eins og rakið var í kafla 5.7. Ekki er bein lagaskylda á 

fjölmiðlum að láta þá sem eru til umfjöllunar vita fyrirfram. Hins vegar verður að telja að slíkt 

sé æskilegt ef um er að ræða staðhæfingar sem gætu talist ærumeiðandi, sbr. kafla 5.7.2. MDE 

hefur ekki talið að skortur á lagaákvæði um slíkt brjóti gegn réttindum manna til friðhelgis 

einkalífsins sbr. dóm í máli Mosley gegn Bretlandi. Dómstóllinn telur að slíkt ákvæði gæti haft 

í för með sér fælingarmátt (e. chilling effect) fyrir fjölmiðla. Þannig að þeir forðuðust að fjalla 

um mikilvæg mál. Má ráða að dómstóllinn telji að slíkt lagaákvæði sé ekki samrýmanlegt þeirri 

vernd sem fjölmiðlar eiga að njóta vegna hlutverks síns í lýðræðislegu þjóðfélagi.     

 Í 6. kafla var fjallað um sérstök álitaefni sem tengjast friðhelgi einkalífsins, en hugtakið 

einkalíf er víðtækt og í raun samheiti yfir nokkur verndarandlög sem falla þar undir. Ýmsar 

takmarkanir eru á umfjöllun fjölmiðla um einkalíf fólks. Ráða má af dómaframkvæmd 

Hæstaréttar að blaða- og fréttamönnum sé heimilt að greina frá smáatriðum úr einkalífi fólks, 

eins og fjárhagsupplýsingum og tölvupósti og atriðum sem tengjast fjölskyldulífi og sambúð, ef 

þessi umfjöllun er samofin annarri umfjöllun sem á erindi við almenning, þannig að ekki sé 

hægt að skilja í sundur, sbr. það sem fjallað var um í köflum 6.4.1, 6.4.2 og 6.4.3.  

Þótt fjölmiðlar njóti rýmkaðs tjáningarfrelsis og að svokallaðar almannapersónur þurfi eftir 

atvikum að þola umfjöllun um sig með öðrum hætti en borgarar hafa fjölmiðlar ekki 
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ótakmarkað frelsi þegar kemur að umfjöllun um þekkta einstaklinga. Tiltekna þætti einkalífs 

þeirra er þó heimilt að fjalla um opinberlega, einkum ef um er að ræða atriði sem varða getu og 

hæfni slíkra persóna til að inna af hendi skyldur sínar í opinberum störfum. 

Rétturinn til eigin myndar er ekki varinn af íslenskum lögum, en blaða- og fréttamenn geta 

hins vegar ekki birt allar myndir sem teknar eru af mönnum. Þannig er óheimilt að birta mynd 

af einstaklingi sem tekin er án hans vitundar ef viðkomandi hafði réttmætar væntingar um að 

hann væri í friði, rétt eins og ef hann væri heima hjá sér. Hér má t.d nefna nærgöngular myndir 

af fólki í umferðinni, eins og fjallað var um í kafla 6.5. Í kafla 6.6 voru reifuð ýmis álitaefni 

tengd nafnbirtingu. Þegar um nafnbirtingu er að ræða leiðir bæði af kröfu um sanngirni og 

hlutlægni í fml. og siðareglum BÍ að fjölmiðlar þurfi að gæta þess að einstaklingar sem bornir 

eru sökum um refsiverða háttsemi séu saklausir uns sekt er sönnuð. Meginreglan er að 

nafnbirting er ekki heimiluð fyrr en búið er að gefa út ákæru og margir fjölmiðlar fylgja þeirri 

reglu, nema mál sé þannig vaxið að alvarleiki þess réttlæti slíka nafnbirtingu. Virðast íslenskir 

fjölmiðlar fylgja hver sinni aðferð í þessum efnum, en engin lagaregla eða siðaregla takmarkar 

nafnbirtingu í þeim tilvikum þar sem einstaklingur hefur réttarstöðu sakbornings, en hefur ekki 

verið ákærður.  
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MDE, Mosley gegn Bretlandi, 10. maí 2011 (48009/08)   

MDE, Von Hanover gegn Þýskalandi (nr. 2), 7. febrúar 2012 (40660/08 og 60641/08) 

MDE, Axel Springer gegn Þýskalandi, 7. febrúar 2012 (39954/08)  

MDE, Erla Hlynsdóttir gegn Íslandi, 10. júlí 2012 (43380/2010) 

MDE, Björk Eiðsdóttir gegn Íslandi, 10. júlí 2012 (46443/09) 

 


