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Útdráttur 

 

Ritstjórnarlegt sjálfstæði og ábyrgðarreglur fjölmiðlalaga 

Markmið þessarar ritgerðar er að rannsaka hvaða réttarverndar ritstjórnarlegt sjálfstæði nýtur 

samkvæmt íslenskum lögum. Með ritstjórnarlegu sjálfstæði er í þessu samhengi átt við 

sjálfstæði fjölmiðlamanna gagnvart eigendum þeirra fjölmiðlaveitna er þeir starfa hjá. Tekin 

eru til umfjöllunar ákvæði laga um fjölmiðla nr. 38/2011 sem varða ritstjórnarlegt sjálfstæði 

beint og óbeint og kannað hvort þau stuðli nægjanlega að ritstjórnarlegu sjálfstæði. Í upphafi 

ritgerðarinnar er fjallað um mikilvægi tjáningarfrelsis fjölmiðlamanna sem og skyldur þeirra 

til að virða friðhelgi einkalífs og fjölskyldu. Þá er fjallað um reglur fjölmiðlalaga sem varða 

gagnsæi eignarhalds fjölmiðla. Fjallað er um reglur sem sporna eiga gegn samþjöppun á 

fjölmiðlamarkaði en nýlega hafa verið lögfestar reglur um aukið samrunaeftirlit á 

fjölmiðlamarkaði og eftirlit með fjölræði og fjölbreytni fjölmiðla. 

Þá eru teknar til sérstakrar umfjöllunar ábyrgðarreglur fjölmiðlalaga og til 

samanburðar fjallað um sambærilegar reglur sem gilda í Danmörku, Svíþjóð og Noregi. 

Fjallað er um hvort ábyrgðarreglur fjölmiðlalaga stuðli nægilega að ritstjórnarlegu sjálfstæði 

sem og um skyldur fjölmiðlaveita til að setja sér reglur þar að lútandi. 

 Þegar ábyrgðarreglur fjölmiðlalaga kveða á um of víðtæka ábyrgð fjölmiðlamanna 

getur það stuðlað að aukinni sjálfsritskoðun þeirra. Aftur á móti er einnig mikilvægt að 

fjölmiðlamenn sýni ábyrgð í sínum störfum og að ábyrgð á efni fjölmiðla hvíli hjá þeim 

aðilum sem fara með ritstjórnarlegt ákvörðunarvald. Kveða fjölmiðlalögin á um að 

fjölmiðlaveita beri ábyrgð á greiðslum sekta eða skaðabóta fyrir hönd starfsmanna hennar 

vegna brota þeirra í starfi. Getur slíkt skapað hagsmunavanda og aukið hættu á afskiptum 

eigenda af ritstjórnarlegum ákvörðunum. Því er mikilvægt að á milli ritstjórnar og eigenda 

fjölmiðlaveitu séu í gildi skýrar reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði. 
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Abstract 

 

Editorial independence and media liability rules 

The purpose of this thesis is to examine the scope of legal protection of editorial 

independence under Icelandic law. Editorial independence is an essential requirement for 

media and a direct corollary of freedom of expression. In this context, the concept editorial 

independence refers to the rights of journalists and editors to be preserved from proprietorial 

interference in their editorial work. 

This thesis examines various provisions of the Icelandic media law that promote 

editorial independence. It discusses provisions regarding media transparency as well as rules 

designed to counteract concentration in the media market. The main subject is however media 

liability rules and their influence on editorial independence. In comparison media liability 

rules in Denmark, Sweden and Norway are examined. The question is raised whether media 

liability rules support editorial independence. 

Media liability rules are especially important for editorial independence. When the 

media liability rules impose too great of a responsibility on journalists it is likely to contribute 

to increased self-censorship. Nevertheless, it is also important that journalists are responsible 

in their work. Clear rules concerning editorial independence are therefore vital; both for 

editorial staff and owner of the media. 

Icelandic media law stresses that the media enterprises themselves undertake liability 

for fines and costs imposed on members of their editorial staff, which can cause conflict of 

interest and increase the risk that owners interfere with editorial decisions. Editorial 

independence requires effective separation between ownership and control over media 

content. It is therefore important to establish effective rules on editorial independence 

between editorial staff and media owners.  
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1 

 

1. Inngangur  

  

 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 aptra sjer þótt alþýðuhylli hans liggi

 við, því sannleikurinn er meira verður [...] hann má eigi þegja yfir sannleikanum,  eða 

 gjöra mót betri vitund til að geðjast öðrum, hvort sem þeir eru háir eða lágir, því 

 sannleikurinn er meira verður.
1
 

 

Hlutverk fjölmiðla í nútímalýðræðissamfélögum er margslungið og fjölbreytilegt. Fjölmiðlar 

eru sá vettvangur þar sem þjóðfélagsumræða fer fram.
2
 Þeir eru í senn upplýsingaveita 

almennings auk þess að vera uppspretta skemmtunar og afþreyingar.
3
 Lýðræði byggist á því 

að almenningur fái í hendur mikilvægar upplýsingar sem hann varða.
4
 Því bera blaða- og 

fréttamenn mikilvægar skyldur gagnvart almenningi.
5
 Hefur Mannréttindadómstóll Evrópu í 

niðurstöðum sínum ítrekað lagt áherslu á mikilvægi fjölmiðla fyrir lýðræðið og í þessu 

samhengi kallað fjölmiðla „varðhund almennings“.
6
 Fjölmiðlar bera mikla samfélagslega 

ábyrgð. Þeim ber skylda til að setja efni fram á málefnalegan hátt auk þess sem þeir eru 

bundnir trúnaði um heimildarmenn sé þess óskað.
7
 Þá ber þeim að gæta réttar til andmæla auk 

þess að virða menningarlega fjölbreytni í samfélaginu.
8
 

 Í því skyni að stuðla að því að fjölmiðlar sinni þessu mikilvæga hlutverki sínu af 

fagmennsku og heilindum hefur verið talið mikilvægt að tryggja að blaða- og fréttamenn njóti 

ritstjórnarlegs sjálfstæðis og starfi í þágu almennings.
9
 Á árum áður var helsta ógnin sem 

beindist gegn ritstjórnarlegu sjálfstæði talin vera ritskoðun, óeðlileg áhrif og þrýstingur frá 

stjórnvöldum og pólitískum öflum.
10

 Í dag snúa þessar áhyggjur í auknum mæli að eigendum 

                                                 
1
 Jón Ólafsson, „Ávarp til kaupendanna“ (1870) 3 (1-2) Baldur 1, 1–2; Guðmundur Andri Thorsson, 

„Blaðamennska er lífsskoðun“ Fréttablaðið (Reykjavík, 11. mars 2013) 13. 
2
 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 215 – 198. mál, Athugasemdir við lagafrumvarp þetta, mgr. 2. 

3
 sama heimild, Athugasemdir við lagafrumvarp þetta, mgr. 2. 

4
 Nefnd menntamálaráðherra, Skýrsla nefndar menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla 

(Menntamálaráðuneytið 2005) 14. 
5
 sama heimild. 

6
 Sjá til dæmis Lingens g. Austria (1986) Series A no 103, 44. gr. Observer and Guardian g. the United Kingdom 

(1991) Series A no 216, 59. gr. 
7
 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 1291 – 841. mál, greinargerð, mgr. 3; Lög um fjölmiðla nr. 38/2011, 1. mgr. 

25. gr. 
8
 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 1291 – 841. mál, greinargerð, mgr. 3; Lög um fjölmiðla nr. 38/2011, 1. gr. og 

36. gr. 
9
 Nefnd menntamálaráðherra, Skýrsla nefndar menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla (n. 4) 12. 

10
 Thomas Gibbons, „Freedom of the press: ownership and editorial values“ [1992] Public law 279, 283. 
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fjölmiðla. Hefur í þessu samhengi verið talið mikilvægt að stemma stigu við því að eigendur 

geti haft áhrif á ritstjórnarlegar ákvarðanir.
11

 Alvarleg staða getur skapast þegar blaða- og 

fréttamenn taka hagsmuni eiganda fjölmiðils fram yfir hagsmuni almennings af því að fá 

mikilvægar upplýsingar. 

Árið 2011 tóku í fyrsta sinn á Íslandi gildi heildstæð fjölmiðlalög nr. 38/2011
12

. Í þeim 

lögum er að finna mörg nýmæli sem varða meðal annars ákvæði um gagnsæi eignarhalds 

fjölmiðla, skyldu fjölmiðla til að setja sér reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði sem og 

breytingar á ábyrgðarreglum fjölmiðla. Í lok mars 2013 samþykkti Alþingi svo lög nr. 

54/2013 um breytingar á lögum um fjölmiðla, nr. 38/2011 (eignarhaldsreglur og 

endurbætur)
13

 þar sem lögfest voru meðal annars ákvæði um eftirlit með fjölræði og 

fjölbreytni í fjölmiðlum og sérákvæði um samrunaeftirlit Samkeppniseftirlitsins á 

fjölmiðlamarkaði.    

 Umfjöllunarefni ritgerðar þessarar snýr að því hvernig með lögum verði stuðlað að 

vernd ritstjórnarlegs sjálfstæðis ritstjóra, blaða- og fréttamanna gagnvart eigendum 

fjölmiðlaveitna. Tekin verða til umfjöllunar þau ákvæði íslenskra laga sem varða 

ritstjórnarlegt sjálfstæði beint og óbeint og kannað hvort þau stuðli nægjanlega að 

ritstjórnarlegu sjálfstæði. Þá verður sérstaklega fjallað um ábyrgðarreglur fjölmiðlalaga og til 

samanburðar fjallað um sambærilegar reglur sem gilda í Danmörku, Svíþjóð og Noregi. 

Verður leitast við að komast að niðurstöðu um hvernig reglur um ábyrgð á efni fjölmiða stuðli 

best að ritstjórnarlegu sjálfstæði og þá hvort ábyrgðarreglur fjölmiðlalaga stuðli nægilega að 

ritstjórnarlegu sjálfstæði. 

Efnistök þessarar ritgerðar eru á þá leið sem hér segir: 

 Í öðrum kafla verður fjallað um ákvæði stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 44/1944
14

 

og Mannréttindasáttmála Evrópu
15

, sem lögfestur var með lögum nr. 62/1994, um 

tjáningarfrelsi og friðhelgi einkalífs og fjölskyldu. Verður fjallað sérstaklega um sérstöðu 

fjölmiðla varðandi tjáningarfrelsi en mikilvægi ritstjórnarlegs sjálfstæðis helgast fyrst og 

fremst af hinu mikilvæga lýðræðislega hlutverki sem fjölmiðlar gegna.
16

 Verður í þessu 

                                                 
11

 Council of Europe (Committee of Ministers), „Recommendation of the Committee of Ministers to member 

states on a new notion of media (adopted on 21. september 2011) No. CM/Rec(2011)7“ mgr. 65 

<https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1835645&Site=CM> skoðað 1. mars 2013. 
12

 Hér eftir nefnd fjölmiðlalög. 
13

 Hér eftir nefnd lög um breytingar á fjölmiðlalögum. 
14

 Hér eftir nefnd stjórnarskrá. 
15

 Hér eftir skammstafað MSE. 
16

 Council of Europe (Committee of Ministers), „Recommendation of the Committee of Ministers to member 

states on a new notion of media (adopted on 21. september 2011) No. CM/Rec(2011)7” (n. 11) mgr. 61. 
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samhengi fjallað stuttlega um dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu
17

 og 

Hæstaréttar í málum sem varða mörk tjáningarfrelsisins annars vegar og friðhelgi einkalífs og 

fjölskyldu hins vegar. 

 Í þriðja kafla verður fjallað um ákvæði fjölmiðlalaga um gagnsæi eignarhalds 

fjölmiðla. Verður fjallað um skráningar- og upplýsingaskyldu fjölmiðlaveitna auk þess að 

fjallað verður sérstaklega um valdheimildir fjölmiðlanefndar til að afla upplýsinga um 

raunverulegt eignarhald fjölmiðlaveitna. Þá verður fjallað um tilmæli ráðherranefndar 

Evrópuráðs um mikilvægi gagnsæis eignarhalds fjölmiðla.  

 Í fjórða kafla verður fjallað um reglur sem hafa það að markmiði að sporna gegn 

samþjöppun á fjölmiðlamarkaði. Verður fjallað um tilmæli ráðherranefndar Evrópuráðs um 

mikilvægi lögfestingar slíkra reglna. Þá verður fjallað stuttlega um fyrri tilraunir hins íslenska 

löggjafa til lögfestingar reglna um takmörkun eignarhalds fjölmiðla. Að lokum verður fjallað 

um nýsamþykkt ákvæði fjölmiðlalaga sem ætlað er að sporna við frekari samþjöppun á 

íslenskum fjölmiðlamarkaði. 

Í fimmta kafla verður fjallað um ábyrgð á fjölmiðlaefni. Fjallað verður um brottfallin 

ákvæði útvarpslaga nr. 53/2000 og laga um prentrétt nr. 57/1956
18

 um ábyrgð á fjölmiðlaefni. 

Þá verður fjallað ítarlega um þær ábyrgðarreglur sem fram koma í 50. og 51. gr. fjölmiðlalaga. 

Til samanburðar verður jafnframt fjallað um þær ábyrgðarreglur sem eru í gildi í Svíþjóð, 

Danmörku og Noregi. Verður fjallað sérstaklega um hvernig reglur um ábyrgð á fjölmiðlaefni 

stuðla helst að ritstjórnarlegu sjálfstæði. 

 Í sjötta kafla verður fjallað um þau nýmæli sem koma fram í 24. gr. fjölmiðlalaga  sem 

skylda fjölmiðlaveitur til að setja sér reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði þeirra starfsmanna 

sem sinna fréttum og fréttatengdu efni. Verður fjallað sérstaklega um þær reglur sem helstu 

fjölmiðlar landsins hafa sett sér um ritstjórnarlegt sjálfstæði. Verður leitast við að kanna hvort 

þær reglur sem fjölmiðlarnir hafa sett sér stuðli nægilega að ritstjórnarlegu sjálfstæði. Til 

samanburðar verður jafnframt fjallað um norsk lög um ritstjórnarlegt frelsi og norskar reglur 

um ritstjórnarlegt sjálfstæði. 

 Í sjöunda kafla verður gerð grein fyrir meginniðurstöðum ritgerðarinnar og leitast við 

að draga ályktanir af umfjölluninni. Hugmyndir um ritstjórnarlegt sjálfstæði miða að því að 

eigendur skuli ekki koma að ritstjórnarlegum ákvörðunum. Hins vegar hefur þeirri spurningu 

verið velt upp hvernig hægt sé að koma í veg fyrir áhrif eigenda á ritstjórnarstefnu fjölmiðla 

                                                 
17

 Hér eftir skammstafað MDE. 
18

 Hér eftir nefnd prentlög. 
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þegar þeir bera mögulega refsi- og fébótaábyrgð á ritstjórnarefni.
19

 Nýtur ritstjórnarlegt 

sjálfstæði fullnægjandi réttarverndar samkvæmt íslenskum lögum?  

 

2. Hlutverk og skyldur fjölmiðla í lýðræðissamfélagi 

 

2.1 Inngangur 

Tjáningarfrelsi er grunnforsenda frjálsrar fjölmiðlunar. Ákvæði stjórnarskrár og 

mannréttindasáttmála um tjáningarfrelsi veita fjölmiðlum mikilvægan rétt en leggja jafnframt 

á þá þýðingarmikla ábyrgð. Mikilvægi ritstjórnarlegs sjálfstæðis felst aftur á móti í því að 

sporna gegn því að eigendur fjölmiðla séu þeir einu sem fái að njóta tjáningarfrelsis. Fleyg eru 

orð A. J. Liebling: „Freedom of the press is guaranteed only to those who own one.“
20

 Hefur 

því verið talið mikilvægt að draga úr áhrifamætti eigenda fjölmiðils á ritstjórn hans með því 

að skilja á milli eigendavalds og ritstjórnarvalds.
21

  

 Með mikilvægari hlutverkum fjölmiðla er að vera vettvangur fyrir upplýsta umræðu 

og veita stjórnvöldum og öðrum hagsmunaöflum í samfélaginu aðhald.
22

 Því hefur jafnframt 

verið haldið fram að undirstaða lýðræðislegrar umræðu sé fagleg blaða- og fréttamennska.
23

 

Forsenda þess að fjölmiðlamenn geti sinnt þessu mikilvæga hlutverki sínu er að þeir njóti  í 

störfum sínum fulls sjálfstæðis gagnvart eigendum sínum sem og öðrum hagsmunaaðilum.
24

 

Um grunngildi faglegrar fjölmiðlunar er fjallað í 26. gr. fjölmiðlalaga en samkvæmt þeirri 

grein skal fjölmiðlaveita í starfi sínu „halda í heiðri lýðræðislegar grundvallarreglur og standa 

vörð um tjáningarfrelsi“. Skal hún „virða mannréttindi og jafnrétti auk þess að hafa í huga 

friðhelgi einkalífs“. Fjölmiðlaveita skal einnig „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“. Af þessum ákvæðum leiðir mikilvægi þess að 

blaða- og fréttamenn afli heimilda úr mismunandi áttum í því skyni að fá fram ólík 

                                                 
19

 Birgir Guðmundsson, „Æra fólks og einkalíf, dómstólar, fjölmiðlar og sjálfstæði ritstjórna“ (2008) 30 (3) 

Blaðamaðurinn 20, 22. 
20

 A. J. Liebling, The press (Ballantine Books 1964) 32; Medieansvarsutvalget, „Ytringsfrihet og ansvar i en ny 

mediehverdag : rapport for utvalg oppnevnt av Kulturdepartementet“ (Kulturdepartementet 2011) 18. 
21

 Council of Europe (Committee of Ministers), „Recommendation of the Committee of Ministers to member 

states on a new notion of media (adopted on 21. september 2011) No. CM/Rec(2011)7” (n. 11) mgr. 65. 
22

 Nefnd menntamálaráðherra um eignarhald á fjölmiðlum á Íslandi, Greinargerð nefndar menntamálaráðherra 

um eignarhald á fjölmiðlum á Íslandi (Menntamálaráðuneytið 2004) 5. 
23

 Nefnd menntamálaráðherra, Skýrsla nefndar menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla (n. 4) 12. 
24

 Council of Europe (Committee of Ministers), „Recommendation of the Committee of Ministers to member 

states on a new notion of media (adopted on 21. september 2011) No. CM/Rec(2011)7” (n. 11) mgr. 61. 
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sjónarmið.
25

 Í skýringum við framangreint ákvæði í athugasemdum við frumvarp til laganna 

segir að greinin vísi til þeirra hugmynda að grundvöllur lýðræðis sé upplýst umræða, 

tjáningarfrelsi og réttur til upplýsinga að teknu tilliti til friðhelgi einkalífs. Eigi þetta ákvæði 

sér fyrirmynd í norrænum fjölmiðlalögum þar sem framangreind skylda gengur undir heitinu 

sannleikskrafan (s. og n. saklighetskrav). Beri fjölmiðlum að miðla hlutlægum upplýsingum 

og gæta að ólíkum sjónarmiðum.
26

  

 Verður nú fjallað um ákvæði stjórnarskrár og MSE um tjáningarfrelsi og friðhelgi 

einkalífs. Mun umfjöllunin taka sérstaklega mið af sérstöðu fjölmiðla varðandi tjáningarfrelsi, 

mikilvægi fjölbreyttra og sjálfstæðra fjölmiðla og rétti almennings til upplýsinga er varða 

almannahag. Að lokum verður fjallað sérstaklega um samspil tjáningarfrelsis og friðhelgi 

einkalífs í íslenskum rétti. 

     

2.2 Tjáningarfrelsi 

Tjáningarfrelsi er talið vera ein mikilvægasta grunnstoð lýðræðissamfélaga.
27

 Felast í því 

bæði mikilvæg persónuleg réttindi einstaklinga auk þess sem það er grunnforsenda opinberrar 

og samfélagslegrar umræðu.
28

 Á Íslandi er tjáningarfrelsi tryggt með 73. gr. stjórnarskrár og 

10. gr. MSE. Þá nýtur tjáningarfrelsi jafnframt verndar samkvæmt 19. gr. Alþjóðasamnings 

Sameinuðu þjóðanna um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. Er Ísland aðili að þeim sáttmála 

en hefur þó ekki lögfest hann.
29

  

 Var núgildandi ákvæði 73. gr. stjórnarskrár tekið upp þegar mannréttindakafli 

stjórnarskrár var endurskoðaður árið 1995.
30

 Hafði forveri þessa ákvæðis fram að þeim tíma 

staðið óbreyttur í stjórnarskrá frá því hann kom fyrst fram í 54. gr. fyrstu stjórnarskrár 

lýðveldisins Íslands frá árinu 1874.
31

 Þótti orðalag hins eldra ákvæðis vera komið til ára sinna 

þar sem það, samkvæmt orðanna hljóðan, vísaði eingöngu til verndar réttar manna til 

prentfrelsis.
32

 Samkvæmt núgildandi ákvæði stjórnarskrár er tjáningu veitt vernd óháð því á 

hvaða formi hún birtist.
33

 Orðast ákvæði 73. gr. stjórnarskrár svo: 

                                                 
25

 Nefnd menntamálaráðherra, Skýrsla nefndar menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla (n. 4) 14. 
26

 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 215 – 198. mál, athugasemdir við 26. gr., mgr. 1. 
27

 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 389 – 297. mál, athugasemdir við 11. gr., mgr. 1. 
28

 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi (Bókaútgáfan Codex 2008) 347. 
29

 sama heimild 90. 
30

 Páll Þórhallsson, „Tjáningarfrelsi“ í Björg Thorarensen o.fl. (ritstj.), Mannréttindasáttmáli Evrópu: 

meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt (Mannréttindastofnun Háskóla Íslands og Lagadeild 

Háskólans í Reykjavík 2005) 380. 
31

 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 389 – 297. mál, athugasemdir við 11. gr., mgr. 1. 
32

 sama heimild, athugasemdir við 11. gr., mgr. 1; Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 28) 349. 
33

 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 28) 349. 
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 73. gr. Allir eru frjálsir skoðana sinna og sannfæringar. 

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

 dómi. 

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

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

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

 annarra, enda teljist þær nauðsynlegar og samrýmist lýðræðishefðum. 
 

Tjáningarfrelsi er réttur manna til að láta í ljós skoðanir sínar og hugsanir. Þetta eru ein 

mikilvægustu réttindin í lýðræðisríki en einnig einhver þau vandmeðförnustu.
34

 Þeim fylgir 

ábyrgð og eru þeim settar ýmsar skorður í lögum.
35

 Slíkri ábyrgð verður þó aðeins komið við 

með dómi.
36

 Verður hér þó ekki fjallað á tæmandi hátt um þær takmarkanir sem heimilt er að 

setja tjáningarfrelsinu. Þær takmarkanir sem 3. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar heimilar á 

tjáningarfrelsi skulu byggja á lögum „í þágu allsherjarreglu eða öryggis ríkisins, til verndar 

heilsu og eða siðgæði manna eða vegna réttinda eða mannorðs annarra“. Er sú krafa gerð að 

framangreindar takmarkanir skuli vera „nauðsynlegar“ og „samrýmast lýðræðishefðum“. 

  

2.2.1 Fordæmisgildi dóma MDE í íslenskum rétti 

Ákvæði 73. gr. stjórnarskrár hefur mikil tengsl við 10. gr. MSE þó orðalag þess sé ekki 

nákvæmlega það sama.
37

 Með endurskoðun á mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar árið 

1995 var markmið löggjafans meðal annars að taka mið af þjóðaréttarlegum skuldbindingum 

íslenska ríkisins með aðild að alþjóðlegum mannréttindasáttmálum.
38

 Hafði MSE verið 

lögfestur á Íslandi skömmu áður með lögum nr. 62/1994. Var tilgangur lögfestingarinnar 

meðal annars sá að tryggja mannréttindi á Íslandi í samræmi við ákvæði hans.
39

 Með hliðsjón 

af markmiðum þeim sem lágu að baki lögfestingu MSE á sínum tíma hefur verið talið að 

ganga verði út frá því við skýringu sáttmálans fyrir íslenskum dómstólum að taka beri fullt 

tillit til fordæma MDE.
40

 Þó Hæstarétti sé strangt til tekið heimilt á grundvelli 

                                                 
34

 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 389 – 297. mál, athugasemdir við 11. gr., mgr. 1. 
35

 sama heimild, athugasemdir við 11. gr., mgr. 1. 
36

 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 28) 371. 
37

 Björg Thorarensen, „Áhrif Mannréttindasáttmála Evrópu á vernd tjáningarfrelsis að íslenskum rétti“ (2003) 53 

(4) Tímarit lögfræðinga 373, 400. 
38

 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 389 – 297. mál, V. Helstu efnisatriði frumvarpsins, mgr. 1; Björg Thorarensen, 

„Áhrif Mannréttindasáttmála Evrópu á vernd tjáningarfrelsis að íslenskum rétti” (n. 37) 399. 
39

 Alþt. 1993-1994, A-deild, þskj. 105 - 102. mál, VI. Áhrif lögfestingar mannréttindasáttmálans á 

lagaframkvæmd, mgr. 1; Davíð Þór Björgvinsson, „Mannréttindasáttmáli Evrópu. Meginatriði, skýring og 

beiting“ í Björg Thorarensen o.fl. (ritstj.), Mannréttindasáttmáli Evrópu : meginreglur, framkvæmd og áhrif á 

íslenskan rétt (Mannréttindastofnun Háskóla Íslands og Lagadeild Háskólans í Reykjavík 2005) 76. 
40

 Davíð Þór Björgvinsson, „Mannréttindasáttmáli Evrópu. Meginatriði, skýring og beiting” (n. 39) 76. 
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tvíeðlisreglunnar að túlka efni MSE á sjálfstæðan hátt verður að ætla að það fari gegn 

framangreindum markmiðum löggjafans með lögfestingu sáttmálans.
41

 

 Í dómaframkvæmd Hæstaréttar hefur mátt greina ákveðinn keim af túlkunaraðferðum 

MDE í málum þar sem tekist er á um tjáningarfrelsi.
42

 Þó heyrir það enn til undantekninga að 

Hæstiréttur vísi beint til úrlausna MDE í forsendum sínum.
43

 Einnig eru þó nokkur dæmi um 

íslenska hæstaréttardóma þar sem greina má að Hæstiréttur hafi ekki fylgt eftir fordæmum 

MDE með þeim afleiðingum að misræmi hefur skapast í túlkun dómstólanna tveggja á inntaki 

10. gr. MSE.
44

 Afleiðingar þess þegar Hæstiréttur fylgir ekki fordæmum MDE koma best 

fram í dómum MDE sem féllu sumarið 2012 í málum tveggja íslenskra blaðakvenna gegn 

íslenska ríkinu.
45

 Í þeim málum var það niðurstaða MDE að íslenska ríkið hefði brotið gegn 

10. gr. MSE og því gert að greiða blaðakonunum tveimur fébætur, miskabætur og kostnað 

vegna útgjalda.
46

   

 

2.2.2 Sérstaða fjölmiðla varðandi tjáningarfrelsi 

Fjölmiðlar eru ekki nefndir sérstaklega í tjáningarfrelsisákvæðum MSE og stjórnarskrárinnar. 

MDE hefur þó í dómaframkvæmd sinni lagt ríka áherslu á mikilvægi tjáningarfrelsis 

fjölmiðla.
47

 Ber í þessu samhengi fyrst að nefna dóm MDE í máli Handyside gegn Bretlandi.
48

 

Um er að ræða einn af fyrstu dómum MDE sem varða 10. gr. MSE.
49

 Leggur dómurinn ríka 

áherslu á mikilvægi tjáningarfrelsisins fyrir framþróun og þroska lýðræðislegra þjóðfélaga.
50

 

Segir í dómnum að þó aðildarríkjum sé játað ákveðnu svigrúmi til mats (e. margin of 

appreciation) þá skuli undanþágur frá tjáningarfrelsinu vera lögmætar og ekki ganga lengra en 

                                                 
41

 sama heimild; Halldóra Þorsteinsdóttir, „Vægari kröfur til sönnunar ummæla í meiðyrðamálum : þróun 

dómaframkvæmdar mannréttindadómstóls Evrópu í tengslum við kröfur til sönnunar ummæla“ (2012) 65 (1) 

Úlfljótur 45, 71. 
42

 Björg Thorarensen, „Áhrif Mannréttindasáttmála Evrópu á vernd tjáningarfrelsis að íslenskum rétti” (n. 37) 

402. 
43

 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 28) 109. 
44

 Halldóra Þorsteinsdóttir, „Vægari kröfur til sönnunar ummæla í meiðyrðamálum” (n. 41) 69; Sjá jafnframt 

frekari umfjöllun í kafla 2.3.1. 
45

 Björk Eiðsdóttir g. Iceland App no. 46443/09 (ECtHR, 10. júlí 2012), sjá frekari umfjöllun í kafla 5.1.2; Erla 

Hlynsdóttir g. Iceland App no. 43380/10 (ECtHR, 10. júlí 2012). 
46

 Björk Eiðsdóttir g. Iceland App no. 46443/09 (ECtHR, 10. júlí 2012), dómsorð; Erla Hlynsdóttir g. Iceland 

App no. 43380/10 (ECtHR, 10. júlí 2012), dómsorð. 
47

 Páll Þórhallsson, „Mannréttindasáttmáli Evrópu” (n. 30) 361. 
48

 Handyside g. the United Kingdom (1976) Series A no 24. 
49

 Björg Thorarensen, „Áhrif Mannréttindasáttmála Evrópu á vernd tjáningarfrelsis að íslenskum rétti” (n. 37) 

388. 
50

 Handyside g. the United Kingdom (1976) Series A no 24, mgr. 49. 
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þörf sé á.
51

 Vekur dómurinn athygli á að 10. gr. sáttmálans verji ekki einungis miðlun 

upplýsinga og hugmynda sem þykja meinlausar eða lítt umdeildar.
52

 Upplýsingar og 

hugmyndir sem hneyksla, móðga og misbjóða njóti einnig verndar tjáningarfrelsisákvæðis 

MSE.
53

 

 Nokkrum árum síðar féll dómur MDE í máli Sunday Times gegn Bretlandi.
54

 Sá 

dómur markaði einnig mikilvæg spor við túlkun á 10. gr. MSE. Staðfesti dómurinn mikilvægi 

tjáningarfrelsis fyrir lýðræðið en lagði einnig áherslu á sérstakt mikilvægi þess í málum er 

varða fjölmiðla.
55

 Vísaði hann í þessu samhengi til mikilvægis þess að almenningur væri 

upplýstur um mikilvæg málefni sem hann varða og til hlutverks fjölmiðla í þeim efnum.
56

 

Væri fjölmiðlum ekki eingöngu skylt að miðla mikilvægum upplýsingum heldur hefði 

almenningur rétt á að veita slíkum upplýsingum viðtöku.
57

 Af þessari niðurstöðu dómsins 

leiðir að svigrúm aðildarríkja til mats er þrengra þegar um er að ræða mál sem varða 

takmörkun á tjáningarfrelsi fjölmiðla.
58

 Í kjölfar þessa dóms hefur MDE ítrekað staðfest 

mikilvægi hlutverks fjölmiðla í lýðræðisþjóðfélagi sem varðhunds almennings (e. public 

watchdog).
 59

  

 Við mat Hæstaréttar á því hvort skerðing á tjáningarfrelsi geti talist nauðsynleg í 

lýðræðisþjóðfélagi hefur hann í nokkrum dómum sínum lagt áherslu á mikilvægi frelsis 

fjölmiðla. Má í þessu samhengi nefna Jón Ásgeir Jóhannesson g. Svavari Halldórssyni, Hrd. 

15. nóvember 2012 í máli nr. 69/2012, en þar segir orðrétt:  

 

                                                 
51

 sama heimild, mgr. 49; Björg Thorarensen, „Áhrif Mannréttindasáttmála Evrópu á vernd tjáningarfrelsis að 

íslenskum rétti” (n. 37) 389. 
52

 Handyside g. the United Kingdom (1976) Series A no 24, mgr. 49. 
53

 sama heimild, mgr. 49. 
54

 Sunday Times g. Bretlandi (1979) Series A no 30. 
55

 sama heimild, mgr. 65; Valya Filipova, „Standards of protection of freedom of expression and the margin of 

appreciation in the jurisprudence of the European Court of Human Rights“ (2012) 17 (2) Coventry Law Journal 

64, 68. 
56

 Sunday Times g. Bretlandi (1979) Series A no 30, mgr. 65; Valya Filipova, „Standards of protection of 

freedom of expression and the margin of appreciation in the jurisprudence of the European Court of Human 

Rights” (n. 55) 68. 
57

 Sunday Times g. Bretlandi (1979) Series A no 30, mgr. 65; Valya Filipova, „Standards of protection of 

freedom of expression and the margin of appreciation in the jurisprudence of the European Court of Human 

Rights” (n. 55) 68. 
58

 Sunday Times g. Bretlandi (1979) Series A no 30, mgr. 65; Valya Filipova, „Standards of protection of 

freedom of expression and the margin of appreciation in the jurisprudence of the European Court of Human 

Rights” (n. 55) 69. 
59

 Barthold g. Germany (1985) Series A no 90; Observer and Guardian g. the United Kingdom (1991) Series A 

no 216; Lingens g. Austria (1986) Series A no 103; Björg Thorarensen, „Áhrif Mannréttindasáttmála Evrópu á 

vernd tjáningarfrelsis að íslenskum rétti” (n. 37) 389. 
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 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.
60

   

 

Hefur Hæstiréttur í forsendum sínum einnig vikið orðum að umfjöllun fjölmiðla í kjölfar 

hruns íslensku viðskiptabankanna þriggja árið 2008. Í Ingi Freyr Vilhjálmsson, Reynir 

Traustason og Jón Trausti Reynisson g. Eiði Smára Guðjohnsen, Hrd. 24. nóvember 2011 í 

máli nr. 100/2011, kemur fram að við mat á því hvar draga skuli mörkin milli tjáningarfrelsis 

og friðhelgi einkalífs í umfjöllun fjölmiðla sé mikilvægt að líta til stöðu þjóðfélagsmála á 

hverjum tíma og hvaða málefni fari hátt í opinberri umræðu. Frá efnahagshruninu haustið 

2008 hafi umfjöllun fjölmiðla að miklu leyti snúist um að greina aðdraganda og orsakir 

hrunsins og því hafi fylgt nærgöngul umfjöllun um fjárhagsleg málefni einstakra manna.
61

 

Segir svo orðrétt í dómnum: 

 

 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.
62

 

   

2.2.3 Fjölræði og fjölbreytni fjölmiðla 

Auk þess að stuðla að sérstakri vernd tjáningarfrelsis fjölmiðla hefur MDE einnig lagt áherslu 

á rétt almennings til aðgangs að fjölbreyttum fjölmiðlum (e. media pluralism) sem sé einnig 

varinn af 10. gr. MSE.
63

 Kemur þetta meðal annars skýrt fram í dómi MDE í máli Lentia 

Informationsverein gegn Austurríki.
64

 Segir þar að fjölbreyttir fjölmiðlar séu forsenda þess að 

markmiðum 10. gr. MSE verði náð og beri ríki þá skyldu að tryggja fjölbreytni fjölmiðla.
65

 Í 

nýlegum dómi MDE í máli Centro Europa 7 S.R.L og Di Stefano gegn Ítalíu fjallar dómurinn 

ítarlega um meginregluna um fjölræði og fjölbreytta hljóð- og myndmiðla.  

                                                 
60

 Jón Ásgeir Jóhannesson g. Svavari Halldórssyni, Hrd. 15. nóvember 2012 í máli nr. 69/2012, kafli II, mgr. 1. 
61

 Ingi Freyr Vilhjálmsson, Reynir Traustason og Jón Trausti Reynisson g. Eiði Smára Guðjohnsen, Hrd. 24. 

nóvember 2011 í máli nr. 100/2011, kafli III, mgr. 2. 
62

 sama heimild, kafli III, mgr. 2. 
63

 Nefnd menntamálaráðherra, Skýrsla nefndar menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla (n. 4) 191. 
64

 Informationsverein Lentia g. Austria (1993) Series A no 276. 
65

 sama heimild, mgr. 38. 
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As it has often noted, there can be no democracy without pluralism. Democracy 

thrives on freedom of expression. It is of the essence of democracy to allow diverse 

political programmes to be proposed and debated, even those that call into question 

the way a State is currently organised, provided that they do not harm democracy itself 

[…]
66

 

 

Af þessum dómum leiðir að í 10. gr. MSE felist að ríkinu beri skylda til að vernda fjölræði og 

fjölbreytni fjölmiðla. Með hliðsjón af lögskýringaraðferðum þeim sem Hæstiréttur hefur 

mótað um áhrif MSE á skýringu mannréttindaákvæða stjórnarskrár hefur verið talið að skylda 

þessi leiði jafnframt af ákvæði 73. gr. stjórnarskrárinnar.
67

  

 Helsta ógnin við fjölræði og fjölbreytni fjölmiðla er mikil samþjöppun á 

fjölmiðlamarkaði.
68

 Þegar eignarhald fjölmiðla safnast á fárra hendur eykur það jafnframt 

hættu á slagsíðu og óeðlilegum afskiptum eigenda af ritstjórn.
69

 Af því leiðir að þau úrræði 

sem stuðla eiga að fjölræði og fjölbreytni fjölmiðla stuðla jafnframt að aukinni vernd 

ritstjórnarlegs sjálfstæðis. 

 Til fyllingar 10. gr. MSE gefur ráðherranefnd Evrópuráðsins reglulega út tilmæli um 

þennan  málaflokk.
70

 Hefur ráðherranefndin ítrekað fjallað um mikilvægi fjölræðis og 

fjölbreytni fjölmiðla í tilmælum og yfirlýsingum sínum.
71

 Þessi tilmæli eru ekki bindandi að 

þjóðarétti líkt og alþjóðasáttmálar. Þau hafa aftur á móti verið talin fela í sér mikilvægar 

leiðbeiningar um lágmarksviðmið í Evrópu á þessu réttarsviði.
72

 

   

                                                 

 

 

67
 Nefnd menntamálaráðherra, Skýrsla nefndar menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla (n. 4) 165. 

68
 Miklós Haraszti, „Media Pluralism and Human Rights: Issue Discussion Paper“ (Commissioner for Human 

Rights 2011) 4 <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1881589> skoðað 24. febrúar 2013. 
69

 sama heimild. 
70

 Nefnd menntamálaráðherra, Skýrsla nefndar menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla (n. 4) 165. 
71

 Council of Europe (Committee of Ministers), „Recommendation of the Committee of Ministers to Member 

States on Measures to Promote Meda Pluralism“ (adopted on 19 January 1999) No. R (99) 1“ 

<http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/doc/cm/rec(1999)001&expmem_EN.asp> skoðað 1. mars 

2013; Council of Europe (Committee of Ministers), „Recommendation of the Committee of Ministers to member 

states on media pluralism and diversity of media content (adopted on 31. January 2007) No. CM/Rec(2007)2“ 

<https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1089699&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&Ba

ckColorLogged=FFAC75> skoðað 3. mars 2013; Council of Europe (Committee of Ministers), 

„Recommendation of the Committee of Ministers to member states on a new notion of media (adopted on 21. 

september 2011) No. CM/Rec(2011)7” (n. 11). 
72

 Nefnd menntamálaráðherra, Skýrsla nefndar menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla (n. 4) 165. 
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2.2.4 Rétturinn til upplýsinga 

10. gr. MSE felur ekki einungis í sér rétt fjölmiðla til að veita almenningi upplýsingar sem 

varða almannahag. Samkvæmt dómaframkvæmd MDE veitir hún einnig almenningi 

sjálfstæðan rétt til slíkra upplýsinga.
73

 Hefur þessi réttur til aðgangs að upplýsingum jafnan 

verið túlkaður sem neikvæður réttur af MDE.
74

 Í því felist að ríki beri jafnan skylda til að 

standa ekki í vegi fyrir miðlun upplýsinga til einstaklinga.
75

 Í þessu samhengi má nefna dóm 

MDE í máli Open Door og Dublin Well Woman gegn Írlandi.
76

 Í því máli var það niðurstaða 

dómsins að 10. gr. MSE hefði verið brotin þegar hæstiréttur Írlands heimilaði lögbann á að 

samtök gætu veitt óléttum konum upplýsingar um fóstureyðingarstofur.
77

 Í niðurstöðunni fólst 

þó ekki jákvæð skylda á ríki til að miðla sjálft slíkum upplýsingum.
78

 Dómstóllinn hefur aftur 

á móti hafnað því að 1. mgr. 10. gr. MSE tryggi almennan rétt til upplýsinga.
79

 Vísast í þessu 

samhengi til dóms MDE í máli Leander gegn Svíþjóð en orðrétt segir í dómnum: 

 

 The Court observes that the right to freedom to receive information basically prohibits 

 a Government from restricting a person from receiving information that others wish or 

 may be willing to impart to him. Article 10 (art. 10) does not, in circumstances such 

 as those of the present case, confer on the individual a right of access to a register 

 containing information on his personal position, nor does it embody an obligation on 

 the Government to impart such information to the individual.
80

 

 

Ekki er ljóst af íslenskri dómaframkvæmd hvort í 73. gr. stjórnarskrár felist réttur til að fá 

upplýsingar afhentar.
81

 Í þessu samhengi er áhugavert að skoða Öryrkjabandalag Íslands g. 

íslenska ríkinu, Hrd. 14. mars 2002 í máli nr. 397/2001.
82

 Í því máli krafðist Öryrkjabandalag 

Íslands þess að fá aðgang að minnisblaði sem lagt hafði verið fyrir ríkisstjórnarfund. Var það 

                                                 
73

 Sunday Times g. Bretlandi (1979) Series A no 30, mgr. 65; Reinboth and others g. Finnlandi App no. 

30865/08 (ECtHR, 25. janúar 2011), mgr. 78; Axel Springer AG g. Germany App. no. 39954/08 (ECtHR, 7. 

febrúar 2012), mgr. 79. 
74

 Martha Spurrier, „Gillberg v Sweden: towards a right to access to information under Article 10?“ [2012] 

European Human Rights Law Review 551, 556. 
75

 sama heimild. 
76

 Open door og Dublin Well woman g. Ireland (1991) Series A no 246. 
77

 sama heimild, mgr. 80. 
78

 Martha Spurrier, „Gillberg v Sweden: towards a right to access to information under Article 10?” (n. 74) 556. 
79

 David Harris o.fl., Law of the European Convention on Human Rights (2. útg., OUP Oxford 12. mars 2009) 

447. 
80

 Leander g. Sweden (1987) Series A no 116, mgr. 74. 
81

 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 28) 361. 
82

 sama heimild. 
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niðurstaða Hæstaréttar að viðurkenna rétt Öryrkjabandalagsins til að fá minnisblaðið afhent.
83

 

Í rökstuðningi Hæstaréttar segir orðrétt: 

 

 Ber af þessum sökum við úrlausn málsins að beita meginreglu 1. mgr. 3. gr. laganna 

 um rétt almennings til aðgangs að gögnum í opinberri stjórnsýslu, sbr. og 73. gr. 

 stjórnarskrárinnar og 10. gr. mannréttindasáttmála Evrópu, sem veitt var lagagildi á 

 Íslandi með lögum nr. 62/1994, en það ákvæði hefur meðal annars verið skýrt svo að 

 það eigi að tryggja að lagaákvæði sem veita almennan aðgang að upplýsingum verði 

 aðeins takmörkuð á þann hátt sem nauðsynlegt teljist í lýðræðisþjóðfélagi til verndar 

 löglegum almanna- og einkahagsmunum.
84

 

 

Hefur þessi túlkun Hæstaréttar á inntaki 10. gr. MSE þótt ganga fremur langt, sér í lagi þar 

sem MDE hefur einmitt stigið fremur varlega til jarðar í umfjöllun sinni um réttinn til að fá 

upplýsingar afhentar með vísan til 10. gr. MSE.
85

 Ekki er ljóst hvert fordæmisgildi þessa 

dóms er en hefur sú ályktun verið dregin að 73. gr. stjórnarskrár veiti að þessu leyti betri 

vernd en 10. gr. MSE.
86

 

 

2.3 Friðhelgi einkalífs 

Þó blaða- og fréttamenn njóti ríks tjáningarfrelsis þá fylgir öllu frelsi einhver ábyrgð. Ber 

þeim í störfum sínum að virða rétt einstaklinga til friðhelgi einkalífs sem tryggt er í 71. gr. 

stjórnarskrár og 8. gr. MSE. Núgildandi ákvæði um friðhelgi einkalífs kom inn í 

stjórnarskrána þegar mannréttindakafli hennar var endurskoðaður árið 1995.
87

 Forveri þess 

ákvæðis kvað eingöngu á um að heimilið væri friðheilagt en fjallaði ekki berum orðum um 

friðhelgi einkalífs og fjölskyldu.
88

 Á þeim tíma hafði þó verið talið að í íslenskum rétti giltu 

óskráðar grunnreglur um vernd friðhelgi einkalífs og fjölskyldu.
89

 Með breytingunni var 

tilgangurinn að víkka út gildissvið ákvæðisins og festa í sessi framangreinda óskráða 

                                                 
83

 Öryrkjabandalag Íslands g. íslenska ríkinu, Hrd. 14. mars 2002 í máli nr. 397/2001, kafli IV., mgr. 2. 
84

 sama heimild, kafli IV., mgr. 1. 
85

 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 28) 362. 
86

 Björg Thorarensen, „Áhrif Mannréttindasáttmála Evrópu á vernd tjáningarfrelsis að íslenskum rétti” (n. 37) 

414 og 515; Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 28) 363. 
87

 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 389 – 297. mál, athugasemdir við 9. gr. Björg Thorarensen, 

Stjórnskipunarréttur (n. 28) 284. 
88

 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 389 – 297. mál, athugasemdir við 9. gr. Björg Thorarensen, 

Stjórnskipunarréttur (n. 28) 284. 
89

 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 389 – 297. mál, athugasemdir við 9. gr. Björg Thorarensen, 

Stjórnskipunarréttur (n. 28) 284. 
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grunnreglu.
90

 Er ákvæði 71. gr. stjórnarskrár byggt á 8. gr. MSE og 17. gr. SBSR. Orðast það 

svo: 

 

 71. gr. Allir skulu njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. 

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

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

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

 sambærilega skerðingu á einkalífi manns.  

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

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

 annarra. 
 

Þó fyrirmynd ákvæðisins megi rekja til 8. gr. MSE þá er á orðalagi þessara tveggja ákvæða 

töluverður munur.
91

 Fyrir það fyrsta vísar ákvæði stjórnarskrárinnar ekki til bréfaskrifta líkt 

og í MSE.
92

 Samkvæmt 3. mgr. 71. gr. stjórnarskrárinnar eru svo engar undanþágur heimilar 

nema „brýna nauðsyn beri til vegna réttinda annarra“.
93

 Þá eru þær undanþágur sem heimilar 

eru skv. 2. mgr. 8. gr. MSE tilgreindar á mun ítarlegri hátt. Hefur þó verið talið að skýra beri 

71. gr. stjórnarskrár í samræmi við þær meginreglur sem mótast hafa hjá MDE við skýringu á 

inntaki 8. gr. MSE.
94

  

 Hugtakið „friðhelgi einkalífs“ verður ekki skýrt á einfaldan hátt enda er það ákaflega 

víðtækt. Ber í þessu samhengi að nefna að í meðförum MDE undanfarna áratugi hefur 

gildissvið 8. gr. MSE vaxið mjög.
95

 Í athugasemdum með frumvarpi til stjórnskipunarlaga er 

hugtakið „friðhelgi einkalífs“ skýrt á þann veg að í því felist „fyrst og fremst réttur manns til 

að ráða yfir lífi sínu og líkama og til að njóta friðar um lífshætti sína og einkahagi“. Þá segir 

þar jafnframt að tilfinningalíf og tilfinningasambönd við aðra njóti verndar.
96

 

 Æra og mannorð manna er verndað af 71. gr. stjórnarskrár og er því veitt víðtæk 

réttarvernd í íslenskum lögum.
97

 Ber í þessu samhengi fyrst og fremst að nefna ákvæði XXV. 

                                                 
90

 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 389 – 297. mál, athugasemdir við 9. gr. Björg Thorarensen, 

Stjórnskipunarréttur (n. 28) 284. 
91

 Páll Sigurðsson, Fjölmiðlaréttur: Meginþættir réttarumhverfis fjölmiðlanna (Háskólaútgáfan 1997) 109. 
92

 sama heimild. 
93

 sama heimild. 
94

 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 28) 286. 
95

 Björg Thorarensen, „Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu og réttur til að stofna til hjúskapar“ í Björg Thorarensen 

o.fl. (ritstj.), Mannréttindasáttmáli Evrópu : meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt 

(Mannréttindastofnun Háskóla Íslands, Lagadeild Háskólans í Reykjavík 2005) 287. 
96

 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 389 – 297. mál, athugasemdir við 9. gr., mgr. 3; Páll Sigurðsson, 

Fjölmiðlaréttur (n. 91) 109. 
97

 Björg Thorarensen, „Mannréttindasáttmáli Evrópu” (n. 95) 330. 
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kafla almennra hegningarlaga nr. 19/1940.
98

 Samkvæmt ákvæðum þess kafla er meðal annars 

refsivert að skýra opinberlega frá einkamálefnum annars manns án þess að nægar ástæður 

fyrir því séu fyrir hendi.
99

 Jafnframt er refsivert að meiða æru manns með móðgun í orðum og 

athöfnum sem og að hafa í frammi ærumeiðandi aðdróttun gegn betri vitund.
100

 Samkvæmt b. 

lið 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 er svo heimilt 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“. 

 

2.3.1 Mörk tjáningarfrelsis og friðhelgi einkalífs 

Ákvæði stjórnarskrár um tjáningarfrelsi annars vegar og friðhelgi einkalífs hins vegar eru jafn 

rétthá og í þeim tilfellum er þau vegast á er það hlutverk dómstóla að finna hvar mörkin liggja 

þeirra á milli.
101

 Í seinni tíð hefur málum þar sem frétta- og blaðamönnum er stefnt fyrir 

meiðyrði fjölgað verulega og er í þessum málaflokki jafnan tekist á um mörk tjáningarfrelsis 

og friðhelgi einkalífs.
102

 Við þetta hagsmunamat eru ýmsar vísisreglur sem dómarar hafa í 

huga.
103

 Leggja þeir meðal annars mat á hvort upplýsingar eigi réttmætt erindi til almennings 

og þá hvort hagsmunir almennings af opinberri birtingu upplýsinga vegi þyngra en hagsmunir 

einstaklings af friðhelgi einkalífs.
104

  

 Talið hefur verið að í framangreindu hagsmunamati hafi framkvæmd íslenskra 

dómstóla ekki ávallt verið í fyllilegu samræmi við fordæmi MDE. Um þetta fjallar Halldóra 

Þorsteinsdóttir í grein sinni Vægari kröfur til sönnunar ummæla í meiðyrðamálum þar sem 

hún meðal annars ber saman dómaframkvæmd MDE og Hæstaréttar í meiðyrðamálum.
105

 

Samkvæmt reglunni um að ekki verði refsað fyrir sönn ummæli (exeptio veritas) verður 

einstaklingur ekki dreginn til ábyrgðar fyrir meiðandi ummæli sýni hann fram á að ummælin 

séu sönn.
106

 Í dómaframkvæmd MDE hefur þó í sumum tilfellum verið talið að blaða- og 

fréttamönnum sé heimilt að setja fram ósannar staðhæfingar að vissum skilyrðum 

uppfylltum.
107

 Þau skilyrði eru meðal annars að þeir hafi verið í góðri trú um sannleiksgildi 

                                                 
98

 Hér eftir skammstafað alm. hgl. 
99

 Almenn hegningarlög nr. 19/1940, 229. gr. 
100

 sama heimild, 234. og 236. gr. 
101

 Páll Þórhallsson, „Mannréttindasáttmáli Evrópu” (n. 30) 385. 
102

 Björg Thorarensen, „Mannréttindasáttmáli Evrópu” (n. 95) 331. 
103

 Sigríður Rut Júlíusdóttir, „Mörk tjáningarfrelsis og friðhelgi einkalífs í umfjöllun um opinberar persónur“ 

(2005) 58 (1) Úlfljótur 111, 130. 
104

 sama heimild. 
105

 Halldóra Þorsteinsdóttir, „Vægari kröfur til sönnunar ummæla í meiðyrðamálum” (n. 41). 
106

 sama heimild 45. 
107

 sama heimild 56. 
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staðhæfinganna og gert viðeigandi tilraunir til að kanna sannleiksgildi þeirra.
108

 Fjallar 

Halldóra jafnframt um dómaframkvæmd Hæstaréttar í meiðyrðamálum og kemst að þeirri 

niðurstöðu að í flestum dómum hans hafi yfirleitt ekki verið tekið tillit til sjónarmiðsins um 

góða trú.
109

 Er það því niðurstaða hennar að íslenskir dómstólar hafi ekki í öllu fylgt 

framangreindri aðferðafræði MDE.
110

 

Það er mjög mikilvægt fyrir ritstjórnarlegt sjálfstæði íslenskra fjölmiðlamanna að þeir 

njóti þess tjáningarfrelsis sem MSE er ætlað að vernda. Afleiðingar þess þegar tjáningarfrelsi 

blaða- og fréttamanna er skert geta verið aukin sjálfsritskoðun og þannig skert ritstjórnarlegt 

sjálfstæði þeirra. Í tilmælum ráðherranefndar Evrópuráðsins hefur nefndin varað við því að 

meiðyrðalöggjöf kunni að vera misnotuð í því skyni að hafa áhrif á og refsa fjölmiðlum.
111

 

Slíkt geti haft mikil kæliáhrif (e. chilling effect) á starf blaða- og fréttamanna og þær 

afleiðingar að þeir veigri sér við að fjalla um mikilvæg málefni sem almenning varða.
112

 

 Frá því að grein Halldóru Þorsteinsdóttur var skrifuð hafa nokkrir þýðingamiklir 

dómar fallið bæði í Hæstarétti og MDE. Ber fyrst að nefna dóma MDE í málum tveggja 

íslenskra blaðakvenna þar sem íslenska ríkið var dæmt fyrir brot gegn 10. gr. MSE.
113

 

Jafnframt hafa í Hæstarétti fallið nokkrir áhugaverðir dómar í meiðyrðamálum gegn 

íslenskum blaða- og fréttamönnum. Verður nú fjallað stuttlega um þá. 

Kemur fyrst til skoðunar Pálmi Haraldsson g. Svavari Halldórssyni, Maríu Sigrúnu 

Hilmarsdóttur og Páli Magnússyni, Hrd. 24. nóvember 2011 í máli nr. 179/2011. Í því máli 

hafði P höfðað mál gegn fréttamanni RÚV vegna tiltekinna ummæla sem fallið höfðu í 

sjónvarpsfréttatíma RÚV.
114

 Var það mat Hæstaréttar að þau ummæli sem um ræddi yrðu ekki 

skilin á annan hátt en að með þeim hefði verið borin brýn refsiverð háttsemi á P. Hafði 

fréttamaðurinn ekki gætt skyldu sinnar samkvæmt 2. gr. reglna Ríkisútvarpsins frá 1. maí 

2008 um fréttir og dagskrárefni tengt þeim til að leita eftir upplýsingum frá P við vinnslu 

fréttarinnar.
115

 Var það því niðurstaða Hæstaréttar að fréttamaðurinn hefði ekki verið í góðri 

                                                 
108

 sama heimild. 
109

 sama heimild 70. 
110

 sama heimild 71. 
111

 Council of Europe (Committee of Ministers), „Recommendation of the Committee of Ministers to member 

states on a new notion of media (adopted on 21. september 2011) No. CM/Rec(2011)7” (n. 11) mgr. 66. 
112

 sama heimild. 
113

 Erla Hlynsdóttir g. Iceland App no. 43380/10 (ECtHR, 10. júlí 2012); Björk Eiðsdóttir g. Iceland App no. 

46443/09 (ECtHR, 10. júlí 2012). 
114

 Pálmi Haraldsson g. Svavari Halldórssyni, Maríu Sigrúnu Hilmarsdóttur og Páli Magnússyni, Hrd. 24. 

nóvember 2011 í máli nr. 179/2011, kafli I., mgr. 1. 
115

 sama heimild, kafli. III, mgr. 3. 
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trú um sannleiksgildi ummælanna og var því fallist á kröfu P um ómerkingu þeirra með vísan 

til 241. gr., sbr. 235. gr. almennra hegningarlaga.
116

 

Í Jón Ásgeir Jóhannesson g. Svavari Halldórssyni, Hrd. frá 15. nóvember 2012 nr. 

69/2012, var einnig fjallað um góða trú. Í því máli hafði J höfðað mál gegn fréttamanni hjá 

RÚV þar sem hann krafðist ómerkingar tiltekinna ummæla sem fallið höfðu í fréttatíma 

RÚV.
117

 Var það niðurstaða Hæstaréttar að hin kærðu ummæli yrðu ekki skilin á annan hátt 

en að verið væri að bera viðskiptamanninum á brýn refsiverða háttsemi.
118

 Þá segir einnig 

orðrétt í forsendum 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, 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.
119

 

 

Bera framangreindir dómar það með sér að stefna Hæstaréttar í meiðyrðamálum sé 

hugsanlega að breytast þannig að sjónarmiðinu um góða trú blaða- og fréttamanna er veitt 

aukið vægi. Í báðum framangreindum dómum er jafnframt fjallað um hvort viðkomandi 

fréttamaður hafi gert viðeigandi tilraunir til að kanna sannleiksgildi þeirra ummæla sem málin 

snerust um. Eftir sem áður þá eru sönnunarkröfur Hæstaréttar í framangreindum málum 

fremur strangar. Þó gefa þessir dómar vísbendingar um að Hæstiréttur sé hugsanlega að 

þokast nær aðferðafræði MDE í þessum málaflokki.   

 

3. Gagnsæi eignarhalds fjölmiðla 

 

3.1 Inngangur 

Víkur nú umfjölluninni að ákvæðum laga um gagnsæi eignarhalds fjölmiðla. Hugtakið 

ritstjórnarlegt sjálfstæði vísar til þeirrar kröfu sem gerð er til ritstjórna að þær skuli vera 

hlutlausar og óháðar í störfum sínum. Fjölmiðlaveitur lúta þó ávallt einhverju eignarhaldi og 

                                                 
116

 sama heimild, kafli. III, mgr. 3. 
117

 Jón Ásgeir Jóhannesson g. Svavari Halldórssyni, Hrd. 15. nóvember 2012 í máli nr. 69/2012, I. kafli. 
118

 sama heimild, II. kafli, mgr. 2. 
119

 sama heimild, II. kafli, mgr. 2. 
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því er jafnan til staðar sú hætta að eigandi fjölmiðlaveitu reyni að hafa áhrif á það efni sem 

viðkomandi fjölmiðill gefur út.
120

 Hefur verið talið að leynd um eignarhald fjölmiðla auki 

hættuna á því að mörkin milli ritstjórnarvalds og eignarhalds verði óskýr.
121

 Til að stuðla að 

ritstjórnarlegu sjálfstæði er mögulegt að lögfesta reglur sem kveða á um gagnsæi eignarhalds 

fjölmiðla.
122

 Tilgangur slíkra reglna er að tryggja almenningi aðgang að traustum 

upplýsingum um eignarhald einstakra fjölmiðla.
123

 Í því felst ákveðin neytendavernd en 

neytendur hafa almennt ríka hagsmuni af því að vita eins mikið og möguleg er um þá vöru 

sem þeir hyggjast kaupa.
124

  

 Með því að gera upplýsingar um eigendur fjölmiðla opinberar gefur það almenningi 

kost á að leggja sjálfstætt mat á ritstjórnarstefnu einstakra fjölmiðla út frá þeim hagsmunum 

sem eigendur miðilsins kunna að eiga að gæta.
125

 En til að það sé mögulegt þarf almenningur 

að hafa aðgang að traustum upplýsingum um raunverulegt eignarhald á fjölmiðlaveitum.
126

 

Þannig eru upplýsingar um eignarhald fjölmiðla nauðsynlegar við mat á ritstjórnarlegu 

sjálfstæði þeirra.  

 

3.2 Tilmæli ráðherranefndar Evrópuráðsins um gagnsæi eignarhalds fjölmiðla 

Ráðherranefnd Evrópuráðsins hefur ítrekað í tilmælum sínum lagt áherslu á mikilvægi 

gagnsæis eignarhalds fjölmiðla. Í tilmælum nefndarinnar frá árinu 1994 er lagt til að 

almenningur skuli með sanngjörnum og óhlutdrægum hætti hafa aðgang að 

grundvallarupplýsingum um fjölmiðla.
127

 Slíkar upplýsingar geri almenningi mögulegt að 

leggja sjálfstætt mat á þær upplýsingar, hugmyndir og skoðanir sem miðlað er af 

fjölmiðlum.
128

 Í tilmælum nefndarinnar frá árinu 1999 er lögð áhersla á að gagnsæi varðandi 

þá sem fara með stjórn fjölmiðlafyrirtækja stuðli að fjölbreyttari fjölmiðlum.
129

 Í tilmælum 

sínum frá árinu 2007 leggur ráðherranefndin áherslu á að aðildarríki tryggi almenningi aðgang 

                                                 
120

 Nefnd menntamálaráðherra, Skýrsla nefndar menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla (n. 4) 14. 
121

 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 215 – 198. mál, 1.7 Taumhald á miðlum, mgr. 7. 
122

 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 1291 – 841. mál, Ritstjórnarlegt sjálfstæði, mgr. 1. 
123

 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 215 – 198. mál, athugasemdir við 21. gr., mgr. 1. 
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 Jens Cavallin, „European policies and regulations on media concentration“ (1998) 1 International Journal of 

Communications Law and Policy, 17 <www.ijclp.net/files/ijclp_web-doc_3-1-1998.rtf> skoðað 1. mars 2013 
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 Nefnd menntamálaráðherra, Skýrsla nefndar menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla (n. 4) 195. 
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<www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/doc/cm/rec(1994)013&expmem_EN.asp> skoðað 3. mars 2013. 
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 sama heimild. 
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að ítarlegum upplýsingum um þá einstaklinga og lögaðila sem koma að rekstri 

fjölmiðlafyrirtækja.
130

 

 

3.3 Aðdragandi gildistöku lagaákvæða um gagnsæi eignarhalds fjölmiðla 

Fram að gildistöku fjölmiðlalaga þann 21. apríl 2011 giltu engar reglur í íslenskum lögum um 

gagnsæi eignarhalds fjölmiðla. Með fyrstu tillögum sem fram komu um setningu slíkra reglna 

var árið 2004 þegar lögð var fram á Alþingi þingsályktunartillaga þess efnis að skipuð yrði 

nefnd til undirbúnings á löggjöf sem skyldi meðal annars tryggja nauðsynlegt gagnsæi 

eignarhalds fjölmiðla á Íslandi.
131

 Hlaut sú tillaga þó ekki afgreiðslu.  

 Í nóvember ári síðar skipaði menntamálaráðherra nefnd sem skyldi taka til skoðunar 

ýmis atriði er varða fjölmiðla á Íslandi.
132

 Var hlutverk hennar meðal annars að mæla fyrir um 

mögulegar breytingar á íslenskri fjölmiðlalöggjöf.
133

 Skilaði nefndin niðurstöðum sínum í 

formi skýrslu þann 7. apríl 2005. Í niðurstöðum nefndarinnar komu fram tillögur um að setja 

skyldi reglur um gagnsæi eignarhalds á öllum hefðbundnum ljósvaka- og prentmiðlum. Var 

það mat nefndarinnar að sambærilegar reglur ættu einnig að gilda um netmiðla þó ekki væru 

gerðar beinar tillögur um slíkt. Að lokum var það einnig mat fjölmiðlanefndar að við 

framfylgd framangreindra reglna þyrfti hlutaðeigandi stjórnvald að hafa heimildir til beitingar 

dagsekta.
134

  

 Í kjölfar útgáfu framangreindrar skýrslu skipaði menntamálaráðherra aðra nefnd sem 

skyldi semja frumvarp um takmörkun á eignarhaldi á fjölmiðlum.
135

 Var afrakstur vinnu 

nefndarinnar lagður fram í frumvarpsformi í tvígang á Alþingi árið 2006 en hlaut það í 

hvorugt skiptið afgreiðslu.
136

 Í framangreindu frumvarpi koma fyrir tvö ákvæði þar sem 

kveðið er á um gagnsæi eignarhalds fjölmiðla, annars vegar fyrir miðla sem hlotið hafa 

útvarpsleyfi og hins vegar fyrir útgefendur dagblaða.
137
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132
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3.4 Ákvæði fjölmiðlalaga nr. 38/2011 um gagnsæi eignarhalds 

Með gildistöku fjölmiðlalaga tóku í fyrsta sinn á Íslandi gildi ákvæði um gagnsæi eignarhalds 

fjölmiðla. Koma þau ákvæði fram í IV. kafla laganna. Fela ákvæðin í sér þá mikilvægu 

breytingu að öll fjölmiðlaþjónusta sem ekki er leyfisskyld er nú að meginreglu 

skráningarskyld.
138

 Þá hvílir á þeim fjölmiðlaveitum sem undir lögin heyra víðtæk 

upplýsingaskylda til fjölmiðlanefndar.
139

 Undir gildissvið fjölmiðlalaga falla allir fjölmiðlar 

sem miðla efni til handa almenningi hér á landi, samkvæmt 3. gr. laganna. Skilgreining á 

hugtakinu fjölmiðill kemur fram í 13. tl. 1. mgr. 2. gr. fjölmiðlalaga en það er „hvers konar 

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

 Samkvæmt 1. mgr. 16. gr. fjölmiðlalaga er öll hljóð- og myndmiðlun sem krefst 

tíðniúthlutunar frá Póst- og fjarskiptastofnun og heyrir undir íslenska lögsögu að meginreglu 

leyfisskyld. Samkvæmt 1. mgr. 17. gr. fjölmiðlalaga skal sækja skriflega um leyfi til hljóð- og 

myndmiðlunar til fjölmiðlanefndar.  

 Með hliðsjón af gildissviði fjölmiðlalaga gilda ákvæði 1. mgr. 14. gr. fjölmiðlalaga um 

skráningarskyldu fjölmiðla um þá prent- og vefmiðla sem miðla efni hér á landi og lúta 

ritstjórn. Samkvæmt sömu ákvæðum tekur fjölmiðlanefnd við tilkynningum um skráningu 

fjölmiðils og er öllum fjölmiðlaveitum sem ekki stunda leyfisskylda hljóð- og myndmiðlun 

skylt að tilkynna henni skriflega um starfsemi sína áður en hún hefst. 

 

3.4.1 Upplýsingaskylda leyfis- eða skráningarskyldra fjölmiðla 

Tilgangurinn með skráningarskyldu allra fjölmiðla er meðal annars sá að gera stjórnvöldum 

kleift að sinna eftirlitshlutverki sínu á fullnægjandi hátt og tryggja að þau hafi yfirsýn yfir alla 

fjölmiðla sem undir lögin heyra, óháð því hvort um leyfisskylda starfsemi er að ræða eða 

ekki.
140

 Samkvæmt 2. mgr. 14. gr. fjölmiðlalaga skal fjölmiðlaveita við skráningu fjölmiðils 

veita fjölmiðlanefnd upplýsingar um „heiti [fjölmiðlaveitu], kennitölu, lögheimili, netfang og 

vefsetur, heiti fjölmiðils eða fjölmiðla sem hún starfrækir, ábyrgðarmann, fyrirsvarsmann, 

ritstjórnar- eða dagskrárstefnu, kallmerki ef við á og eignarhald.“ Samkvæmt 1. mgr. 17. gr. 

fjölmiðlalaga skulu umsókn fjölmiðlaveitu um leyfi til hljóð- og myndmiðlunar fylgja sömu 

upplýsingar og hér að framan eru taldar. Þar að auki skulu umsókninni jafnframt fylgja 
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upplýsingar um nöfn og heimilisföng ábyrgðarmanns og fyrirsvarsmanns, aðra 

fjölmiðlastarfsemi umsækjanda, eignarhald og yfirráð fjölmiðlaveitu. 

 Samkvæmt 21. gr. fjölmiðlalaga birtir fjölmiðlanefnd á heimasíðu sinni þær 

upplýsingar sem fjölmiðlaveitum er skylt að veita við skráningu þeirra eða umsókn um leyfi 

til hljóð- eða myndmiðlunar. Þá birtir fjölmiðlanefnd jafnframt á heimasíðu sinni reglur 

fjölmiðlaveitna um ritstjórnarlegt sjálfstæði, sbr. 24. gr. fjölmiðlalaga og jafnréttisáætlanir 

fjölmiðlaveitna eftir því sem við á. 

 Til að almenningur hafi ávallt aðgang að réttum upplýsingum um eignarhald á 

fjölmiðlum hvílir sú skylda á fjölmiðlaveitum, samkvæmt 4. mgr. 14. gr. og  1. mgr. 20. gr. 

fjölmiðlalaga, að tilkynna fjölmiðlanefnd um allar breytingar sem kunna að verða á högum 

þeirra og varða þær upplýsingar sem hér að framan eru taldar. Við sölu á hlutum í 

fjölmiðlaveitu bera bæði seljandi og kaupandi ábyrgð á því að tilkynning um söluna sé send 

fjölmiðlanefnd, sbr. 1. mgr. 22. gr. fjölmiðlalaga. Skal tilkynning um söluna hafa borist 

fjölmiðlanefnd innan tveggja virkra daga frá gerð kaupsamnings. 

 

3.4.2 Valdheimildir fjölmiðlanefndar  

Að lokum ber að nefna þau úrræði sem fjölmiðlanefnd hefur til að framfylgja 

upplýsingaskyldu sinni um eignarhald á íslenskum fjölmiðlum. Samkvæmt a. lið 1. mgr. 54. 

gr. fjölmiðlalaga hefur fjölmiðlanefnd heimild til að leggja stjórnvaldssekt á fjölmiðlaveitur
141

 

sem starfrækja skráningarskyldan fjölmiðil án þess að hafa afhent fjölmiðlanefnd tilkynningu 

um skráningu hans. Samkvæmt sama ákvæði er fjölmiðlanefnd einnig heimilt að leggja 

stjórnvaldssektir á fjölmiðlaveitur sem vanrækja að tilkynna um breytingar á högum 

tilkynningarskylds aðila. Aftur á móti hafði fjölmiðlanefnd, samkvæmt upphaflegum 

ákvæðum fjölmiðlalaga, ekki heimildir til að kalla eftir ítarlegri upplýsingum um eignarhald 

en þær sem fjölmiðlarnir veittu.
142

 Gat þetta valdið vandkvæðum í þeim tilfellum er fjölmiðill 

var í eigu lögaðila og veitti ekki upplýsingar um eignarhald á þeim lögaðila. Í þeim tilfellum 

hafði fjölmiðlanefnd ekki heimildir til að knýja fram ítarlegri upplýsingar um eignarhald 

fjölmiðils.
143

 Í þessu samhengi er áhugavert að skoða upplýsingar sem fram koma á heimasíðu 

fjölmiðlanefndar um eignarhald Árvakurs hf. Kemur þar fram að 99% Árvakurs hf. séu í eigu 
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félagsins Þórsmerkur ehf. Einnig eru upplýsingar gefnar upp um eigendur Þórsmerkur en 

97,23% þeirra eru lögaðilar. Um eignarhald á þeim lögaðilum eru engar upplýsingar lagðar 

fram heldur einungis gefin upp nöfn forsvarsmanna þeirra.
144

 Af þessu leiðir að almenningur 

hefur ekki aðgang að tæmandi upplýsingum um raunverulegt eignarhald og yfirráð þessarar 

fjölmiðlaveitu og er tilgangi laganna því ekki náð. 

 Með gildistöku laga um breytingu á fjölmiðlalögum bættist við 17. gr. fjölmiðlalaga 

ný málsgrein
145

 sem kveður á um að öllum fjölmiðlaveitum sem undir lögin heyra verði gert 

skylt að afhenda fjölmiðlanefnd öll gögn og upplýsingar svo nefndin geti rakið hvert 

raunverulegt eignarhald fjölmiðla er. Með gildistöku fyrrnefndra laga bættist við eftir c. lið 1. 

mgr. 54. gr. fjölmiðlalaga nýr stafliður sem veitir fjölmiðlanefnd heimild til að leggja 

stjórnvaldssektir á þær fjölmiðlaveitur sem brjóta gegn ákvæðum laganna um skil á 

upplýsingum um eignarhald og yfirráð. Í framangreindum breytingum felst því að 

fjölmiðlanefnd hefur nú úrræði til að krefja fjölmiðlaveitur um upplýsingar um raunverulegt 

eignarhald þeirra. 

 Með hliðsjón af framangreindu mæla ákvæði IV. kafla fjölmiðlalaga nú fyrir um 

verulega víðtæka upplýsingaskyldu fjölmiðlaveitna og nær sú upplýsingaskylda ekki 

eingöngu til upplýsinga um eignarhald fjölmiðla. Verður að ætla að í framangreindum 

ákvæðum felist veruleg réttarbót sem stuðli að auknu gagnsæi á fjölmiðlamarkaði sem er til 

þess fallið að stuðla að upplýstu aðhaldi af hendi fjölmiðlaneytenda. Er aukið gagnsæi 

jafnframt til þess fallið að draga úr hættunni á óeðlilegum afskiptum eigenda af ritstjórn 

fjölmiðlaveitnanna. 

 

4. Eignarhald fjölmiðla 

 

4.1 Inngangur 

Á Íslandi einkennist fjölmiðlamarkaðurinn af verulegri samþjöppun eignarhalds.
146

 Veldur 

það áhyggjum í ljósi þess mikilvæga hlutverks sem fjölmiðlar gegna í lýðræðissamfélögum og 

því hefur verið talið mikilvægt að stuðla að auknu fjölræði og fjölbreytni á 

fjölmiðlamarkaði.
147

 Í því sambandi hafa hefðbundnar samkeppnisreglur ekki verið taldar 
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nægja til að sporna gegn samþjöppun á fjölmiðlamarkaði.
148

 Í yfirlýsingu ráðherranefndar 

Evrópuráðsins um vernd fjölmiðla í lýðræðisríkjum í tengslum við samþjöppun á 

fjölmiðlamörkuðum vekur nefndin athygli á því að samþjöppun á fjölmiðlamarkaði geti haft í 

för með sér hagsmunaárekstur sem stofni ritstjórnarlegu sjálfstæði fjölmiðla og hlutverki 

þeirra sem varðhundi almennings í hættu.
149

 Mikil samþjöppun á eignarhaldi felur í sér að stór 

hluti fjölmiðla er á valdi örfárra valdamikilla aðila.
150

 Í slíku umhverfi eru afskipti eigenda af 

útgefnu efni fjölmiðla talin vera enn skaðlegri en í umhverfi þar sem eignarhald fjölmiðla er 

dreifðara.
151

 Dreift eignarhald fjölmiðla tryggir ekki í sjálfu sér ritstjórnarlegt sjálfstæði þeirra 

sem við þá starfa.
152

 Hefur þó verið talið að aukin samkeppni á fjölmiðlamarkaði stuðli að 

sjálfstæði ritstjórna og sporni gegn óeðlilegum áhrifum hagsmunaaðila.
153

 Verður þá að ætla 

að möguleikar eigenda á að hafa áhrif á ritstjórn fjölmiðlaveitu séu minni þegar eignarhald 

viðkomandi fjölmiðlaveitu er dreift.  

 Flest Evrópulönd hafa sett sér reglur sem hafi þann tilgang að sporna gegn 

samþjöppun á fjölmiðlamarkaði.
154

 Ekki verður þó sagt að mikið samræmi sé í löggjöf 

Evrópulanda á þessu sviði.
155

 Helgast það aðallega af því að samfélagsgerð og stærð markaða 

er töluvert misjöfn milli landa og því ekki fyrir að fara einni meginleið sem hentar öllum 

ríkjum.
156

 Ráðherranefnd Evrópuráðsins hefur í tilmælum sínum og yfirlýsingum lagt mikla 

áherslu á að aðildarríki móti sér löggjöf þar sem afmarkaðir eru þröskuldar til að takmarka 

áhrif sem einstök fyrirtæki eða fyrirtækjasamstæður geti haft á fjölmiðla.
157

 Slíkar reglur hafa 

þó í seinni tíð sætt aukinni gagnrýni þar sem þær þykja fremur ósveigjanlegar og ekki gera ráð 

fyrir þeirri miklu tækniframþróun sem átt hefur sér stað á sviði fjölmiðla.
158

 Undanfarið hafa 

því ýmis Evrópuríki kannað möguleika á öðrum leiðum í reglusetningu um takmörkun á 
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eignarhaldi fjölmiðla.
159

 Sem dæmi má nefna Noreg, en þar voru lög um eignarhald á 

fjölmiðlum
160

 nýlega tekin til endurskoðunar.
161

 Einnig hafa bresk lög um eignarhald á 

fjölmiðlum tekið veigamiklum breytingum í þeim tilgangi að stuðla að meira frjálsræði og 

aukinni samkeppni á fjölmiðlamarkaði.
162

  

 Íslensk fjölmiðlalöggjöf hefur í gegnum tíðina þótt ein sú frjálslegasta í Evrópu.
163

 

Með nýsamþykktum lögum um breytingar á fjölmiðlalögum tóku gildi í fyrsta sinn reglur er 

varða takmarkanir á eignarhaldi fjölmiðla á Íslandi. Fram að því höfðu án árangurs verið 

gerðar nokkrar tilraunir til lögfestingar reglna um eignarhald fjölmiðla. Verður nú fjallað um 

þær tilraunir sem gerðar hafa verið til lögfestingar slíkra reglna með frumvörpum sem lögð 

voru fram á Alþingi árin 2004 og 2006. Í kjölfarið verður fjallað um hinar nýju reglur 

fjölmiðlalaga er varða samrunaeftirlit á fjölmiðlamarkaði og eftirlit með fjölræði og 

fjölbreytni í fjölmiðlun. 

 

4.2 Lög frá árinu 2004 

Fyrsta tilraunin sem gerð var til að lögfesta reglur um takmörkun á eignarhaldi fjölmiðla 

hérlendis var með setningu laga nr. 48/2004 um breytingu á útvarpslögum, nr. 53/2000, og 

samkeppnislögum, nr. 8/1993. Byggðu lögin á niðurstöðum nefndar menntamálaráðherra um 

eignarhald á fjölmiðlum á Íslandi sem fram kom í skýrslu hennar dags. 2. apríl 2004.
164

 Var 

tilgangur laganna að bregðast við mikilli samþjöppun eignarhalds á fjölmiðlamarkaði og 

stuðla að fjölbreytni í fjölmiðlun.
165

 Vakti lagasetning þessi mikil og sterk viðbrögð í 

samfélaginu og sætti harðri gagnrýni.
166

 Í meðferð þingsins tók frumvarpið til laganna þó 

nokkrum breytingum en tók afgreiðsla þess þó fremur fljótt af. Hlaut það samþykki fyrir 

Alþingi aðeins tæpum mánuði eftir að það var lagt fyrir þingið. Örlög laga þessara eru þó 

flestum kunn en þann 2. júní 2004 synjaði forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, með vísan 

til 26. gr. stjórnarskrár, að staðfesta lögin og vísaði þeim til þjóðaratkvæðagreiðslu.
167
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Þjóðaratkvæðagreiðsla um málið fór þó ekki fram því með lögum nr. 107/2004, um breytingu 

á útvarpslögum, nr. 53/2000, samkeppnislögum, nr. 8/1993, o.fl. voru hin umdeildu lög felld 

úr gildi.
168

 

 Þrátt fyrir að lög þessi hafi ekki komið til framkvæmda er áhugavert að fjalla um efni 

ákvæða þeirra um takmörkun á eignarhaldi fjölmiðla, forsendurnar sem að baki þeim lágu og 

viðmiðin sem þar koma fram. Fjölluðu ákvæði hinna brottföllnu laga um þau skilyrði sem sett 

hefðu verið til veitingar útvarpsleyfis. Í fyrsta lagi hefði samkvæmt a. lið 4. mgr. 6. gr. 

útvarpslaga nr. 53/2000 verið óheimilt að „veita leyfi til útvarps til fyrirtækis sem hefur að 

meginmarkmiði rekstur sem er óskyldur fjölmiðlarekstri“. Byggði ákvæði þetta á þeim 

tillögum sem fram komu í framangreindri skýrslu nefndar menntamálaráðherra þar sem lögð 

er til sú leið að setja bann við veitingu útvarpsleyfis til aðila sem eru í rekstri sem ekki tengist 

fjölmiðlum.
169

 Þótti ákvæði þetta ganga fremur langt. Í áliti Sigurðar Líndal um frumvarpið 

lagði hann til að kannað yrði til hlítar hvort svo fortakslaust ákvæði væri nauðsynlegt til að ná 

fram þeim markmiðum sem að hafði verið stefnt.
170

 

 Samkvæmt framangreindu ákvæði hefði einnig verið óheimilt að veita fyrirtækjum 

útvarpsleyfi sem væru „að meira en 5% í eigu fyrirtækis eða fyrirtækjasamstæðu í 

markaðsráðandi stöðu á einhverju sviði viðskipta“. Hefði þetta ákvæði þó ekki gilt um 

fyrirtæki sem hefðu ársveltu undir tveimur milljörðum króna. Þá hefði samkvæmt sama 

ákvæði verið óheimilt að veita útvarpsleyfi til fyrirtækja ef annað fyrirtæki eða 

fyrirtækjasamstæður ættu „meira en 35% eignarhlut í því“. Hafði ákvæði þetta einnig tekið 

breytingum í meðförum Alþingis en samkvæmt hinu upprunalega ákvæði hefði 

hámarkseignarhlutur einstakra fyrirtækja verið 25%. 

 Að lokum kváðu hin brottföllnu lög á um að óheimilt væri að „veita fyrirtæki 

útvarpsleyfi ef það eða fyrirtæki í sömu fyrirtækjasamstæðu er útgefandi dagblaðs, á hlut í 

útgefanda dagblaðs eða það er að hluta eða öllu leyti í eigu slíks fyrirtækis eða 

fyrirtækjasamstæðu.“ Hefði ákvæði þetta því bannað öll eigendatengsl milli prentmiðla annars 

vegar og mynd- og hljóðmiðla hins vegar. 
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4.3 Skýrsla fjölmiðlanefndar 2005 

Í nóvember 2004 skipaði menntamálaráðherra nefnd sem skyldi taka til skoðunar ýmis atriði 

er varða fjölmiðla á Íslandi. Var hlutverk nefndarinnar meðal annars að gera tillögur um 

aðgerðir gegn samþjöppun eignarhalds á fjölmiðlum á Íslandi. Skilaði nefndin niðurstöðum 

sínum í formi skýrslu þann 7. apríl 2005.
171

  

 Í niðurstöðukafla framangreindrar skýrslu kemur fram það álit nefndarinnar að rétt 

væri að setja eignarhaldi á fjölmiðlum skorður í íslenskum lögum. Lagði nefndin til að settar 

yrðu almennar takmarkanir á eignarhald þeirra ljósvaka- og prentmiðla sem störfuðu á Íslandi. 

Skyldi sú takmörkun þó eingöngu ná til þeirra fjölmiðla sem hefðu náð ákveðnu stigi í 

útbreiðslu hérlendis. Lagði nefndin jafnframt áherslu á að mikilvægt væri að ganga ekki fram 

með mikilli hörku gagnvart þeim fyrirtækjum sem þegar störfuðu á þessum markaði. Slíkt 

gæti haft í för með sér afleiðingar sem færu gegn því marki sem að væri stefnt. Mikilvægt 

væri að gæta þess að aðgerðir kæmu ekki í veg fyrir uppbyggingu nýrra aðila á 

fjölmiðlamarkaði. Lagði nefndin áherslu á að þær reglur sem settar yrðu, yrðu einfaldar og 

skýrar. Skyldu þær vera almennar og gilda jafnt fyrir alla.
172

  

 

4.4 Frumvarp árið 2006 

Í kjölfar útgáfu framangreindrar skýrslu skipaði menntamálaráðherra nefnd sem skyldi semja 

frumvarp um takmörkun á eignarhaldi á fjölmiðlum.
173

 Var afrakstur vinnu nefndarinnar 

lagður fram í frumvarpsformi í tvígang á Alþingi árið 2006 en hlaut í hvorugt skipti 

brautargengi. Byggði frumvarp þetta að mestu leyti á framangreindum niðurstöðum  skýrslu 

nefndar menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla.
174

  

 Í frumvarpinu koma fyrir tvö ákvæði þar sem fjallað er um takmarkanir á eignarhaldi á 

fjölmiðlum. Hefði fyrra ákvæðið komið sem viðbót við þágildandi útvarpslög nr. 53/2000 og 

fjallar það um takmarkanir á eignarhaldi á hljóðvarps- og sjónvarpsstöðvum.
175

 Seinna 

ákvæðið hefði verið viðbót við prentlögin og fjallar um takmarkanir á eignarhaldi á 

prentmiðlum.
176

 Ákvæðin tvö voru að mestu leyti samhljóða og miðuðu að því að þeir 

fjölmiðlar sem hvað mesta útbreiðslu hefðu á markaði skyldu vera í eigu að minnsta kosti 
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fjögurra óskyldra aðila.
177

 Mæltu ákvæðin svo fyrir að einstaklingum eða fyrirtækjum og 

skyldum aðilum yrði ekki heimilt að eiga meira en 25% eignarhlut í útvarpsstöð sem mælst 

hefði með þriðjung í heildaráhorfi eða heildarhlustun í það minnsta þrjá mánuði í senn.
178

 Hið 

sama hefði gilt um útgefanda dagblaðs sem hefur þriðjungs markaðshlutdeild á 

dagblaðamarkaði.
179

 Í þessu samhengi er hugtakið skyldir aðilar skilgreint sem „fyrirtæki sem 

tilheyra sömu fyrirtækjasamstæðu í skilningi 2. tl. 4. gr. samkeppnislaga“ og „eigendum sem 

hafa önnur náin tengsl en samstæðutengsl sem leitt geta til yfirráða í skilningi 11. tl. 4. gr. 

samkeppnislaga.“
180

 

 

4.5 Lög um breytingar á fjölmiðlalögum  

Þann 27. mars 2013 voru samþykkt á Alþingi lög um breytingar á fjölmiðlalögum sem fólu í 

sér þá merkilegu breytingu að lögfestar voru í fyrsta sinn hérlendis reglur um takmarkanir á 

eignarhaldi fjölmiðla. Reglur þessar eru töluvert ólíkar þeim sem fjallað hefur verið um hér að 

framan þar sem þær kveða á um matskenndar heimildir af samkeppnisréttarlegum toga.
181

 Eru 

reglur þessar afrakstur starfs nefndar sem mennta- og menningarmálaráðherra skipaði þann 6. 

apríl 2011.
182

 Var nefndinni ætlað að gera tillögur að lögum um eignarhald fjölmiðla og skila í 

formi frumvarps.
183

 Við mat nefndarinnar á þeim leiðum sem færar eru í þessum efnum taldi 

hún mikilvægt að ekki yrði gengið of harkalega gegn þeim aðilum sem fyrir starfa á hinum 

íslenska fjölmiðlamarkaði. Hætt væri þá við að takmarkanir á eignarhaldi gengju gegn 

markmiði sínu. Var það mat nefndarinnar að í stað þess að lögfesta niðurnjörvaðar 

hlutfallsreglur skyldi lögfesta matskenndar reglur fyrir Samkeppniseftirlitið til að taka á 

aðstæðum sem ógna fjölbreytni á íslenskum fjölmiðlamarkaði. 

 Reglurnar skiptast í tvo hluta. Er nú kveðið á í 62. gr. a. fjölmiðlalaga um eftirlit með 

fjölræði og fjölbreytni í fjölmiðlum. Í 62. gr. b. fjölmiðlalaga er svo kveðið á um sérstakar 

reglur við samrunaeftirlit á fjölmiðlamarkaði. 
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4.5.1 Samrunaeftirlit Samkeppniseftirlitsins á fjölmiðlamarkaði 

Reglur samkeppnislaga nr. 44/2005
184

 um samruna eru taldar vera einn af hornsteinum 

samkeppnisréttarins.
185

 Hlutverk þeirra er að sporna gegn því að samkeppnisleg gerð markaða 

breytist á þann veg að samkeppni hverfi eða minnki til muna með samruna eða yfirtöku.
186

 

Hefur þó verið talið að hefðbundnar reglur samkeppnisréttarins dugi ekki til að tryggja 

fjölræði og fjölbreytni á fjölmiðlamörkuðum.
187

 Í 62. gr. b. fjölmiðlalaga er nú kveðið á um 

sérstakar reglur um samrunaeftirlit á fjölmiðlamarkaði. Umrætt ákvæði er að mestu leyti 

samhljóða sambærilegum ákvæðum samkeppnislaga að undanskildum nokkrum sérákvæðum 

er varða fyrirtæki á fjölmiðlamarkaði. Verður nú fjallað nánar um þau ákvæði. 

 Fyrir það fyrsta er, samkvæmt 1. mgr. 62. gr. b. fjölmiðlalaga, samruni sem að minnsta 

kosti ein fjölmiðlaveita á aðild að tilkynningarskyldur til Samkeppniseftirlitsins ef ársvelta 

fjölmiðlaveitunnar er minnst 100 milljónir króna. Eru þetta töluvert lægri veltuviðmið en þau 

sem fram koma í 1. mgr. 17. gr. a. samkeppnislaga. Samkvæmt því ákvæði er samruni 

tilkynningarskyldur til Samkeppniseftirlitsins þegar „sameiginleg heildarvelta viðkomandi 

fyrirtækja er um eða yfir 2 milljarðar kr. eða meira á Íslandi“ og „að minnsta kosti tvö af þeim 

fyrirtækjum sem aðild eiga að samrunanum hafa í það minnsta 200 milljón kr. ársveltu á 

Íslandi hvert um sig.“
188

 Er með framangreindu stuðlað að ríkara samrunaeftirliti á 

fjölmiðlamarkaði.
189

 Rökin að baki því að hafa veltuviðmiðin lægri á fjölmiðlamarkaði eru 

þau að „velta fjölmiðlaveitu gefur ekki í öllum tilvikum vísbendingu um styrk hennar í 

fjölmiðlaréttarlegum skilningi.“
190

 
 
 

Samkvæmt 3. málsl. 6. mgr. 62. gr. b. fjölmiðlalaga er einnig kveðið á um sérstaka 

heimild fyrir fjölmiðlanefnd til að fara þess á leit að Samkeppniseftirlitið krefji samrunaaðila 

um tilkynningu um samruna sem átt hefur sér stað þó svo að aðilar samrunans nái ekki 

framangreindum veltuskilyrðum. Samkvæmt framangreindu ákvæði þurfa þó að vera til staðar 

verulegar líkur á að umræddur samruni „geti dregið umtalsvert úr fjölræði og/eða fjölbreytni í 

fjölmiðlum“.  

 Þá er nú kveðið á um í 7. mgr. 62. gr. b. fjölmiðlalaga að við mat á lögmæti samruna 

skuli Samkeppniseftirlitið „taka til skoðunar hvort samruni kunni að hafa skaðleg áhrif á 
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fjölræði og/eða fjölbreytni á fjölmiðlum“ á þeim markaði. Kemur þetta ákvæði til viðbótar 

þeim hefðbundnu samkeppnisréttarlegu sjónarmiðum við mat á samruna sem kveðið er á um í 

17. gr. c. samkeppnislaga. Framangreind sjónarmið hefðu hugsanlega að óbreyttu komið til 

skoðunar við efnislegt mat Samkeppniseftirlitsins á samruna samkvæmt hefðbundnum 

ákvæðum 17. gr. c. samkeppnislaga.
191

 Í þessu samhengi má vísa til Samruna Árvakurs hf., 

Fréttablaðsins hf. og Pósthússins hf., ákvörðunar Samkeppniseftirlitsins nr. 6/2009, 13. 

febrúar 2009. Í því máli var fjallað sérstaklega um möguleg áhrif samrunans á fjölbreytni á 

fjölmiðlamarkaði. Segir í ákvörðuninni orðrétt: 

 

 Samrunar á fjölmiðlamörkuðum hafa verið taldir geta haft töluverð áhrif á aðra 

 þætti en þá sem eru tengdir verði á markaðnum, svo sem á fjölbreytni efnis og 

 almenn gæði efnis og texta. Slíkt getur haft töluverð áhrif á velferð neytenda og verður 

 því að líta til þess við mat á samkeppnislegum áhrifum samruna. Með því að bæði 

 dagblöðin tilheyri sömu eigendum telur Samkeppniseftirlitið að dregið geti verið úr 

 fjölbreytni í efni hvors dagblaðs um sig. Felur þetta í sér verulegan skaða fyrir 

 lesendur.
192

 

 

Með lögfestingu þess ákvæðis sem fram kemur í 7. mgr. 62. gr. b. fjölmiðlalaga hefur þó 

verið stuðlað að því að sjónarmið um fjölræði og fjölbreytni fjölmiðla verði í forgrunni við 

efnislegt mat á lögmæti samruna á fjölmiðlamarkaði.
193

 

 

4.5.2 Eftirlit með fjölræði og fjölbreytni á fjölmiðlamarkaði 

Samkvæmt 62. gr. a. fjölmiðlalaga er Samkeppniseftirlitinu heimilt að grípa „til aðgerða gegn 

aðstæðum sem koma í veg fyrir, takmarka eða hafa skaðleg áhrif á fjölræði og/eða fjölbreytni 

í fjölmiðlum almenningi til tjóns“. Með fjölræði í fjölmiðlum er átt við að fjölmiðlar skuli 

ekki vera í eigu of fárra aðila.
194

 Þær aðgerðir sem Samkeppniseftirlitið getur gripið til í þessu 

samhengi geta falist í úrræðum til breytinga á skipulagi séu önnur minna íþyngjandi úrræði 

ekki fyrir hendi.
195

 Fyrirmynd þessa ákvæðis er hið nýlega ákvæði c. liðar 1. mgr. 16. gr. 

samkeppnislaga sem kom inn í samkeppnislögin árið 2011. Kveður það á um heimild fyrir 

Samkeppniseftirlitið til að grípa til aðgerða gegn „aðstæðum eða háttsemi sem kemur í veg 

fyrir, takmarkar eða hefur skaðleg áhrif á samkeppni almenningi til tjóns“. Hið síðarnefnda 
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ákvæði hefur enn sem komið er ekki verið beitt af hálfu Samkeppniseftirlitsins.  Í skýringum 

við ákvæði 62. gr. a. í athugasemdum með frumvarpi til laganna segir orðrétt: 

 

 Með ákvæðinu er þannig lagt til að Samkeppniseftirlitið fái heimild til viðbótar við 

 hina almennu heimild samkeppnislaga til að grípa til sambærilegra ráðstafana ef sýnt 

 þykir að aðstæður á fjölmiðlamarkaði eða einstökum undirmörkuðum hans séu 

 skaðlegar fjölræði og/eða fjölbreytni í fjölmiðlun. Það mat sem Samkeppniseftirlitinu 

 er ætlað að leggja til grundvallar við beitingu ákvæðisins lýtur þannig að 

 fjölmiðlaréttarlegum þáttum til viðbótar við þá samkeppnisréttarlegu þætti sem slíkt 

 mat byggist á samkvæmt hinni almennu heimild samsvarandi ákvæðis 

 samkeppnislaga.
196

 

  

Að lokum ber að nefna að samkvæmt 2. mgr. 62. gr. a fjölmiðlalaga getur fjölmiðlanefnd 

farið fram á við Samkeppniseftirlitið að það grípi til aðgerða samkvæmt framangreindu 

ákvæði 1. mgr. 62. gr. a. fjölmiðlalaga. Hafi slík tilmæli borist Samkeppniseftirlitinu ber því 

skylda til að taka málið til rannsóknar og fjalla um það efnislega. Rökin að baki þessu ákvæði 

eru þau að þar sem fjölmiðlanefnd hefur vegna stöðu sinnar heildaryfirsýn yfir hinn íslenska 

fjölmiðlamarkað geti hún beitt sér fyrir því að hafin verði skoðun í þeim tilfellum er hún telur 

á því brýna þörf.
197

 

  

4.6 Samantekt 

Líkt og áður segir hefur verið talið að samþjöppun á fjölmiðlamarkaði geti haft í för með sér 

hagsmunaárekstur sem stofni ritstjórnarlegu sjálfstæði fjölmiðla og hlutverki þeirra sem 

varðhundi almennings í hættu.
198

 Eftir þó nokkuð langan aðdraganda hafa loksins tekið gildi 

ákvæði í íslenskum lögum er miða að því að sporna gegn óhóflegri samþjöppun á 

fjölmiðlamarkaði. Er um matskenndar réttarheimildir að ræða og mun það koma í hlut 

Samkeppniseftirlitsins í samstarfi við fjölmiðlanefnd að beita þeim. Þegar þetta er ritað er 

mjög skammur tími er liðinn frá því að lögin tóku gildi og því er ekki ljóst enn hvaða áhrif 

þessar reglur koma til með að hafa á stöðu hins íslenska fjölmiðlamarkaðar. Verður þó að ætla 

að verði markmið laganna náð komi það til með að hafa jákvæð áhrif á ritstjórnarlegt 

sjálfstæði íslenskra fjölmiðla. 
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5. Ábyrgð á efni fjölmiðla 

„Hver maður á rétt á að láta í ljós hugsanir sínar, en ábyrgjast verður hann þær fyrir dómi.“
199

 

Í framangreindum orðum tjáningarfrelsisákvæðis stjórnarskrár felst það grundvallaratriði að 

öllu frelsi fylgir ábyrgð. Í fyrri köflum þessarar ritgerðar hefur meðal annars verið fjallað um 

samspil ákvæða stjórnarskrár um tjáningarfrelsi annars vegar og friðhelgi einkalífs hins vegar. 

Víkur nú umfjölluninni að því hvernig fara skuli með ábyrgð þegar fjölmiðlar fara yfir mörk 

tjáningarfrelsisins þannig að innihald útgefins efnis þeirra fer í bága við lög. Í þessu samhengi 

gegna ábyrgðarreglur fjölmiðlalaga lykilhlutverki en tilgangur þeirra er að kveða á um hver 

skuli bera refsi- eða bótaábyrgð á því efni sem birt er í fjölmiðlum.  

 Mun umfjöllunin taka sérstaklega mið af þýðingu ábyrgðarreglna fyrir sjálfstæði 

ritstjórna. Til að tryggja ritstjórnarlegt sjálfstæði hefur verið talið mikilvægt að tryggja að 

eigendur og yfirstjórnendur fjölmiðla komi ekki að ritstjórnarlegum ákvörðunum um birtingu 

eða útgáfu efnis.
200

 Þegar í ábyrgðarreglum er kveðið á um ábyrgð eigenda eða 

fjölmiðlaveitna sjálfra á útgefnu efni getur skapast hætta á óeðlilegum afskiptum þeirra af 

ritstjórn viðkomandi fjölmiðils. Þá er einnig hætt við að ábyrgðarreglur stuðli að óheppilegri 

sjálfsritskoðun þegar þær leggja of víðtæka ábyrgð á blaða- og fréttamenn og þannig skert 

ritstjórnarlegt sjálfstæði þeirra. Afleiðingar þess geta verið þær að fjölmiðlamenn veigri sér 

við að birta upplýsingar sem kunna að varða almannahag þar sem það kynni að hafa 

fjárhagslega þungar afleiðingar fyrir þá.
201

 

 Verða í þessum kafla fyrst tekin til skoðunar brottfallin ákvæði prentlaga um ábyrgð á 

birtu prentefni. Því næst verður fjallað um brottfallin ákvæði útvarpslaga nr. 53/2000 um 

ábyrgð á hljóð- og myndefni. Þá verður fjallað um gildandi ábyrgðarreglur fjölmiðlalaga sem 

fram koma í 50. og 51. gr. laganna. Einnig verða teknar til sérstakrar umfjöllunar þær 

breytingar sem fólust í gildistöku fjölmiðlalaganna árið 2011. Til samanburðar verður svo að 

endingu fjallað um þær ábyrgðarreglur sem gilda í Svíþjóð, Noregi og Danmörku. 

Ábyrgðarreglur á Norðurlöndunum eru ekki samhæfðar.
202

 Þó þær eigi ýmislegt sammerkt þá 

eru þær útfærðar á mjög ólíkan hátt.
203 
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5.1 Ábyrgðarreglur prentlaga 

Fyrstu ákvæði í íslenskum lögum um ábyrgð á birtu prentefni komu fram í tilskipun um 

prentfrelsi frá 9. maí 1855.
204

 Árið 1956 tóku svo gildi prentlögin en byggðu þau að þó 

nokkru leyti á ákvæðum fyrrnefndrar tilskipunar.
205

 Samkvæmt 15. gr. prentlaga giltu 

sérstakar ábyrgðarreglur um efni blaða og tímarita. Í 9. gr. laganna voru hugtökin blöð og 

tímarit skilgreind á þann veg að þau töldust vera þau rit sem komu út undir sama nafni að 

minnsta kosti tvisvar á ári eða oftar.   

 Líkt og hin upphaflega tilskipun um prentfrelsi byggðu ábyrgðarreglur prentlaga á 

hinu svokallaða belgíska ábyrgðarkerfi.
206

 Í því felst að einungis einn aðili verður gerður 

ábyrgur fyrir ritefni þannig að aðilar bera ábyrgð á því í tiltekinni ábyrgðarröð.
207

 Verða tveir 

aðilar aðeins gerðir samábyrgir í þeim tilfellum er þeir heyra undir sama ábyrgðarflokk.
208

 

Verður nú fjallað nánar um þá ábyrgðarröð sem kveðið var í í hinum brottföllnu ákvæðum 

prentlaga. 

 

5.1.1 Ábyrgð nafngreinds höfundar 

Samkvæmt hinu brottfallna ákvæði 2. mgr. 15. gr. prentlaga var „höfundur“ fremstur í 

ábyrgðarröðinni að því skilyrði uppfylltu að hann væri heimilisfastur á Íslandi þegar ritið kom 

út eða hann væri undir íslenskri lögsögu þegar mál gegn honum var höfðað. Skilyrði þess að 

höfundur að efni rits væri ábyrgur var  einnig að hann hefði nafngreint sig. Í dómaframkvæmd 

Hæstaréttar voru gerðar miklar kröfur til fullnægjandi nafngreiningar. Til að mynda taldist 

það ekki vera fullnægjandi nafngreining þegar höfundur merkti ritefni einungis með 

upphafsstöfum sínum.
209

 Var aftur á móti jafnan við það miðað að fullt nafn væri nægjanleg 

nafngreining.
210

 Höfðu þessi ströngu skilyrði í sumum tilfellum í för með sér ákveðna 

réttaróvissu um það hvort nafngreining hefði verið fullnægjandi í þeim tilfellum er höfundur 

ritaði undir með þekktu listamannsnafni eða aðeins eiginnafni.
211

 Í þessu samhengi má nefna 

tvo dóma Hæstaréttar sem skópu fyrst og fremst þessa óvissu. Í Ákæruvaldið g. Matthíasi 
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Johannessen, Styrmi Gunnarssyni og Sigmund Jóhannssyni, Hrd. 21. febrúar 1978 í máli nr. 

163/1977, kom til skoðunar hvort undirritun þekkts skopteiknara með skírnarnafni sínu, 

Sigmund, hefði verið nægjanleg. Var það niðurstaða dómsins að sú undirritun dygði ekki til 

og væri höfundur því ekki nægjanlega nafngreindur.
212

 Í Bjarni Helgason og fleiri g. Einari 

Braga Sigurðssyni, Hrd. 20. mars. 1978 í máli nr. 49/1977, var einnig til álita hvort undirritun 

með einungis skírnarnafni
213

 fæli í sér nægjanlega nafngreiningu. Í þessu tilfelli var það aftur 

á móti niðurstaða Hæstaréttar að nafngreining hefði verið nægjanleg.
214

 Í báðum málum var 

um þjóðþekkta einstaklinga að ræða sem jafnan rituðu undir verk sín einungis með 

skírnarnafni.
215

 Í bók sinni Fjölmiðlaréttur fjallar Páll Sigurðsson á eftirfarandi hátt um þessa 

tvo dóma: 

 

 Athyglisvert er, að í fyrra dóminum, H 1978, 210, dæmdu fimm reglulegir 

 hæstaréttardómarar en í hinu síðara var dómurinn, einnig fimm manna, að öllu leyti 

 skipaður setudómurum. Sá grunur læðist óhjákvæmilega að þeim, sem gaumgæfir 

 þessa dóma, miðað við þær aðstæður sem hér hefur verið lýst, að dómendur í síðara 

 málinu (setudómararnir) hafi ekki vitað af hinum fyrra dómi (sýknudóminum), sem þá 

 var nýlegi genginn, og það geti skýrt niðurstöðu þeirra.
216

 

 

Verður að segja að niðurstöður dómanna tveggja hafi verið fremur ósamrýmanlegar og hafði 

það í för með sér réttaróvissu um hvort tilgreining einungis skírnarnafns væri nægjanleg 

nafngreining.
217

 

 

5.1.2 Ábyrgð nafngreinds höfundar á orðum viðmælanda 

Hafði 2. mgr. 15. gr. prentlaga jafnan verið skýrð í dómaframkvæmd Hæstaréttar á þann veg 

að ábyrgð höfundar á ritefni næði einnig yfir ummæli viðmælanda hans.
218

 Gilti einu þótt 

orðrétt væri eftir viðmælanda haft og hann samþykkur birtingu ummælanna. Í slíkum tilfellum 

var þó viðmælandinn einnig ábyrgur fyrir ummælum sínum sem nafngreindur höfundur 

þeirra.
219

 Hafði stefnandi jafnan val um hvort hann beindi kröfum sínum að blaðamanni, 
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viðmælandanum sjálfum eða þeim báðum sameiginlega.
220

 Við skoðun á dómum Hæstaréttar 

má ráða að síðastliðin ár hafi almennt verið tilhneiging til að beina kröfum að blaðamanninum 

í stað viðmælandans sjálfs.
221

 Í þessu samhengi má nefna Ásgeir Þór Davíðsson gegn Björk 

Eiðsdóttur og Guðrúnu Elínu Arnardóttur, Hrd. 5. mars 2009  í máli nr. 328/2008. Í því máli 

var blaðamaður dæmdur ábyrgur fyrir ummælum nafngreinds aðila sem höfundur greinar 

samkvæmt 2. mgr. 15. gr. prentlaga.  

 Ábyrgð blaðamanna á ummælum viðmælenda sinna hefur undanfarin ár sætt þó 

nokkurri gagnrýni.
222

 Þegar blaðamaður ber ábyrgð á ummælum nafngreinds viðmælanda síns 

getur það valdið hættu á að hann ritskoði ummælin eða jafnvel sleppi því að birta þau 

alfarið.
223

 Þóttu hin brottföllnu prentlög fela í sér ójafnræði milli fjölmiðlafólks sem starfaði 

annars vegar á prentmiðlum en hins vegar á hljóð- eða myndmiðlum.
224

 Þegar blaðamaður 

hafði orðrétt eftir viðmælanda sínum í blaðagrein gat hann átt von á því að bera refsi- og 

skaðabótaábyrgð á þeim ummælum.
225

 Hins vegar hefði fréttamaður á sjónvarpsmiðli ekki 

borið ábyrgð á ummælum viðmælanda síns sem birtust í sjónvarpi.
226

 Í þeim tilfellum var það 

flytjandi sjálfur sem bar ábyrgð á ummælum sínum samkvæmt a. lið 1. mgr. 26. gr. 

útvarpslaga nr. 53/2000.  

 Telja má að þessi víðtæka ábyrgð blaðamanna hafi haft mjög neikvæð áhrif á 

sjálfstæði blaðamanna og stuðlað að því að þeir ritskoðuðu ummæli viðmælenda sinna þar 

sem þeir gátu átt von á að bera persónulega ábyrgð á þeim ummælum. Fjallaði MDE um 

ábyrgð blaðamanna á ummælum viðmælenda sinna í máli Bjarkar Eiðsdóttur gegn íslenska 

ríkinu.
227

 Í rökstuðningi dómsins áréttaði hann að fréttaflutningur sem byggður væri á 

viðtölum væri ein af mikilvægustu aðferðum fjölmiðla til að gegna nauðsynlegu hlutverki 

sínu sem „varðhundur almennings“.
 228

 Þá segir einnig orðrétt í dómnum: 
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 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 [...]
229

  

 

Var niðurstaða MDE í þessu máli í samræmi við fyrri fordæmi dómstólsins þess efnis að 

einungis í undantekningum væri heimilt að gera blaðamenn ábyrga fyrir beinum ummælum 

viðmælenda sinna.
230

  

  

5.1.3 Ábyrgð auglýsanda 

Í prentlögunum var ekki kveðið skýrt á um ábyrgð auglýsanda líkt og gert var í c. lið 1. mgr. 

26. gr. útvarpslaga nr. 53/2000. Í þeim tilfellum er höfundur auglýsingar nafngreindi sig í 

auglýsingu með fullnægjandi hætti bar hann ábyrgð á innihaldi hennar samkvæmt 2. mgr. 15. 

gr. prentlaga.
231

 Í þessu samhengi má nefna Ákæruvaldið gegn Jóni Snorra Snorrasyni, Hrd. 

25. febrúar 1999 í máli nr. 415/1998. Í því máli var framkvæmdastjóri bjórframleiðanda 

gerður ábyrgur sem höfundur fyrir innihaldi auglýsingar sem braut í bága við 20. gr. 

áfengislaga nr. 75/1998. Í auglýsingu þeirri sem um ræddi kom fram auðkenni sem að mati 

Hæstaréttar vísuðu greinilega til viðkomandi fyrirtækis og var því niðurstaða Hæstaréttar að 

skilyrði 2. mgr. 15. gr. prentlaga um nafngreiningu væri uppfyllt.
232

 Í Ákæruvaldið gegn X, 

Hrd. 8. febrúar 2007 í máli nr. 165/2006, var einnig fjallað um ábyrgð höfundar á innihaldi 

auglýsinga. Hafði framkvæmdastjóri fyrirtækisins A verið ákærður fyrir brot gegn 

áfengislögum með því að hafa látið birta áfengisauglýsingar í tveimur dagblöðum.
233

 Í þessu 

tilfelli kom nafn höfundar eða auglýsanda aftur á móti ekki fram í auglýsingunum sjálfum. 

Var því niðurstaða Hæstaréttar sú að skilyrði 2. mgr. 15. gr. prentlaga um nafngreiningu hefði 

ekki verið uppfyllt og væri X því ekki ábyrgur fyrir birtingu þeirra.
234

 

 Í þeim tilfellum er höfundur var eigi nægjanlega nafngreindur í auglýsingu var það 

útgefandi rits eða ritstjóri sem ábyrgð bar á efni hennar samkvæmt 3. mgr. 15. gr. prentlaga. Í 

þessu samhengi má nefna Ákæruvaldið gegn Reyni Traustasyni, Hrd. 30. apríl 2009 í máli nr. 

649/2008. Í því máli var ritstjóri Mannlífs dæmdur ábyrgur fyrir birtingu áfengisauglýsinga 
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samkvæmt 3. mgr. 15. gr. prentlaga enda var höfundur ekki nafngreindur í þeim 

auglýsingum.
235

 

 

5.1.4 Ábyrgð útgefanda og ritstjóra 

Næstur í ábyrgðarröð á eftir nafngreindum höfundi samkvæmt brottföllnum ákvæðum 3. mgr. 

15. gr. prentlaga var útgefandi rits eða ritstjóri. Í þessu fólst að í þeim tilfellum er ábyrgð á 

ritefni féll ekki á nafngreindan höfund var það annaðhvort útgefandi eða ritstjóri sem bar 

ábyrgð á ritefninu.
236

 Með hliðsjón af orðalagi ákvæðisins voru þessir tveir aðilar í sama 

ábyrgðarflokki innan ábyrgðarraðarinnar.
237

 Af því leiddi að í þeim tilfellum er ekki var hægt 

að gera nafngreindan höfund ábyrgan fyrir efni hafði sá sem höfðaði mál val um hvort hann 

gengi að útgefanda eða ritstjóra.
238

 Í Garðar Örn Úlfarsson gegn Ásbirni K. Morthens og 

Ásbjörn K. Morthens gegn Garðari Erni Úlfarssyni og 365 prentmiðlum ehf., Hrd. 1. mars 

2007 í máli nr. 278/2006, kom fram að af orðalagi ákvæðis 3. mgr. 15. gr. leiddi að ábyrgð 

yrði einungis lögð á annan þeirra. Þannig tæmdi ábyrgð ritstjóra ábyrgð útgefanda og öfugt.
239

  

 Í hinu brottfallna ákvæði 16. gr. prentlaga var fjallað um hvernig fara skyldi með 

ábyrgð í þeim tilfellum er útgefendur voru fleiri en einn einstaklingur eða þegar ritstjórar voru 

fleiri en einn. Í þeim tilfellum er einn þeirra tilgreindi sig sem ábyrgðarmann að riti eða 

tilteknum köflum þess þá báru aðrir útgefendur eða ritstjórar ekki ábyrgð á því efni ritsins. 

 Jafnframt fjallaði hið brottfallna ákvæði 17. gr. prentlaga um að heimilt væri að 

innheimta greiðslur sekta, fébóta, málskostnaðar eða greiðslu til kostnaðar af birtingu dóms 

sem ritstjóri hefði verið dæmdur til að greiða hjá útgefanda eða útgefendum umrædds rits.  

  

5.1.5 Ábyrgð dreifingaraðila og prentara 

Næstur í ábyrgðarröðinni var, samkvæmt brottföllnum ákvæðum 3. mgr. 15. gr. prentlaga, sá 

sem hafði ritið til sölu eða dreifingar. Í því fólst að í þeim tilfellum er ekki var unnt að fella 

ábyrgð á útgefanda eða ritstjóra var hægt að leggja ábyrgð á sölu- eða dreifingaraðila.   

Aftastur í ábyrgðarröðinni var svo samkvæmt sama ákvæði sá sem annaðist prentun eða letrun 
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ritsins. Ekki hefur í íslenskum rétti reynt á ábyrgð aðila sem svo aftarlega standa í 

ábyrgðarröð svo vitað sé til.
240

 

 

5.2 Ábyrgð á ritefni samkvæmt fjölmiðlalögum 

Með gildistöku fjölmiðlalaga árið 2011 féllu ákvæði prentlaga um ábyrgð á efni rita úr 

gildi.
241

 Fjallar 51. gr. fjölmiðlalaga um ábyrgð á ritefni. Er gildissvið þessa ákvæðis töluvert 

víðara en hins brottfallna ákvæðis 15. gr. prentlaga. Gildir ákvæðið um allt ritefni sem 

fjölmiðlar hér á landi miðla til almennings. Hugtakið ritefni er skilgreint í 32. tl. 1. mgr. 2. gr. 

fjölmiðlalaga á eftirfarandi hátt: „Ritefni er texti sem miðlað er sjálfstætt. Til ritefnis teljast 

jafnframt uppdrættir, teikningar, myndir, nótur o.fl.“ Almennt skilyrði fyrir ábyrgð á ritefni er 

að viðkomandi aðili sé annaðhvort heimilisfastur á Íslandi eða að hann heyri undir lögsögu 

íslenska ríkisins á öðrum grundvelli.
242

 

 Líkt og hin brottföllnu ákvæði prentlaga byggja ábyrgðarreglur fjölmiðlalaga á hinu 

belgíska ábyrgðarkerfi.
243

 Kveða lögin á um ákveðna ábyrgðarröð þannig að einungis einn 

aðili verður gerður ábyrgur fyrir ritefni hverju sinni.
244

 Þó kemur sameiginleg ábyrgð fyrir í 

einhverjum tilfellum en aðeins þegar hinir samábyrgu eru innan sama ábyrgðarflokks.
245

 

Dæmi um slíkt væri þegar nafngreindir höfundar blaðagreinar eru tveir og ekki verður skilið á 

milli hvaða höfundur skrifaða hvaða hluta greinarinnar.
246

   

 

5.2.1 Einstaklingur sem ritar í eigin nafni 

Líkt og í hinum brottföllnu prentlögum er það sá sem „ritar í eigin nafni“ sem er fremstur í 

ábyrgðarröðinni.
247

 Byggir ábyrgð höfundar á almennum sakargrundvelli á meðan ábyrgð 

þeirra sem aftar standa í ábyrgðarröð byggir á hlutlægum grundvelli.
248

 Er í hinum nýju lögum 

þó ekki gerð sú stranga krafa til nafngreiningar að fyrir þurfi að koma fullt nafn. Kemur fram í 

a. lið 1. mgr. 51. gr. laganna að nægjanlegt sé að einstaklingur merki sér ritefnið með 

„augljósum hætti“. Í skýringum við ákvæðið í athugasemdum með frumvarpi til laganna er 

ákvæði þetta skýrt á þann veg að fullnægjandi sé að efni sé merkt „með mynd, höfundarnafni, 
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skammstöfun, netfangi eða öðrum sambærilegum hætti“.
249

 Almennar og víðtækar 

auðkenningar á borð við „stoltur Íslendingur“ eða „sjóari að vestan“ myndu því almennt ekki 

teljast vera fullnægjandi nafngreiningar.
250

 Er útgangspunkturinn sá „að ljóst megi vera eftir 

almennum mælikvarða um hvern er að ræða.“
251

 

 

5.2.2 Nafngreindur viðmælandi 

Önnur mikilvæg breyting sem fram kemur í hinu nýja ákvæði er að þegar ritefni er byggt á 

ummælum nafngreinds einstaklings beri sá einstaklingur ábyrgð á þeim ummælum sínum, 

sbr. 2. málslið a. liðar 1. mgr. 51. gr. fjölmiðlalaga. Skilyrði þess að viðmælandi beri ábyrgð á 

ummælum sínum er að réttilega sé eftir honum haft og að hann hafi samþykkt birtingu 

ummælanna. Þá hvílir sönnunarbyrði um samþykki fyrir birtingu ummæla á þeim sem því 

heldur fram.
252

 Í athugasemdum við ákvæðið í frumvarpi til laganna kemur fram að 

blaðamenn geti með einföldum hætti aflað slíkrar sönnunar, svo sem með því að fá 

staðfestingu senda í tölvupósti eða á annan sambærilegan hátt.
253

 Tilgangur lögfestingar þessa 

ákvæðis var fyrst og fremst að bregðast við því ójafnræði sem ríkti milli fjölmiðlafólks sem 

starfaði annars vegar á prentmiðlum og hins vegar á hljóð- eða myndmiðlum.
254

 Í þessu 

samhengi er áhugavert að skoða forsendur Hæstaréttar í Jón Bjarki Magnússon g. Kim Gram 

Laursen, Hrd. frá 31. maí 2012, nr. 591/2011. Í því máli var það niðurstaða Hæstaréttar að 

þau ummæli sem málið snerist um hefðu falið í sér ærumeiðandi aðdróttanir í skilningi 235. 

gr. alm. hgl. Í málinu lágu fyrir yfirlýsingar tveggja nafngreindra kvenna þess efnis að 

umrædd ummæli hefðu verið rétt eftir þeim höfð og verið birt með samþykki þeirra beggja.
255

 

Þar sem blaðamaður sem ritaði umrædda grein var höfundur þeirra í skilningi 2. mgr. 15. gr. 

þágildandi prentlaga bar hann refsi- og fébótaábyrgð á ummælunum.
256

 Á þeim tíma er dómur 

þessi féll höfðu hin nýju fjölmiðlalög tekið gildi. Engu að síður giltu ákvæði prentlaga um 

þetta atvik þar sem ummælin höfðu birst í grein þann 12. nóvember 2010. Fjallaði Hæstiréttur 

sérstaklega um lagaskil í máli þessu og segir orðrétt:  
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 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.
257

 

 

Með hliðsjón af framangreindu má ætla að höfundur greinar verði ekki gerður ábyrgur fyrir 

orðum viðmælenda sinna að uppfylltum þeim skilyrðum sem hér að framan er fjallað um. 

 

5.2.3 Kaupandi viðskiptaboða  

Samkvæmt b. lið 1. mgr. 51. gr. fjölmiðlalaga ber kaupandi viðskiptaboða ábyrgð á efni 

þeirra. Í þessu felst sú breyting frá gildistíð prentlaga að kveðið er nú skýrt á um ábyrgð 

auglýsanda á efni auglýsingar. Líkt og áður greinir
258

 tóku prentlögin ekki skýrt á þessu og 

var ábyrgð á efni viðskiptaboða komið á höfund samkvæmt 2. mgr. 15. gr. laganna ef talið var 

að hann hefði nafngreint sig nægilega.
259

 Í þeim tilfellum er ekki var talið að auglýsandi hefði 

nafngreint sig nægilega voru það þeir sem neðar komu í ábyrgðarröðinni samkvæmt 3. mgr. 

15. gr. laganna, yfirleitt ritstjóri eða útgefandi, sem ábyrgð báru á efni viðskiptaboða.
260

 Aftur 

á móti, samkvæmt framangreindu ákvæði fjölmiðlalaga, mun ábyrgð á efni viðskiptaboða 

einungis falla á ábyrgðarmann fjölmiðlaveitu í þeim tilfellum er kaupandi viðskiptaboða 

verður ekki gerður ábyrgur vegna þess að hann heyri ekki undir íslenska lögsögu.
261

 

 

5.2.4 Ábyrgðarmaður fjölmiðlaveitu 

Aftastur í ábyrgðarröðinni samkvæmt fjölmiðlalögum er „ábyrgðarmaður“ hennar, sbr. c. lið 

1. mgr. 51. gr. fjölmiðlalaga. Ekki er í fjölmiðlalögunum kveðið á um ábyrgð dreifingaraðila 

og prentara líkt og í hinu brottfallna ákvæði 3. mgr. 15. gr. prentlaga. Þótti ekki ástæða til að 

viðhalda þeim ákvæðum enda ekki til þess vitað að á þau ákvæði hefði reynt í framkvæmd.
262

  

 Í þeim tilfellum er ábyrgð verður ekki komið á þá sem framar standa í ábyrgðarröðinni 

ber ábyrgðarmaður fjölmiðlaveitu ábyrgð á því ritefni sem birt er í miðlinum. Dæmi um slíkt 

er þegar nafngreindur höfundur greinar eða kaupandi viðskiptaboða heyrir ekki undir íslenska 

lögsögu. Ber ábyrgðarmaður jafnframt ábyrgð á efni sem í fjölmiðlinum birtist sem ekki er 

merkt nafngreindum höfundi.  
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 Samkvæmt 2. mgr. 14. gr. og b. lið 1. mgr. 17. gr. fjölmiðlalaga er fjölmiðlaveitu 

ávallt skylt að tilkynna fjölmiðlanefnd um nafn ábyrgðarmanns. Þannig ætti ekki að vera vafi 

uppi um hver gegni því hlutverki. Í hinni upprunalegu útgáfu fjölmiðlalaga var hugtakið 

ábyrgðarmaður skýrt í 3. tl. 1. mgr. 2. gr. laganna á eftirfarandi hátt: „Ábyrgðarmaður er 

einstaklingur sem fer með yfirstjórn fjölmiðlaveitu. Ef fjölmiðlaveita er einstaklingur telst sá 

einstaklingur sjálfkrafa ábyrgðarmaður.“ Var í hinni upprunalegu útgáfu fjölmiðlalaga einnig 

kveðið á um sameiginlega ábyrgð ábyrgðarmanns og efnisstjóra í c. lið 1. mgr. 51. gr. 

laganna. Var hugtakið efnisstjóri skilgreint í 7. tl. 1. mgr. 2. gr. laganna sem „starfsmaður 

fjölmiðlaveitu sem ber ábyrgð á efnisvali hverju sinni og ákvarðar hvernig það skuli 

skipulagt, t.d. ritstjóri, dagskrárstjóri, fréttastjóri og aðrir sambærilegir stjórnendur.“ Í 

athugasemdum við ákvæðið í frumvarpi til laganna var samábyrgð efnisstjóra og 

ábyrgðarmanns útskýrð á eftirfarandi hátt: 

 

 Segja má að efnisstjóri komi í stað ritstjóra skv. 3. mgr. 15. gr. gildandi laga og 

 ábyrgðarmaður fjölmiðlaþjónustuveitanda í stað útgefanda og er því einungis um 

 breytta hugtakanotkun að þessu leyti að ræða. Hér er hins vegar lagt til að efnisstjóri 

 og ábyrgðarmaður geti verið samábyrgir að þessu leyti en það er breyting frá því sem 

 nú gildir þar sem ábyrgð ritstjóra tæmir ábyrgð útgefanda og öfugt.
263

 

 

Með lögum um breytingu á fjölmiðlalögum var hugtakið efnisstjóri fellt úr lögunum, 

skilgreiningu á hugtakinu ábyrgðarmaður breytt og hugtakið fyrirsvarsmaður tekið upp. 

Kemur skilgreining á hugtakinu fyrirsvarsmaður fram í 19. tl. 1. mgr. 2. gr. fjölmiðlalaga og 

orðast ákvæðið svo: „Fyrirsvarsmaður er einstaklingur sem fer með yfirstjórn fjölmiðlaveitu.“ 

Líkt og ráða má af hlutafélagalögum má ætla að það sé framkvæmdastjóri eða sá sem fer með 

framkvæmdastjórn sem telst vera fyrirsvarsmaður samkvæmt framangreindri skilgreiningu.
264

 

Þá er gerð sú krafa í 2. málslið 3. mgr. 14. gr. laganna að fyrirsvarsmaður skuli vera 

„ríkisborgari í EES-ríki, lögráða og fjár síns ráðandi.“ Hvað varðar þá breytingu sem gerð var 

á hugtakinu ábyrgðarmaður þá orðast nú 3. tl. 1. mgr. 2. gr. laganna svo:  

 

 Ábyrgðarmaður er starfsmaður fjölmiðils sem ber ritstjórnarlega ábyrgð á efni og 

 efnisvali og ákvarðar hvernig það er skipulagt, t.d. ritstjóri, dagskrárstjóri eða 

 útvarpsstjóri. Ef fjölmiðlaveita er einstaklingur telst sá einstaklingur sjálfkrafa 

 ábyrgðarmaður. 
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Þá er gerð sú krafa í 3. mgr. 14. gr. fjölmiðlalaga að ábyrgðarmaður skuli hafa heimilisfesti 

hérlendis og jafnframt „vera lögráða og fjár síns ráðandi“. Í framangreindri breytingu á 

skilgreiningu hugtaksins felst það helst að nú hvílir ábyrgð samkvæmt c. lið 1. mgr. 51. gr. 

fjölmiðlalaga eingöngu á þeim sem fer með ritstjórnarvald og tekur ákvarðanir um hvaða efni 

skal gefa út. Verður sá sem fer með yfirstjórn fjölmiðlaveitu en kemur ekki beint að 

ritstjórnarlegum ákvörðunum ekki lengur gerður ábyrgur fyrir útgefnu efni fjölmiðilsins. Með 

þessu hefur því verið skilið á milli ábyrgðar vegna útgefins efnis fjölmiðils annars vegar og 

ábyrgðar vegna annarra þátta er viðkoma rekstri fjölmiðla hins vegar.
265

 Rökin fyrir þessum 

breytingum eru aðallega þau að eðlilegt þykir að sá sem fer með ritstjórnarlegt vald og tekur 

ákvarðanir um miðlun efnis skuli bera ábyrgð á því.  

 Verður að ætla að þær breytingar sem hér að framan er fjallað um séu talsvert 

mikilvægar með hliðsjón af sjónarmiðinu um mikilvægi ritstjórnarlegs sjálfstæðis. Mikilvægt 

er að ábyrgð á því efni sem fjölmiðlar gefa út hvíli á þeim aðila sem fer með ritstjórnarvald. 

Verksvið þess einstaklings sem fer með yfirstjórn fjölmiðlaveitu snýr yfirleitt að rekstri 

fyrirtækisins fremur en að ritstjórnarlegum ákvörðunum. Kann það að valda hagsmunavanda 

þegar sá aðili ber persónulega refsi- eða fébótaábyrgð á birtu ritefni og eykur það hættu á 

afskiptum hans af ákvörðunum um hvaða efni skuli vera birt í fjölmiðlinum. 

 

5.2.5 Ábyrgð fjölmiðlaveitu   

Samkvæmt 2. mgr. 51. gr. fjölmiðlalaga ber fjölmiðlaveitan sjálf „ábyrgð á greiðslum 

stjórnvaldssekta, fésekta eða skaðabóta sem starfsmanni hennar kann að vera gert að greiða 

samkvæmt þessari grein.“ Í skýringum við ákvæðið í athugasemdum með frumvarpi til 

laganna segir að tilgangur þessa ákvæðis sé að „tryggja réttaröryggi þeirra sem brotið er 

gegn“.
266

 Líkt og gefur að skilja kann að vera auðsóttara að innheimta fébætur til fjársterkari 

lögaðila fremur en til einstaklinga. Réttaráhrif ákvæðisins eru þó talin vera víðtækari þar sem 

talið er að það geti unnið gegn sjálfsritskoðun blaða- og fréttamanna.
267

 Hætt er við að blaða- 

og fréttamenn veigri sér við að birta umdeilt efni þegar það getur haft í för með sér 

fjárhagslega þungar byrðar fyrir þá.
268

 Orðalag 2. mgr. 51. gr. fjölmiðlalaga tekur þó ekki fyrir 

það að fjölmiðlaveita hafi rétt á að endurkrefja starfsmenn sína um greiðslur sem hún hefur 
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þurft að ábyrgjast vegna þeirra.
269

 Gætu fjölmiðlaveitur þó að eigin frumkvæði veitt 

starfsmönnum sínum enn frekari vernd með því að kveða á um í reglum sínum um 

ritstjórnarlegt sjálfstæði, sbr. 24. gr. fjölmiðlalaga, að blaða- og fréttamenn verði ekki 

endurkrafðir um greiðslur sem fjölmiðlaveita hefur þurft að inna af hendi vegna þeirra.
270

 

 Þetta ákvæði um ábyrgð fjölmiðlaveitna vekur ýmsar spurningar um ritstjórnarlegt 

sjálfstæði blaða- og fréttamanna. Fyrir það fyrsta kemur til álita hvort hægt sé að tala um 

ritstjórnarlegt sjálfstæði þeirra þegar fjölmiðlaveita ber að lokum ábyrgð á birtu efni 

miðilsins.
271

 Hætt er við þegar fjölmiðlaveita ber endanlega ábyrgð á greiðslu bóta fyrir hönd 

starfsmanna sinna að það skapi frekari hættu á afskiptum eigenda í því skyni að verja 

fjölmiðlaveituna sjálfa gegn fjárhagslegu tjóni.  

 

5.3 Ábyrgðarreglur útvarpslaga 

 

5.3.1 Eldri útvarpslög 

Frá því að prentlögin tóku gildi liðu 15 ár þar til reglur um ábyrgð á hljóð- og myndefni komu 

inn í íslensk lög.
272

 Komu þær fram í IV. kafla útvarpslaga nr. 19/1971. Við samningu þeirra 

reglna var höfð hliðsjón af þágildandi ákvæðum prentlaga þar sem á þeim tíma þótti rétt að 

sambærilegar ábyrgðarreglur skyldu gilda um ábyrgð á útvarpsefni.
273

 Við samningu laganna 

voru einnig höfð til hliðsjónar sambærileg ákvæði þágildandi sænskra laga um ábyrgð á 

útvarpsefni
274

.
275

  

 Árið 1985 tóku gildi ný útvarpslög nr. 68/1985 en með þeim tóku ákvæði um ábyrgð á 

útvarpsefni einhverjum breytingum.
276

 Fólust helstu breytingarnar meðal annars í því að 

gildissvið hinna nýju laga náði til allra útvarpsstöðva á meðan hin eldri lög höfðu aðeins gilt 

um Ríkisútvarpið, sem á þeim tíma hafði einkarétt til útvarps.
277

 Árið 2000 tóku svo enn á ný 

gildi ný útvarpslög sem í þetta skipti voru nr. 53/2000. Með tilkomu þeirra laga tók kaflinn 
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um ábyrgð á útvarpsefni enn þó nokkrum breytingum. Vörðuðu breytingarnar meðal annars 

ábyrgð á samsettu dagskrárefni og var ákvæði um fyrningu fébótaskyldu fellt niður.  

 

5.3.2 Ábyrgð flytjanda 

Verður nú fjallað um ábyrgðarreglur útvarpslaga nr. 53/2000
278

 sem féllu úr gildi með 

gildistöku fjölmiðlalaga árið 2011. Líkt og ábyrgðarreglur prentlaga byggðu reglurnar á hinu 

belgíska ábyrgðarkerfi. Fremstur í ábyrgðarröðinni var sá sem efnið flutti í eigin nafni, sbr. 

brottfallið ákvæði a. liðar 1. mgr. 26. gr. útvarpslaga. Gilti það jafnt um efni sem flutt var í 

beinni útsendingu sem og efni sem tekið var upp áður en því var útvarpað. Í þessu samhengi 

má nefna Hrefna Kristmundsdóttir, Júlíus Jón Þorsteinsson og Elí Sigursteinn Þorsteinsson g. 

Ríkisútvarpinu ohf., Hrd. frá 25. október 2007 í máli nr. 67/2007. Var í því máli meðal annars 

deilt um hver teldist vera flytjandi sjónvarpsþáttar sem Ríkisútvarpið hafði sýnt.
279

 Var það 

niðurstaða Hæstaréttar að það félag sem framleitt hafði þáttinn og nafngreint hafði verið í lok 

umrædds þáttar væri flytjandi hans í skilningi a. liðar 26. gr. útvarpslaga.
280

 Bar flytjandi í 

öllum tilfellum ábyrgð á því efni er hann flutti í eigin nafni og gilti þá einu þó annar 

einstaklingur hefði samið efnið sem um ræddi.
281

 Fólst í þessu að fréttaþulur sá sem las upp 

fréttir bar ábyrgð á flutningi þeirra hvort sem hann eða einhver annar var höfundur textans 

sem upp var lesinn.  

 

5.3.3 Ábyrgð viðmælanda 

Í a. lið 1. mgr. 26. gr. hinna brottföllnu útvarpslaga var jafnframt fjallað um ábyrgð á 

ummælum þegar samtal fór fram í útvarpi. Við slíkar aðstæður var það sá aðili sem fram kom 

í eigin nafni sem ábyrgð bar á ummælum þeim sem útvarpað var. Var ákvæði þetta mjög 

frábrugðið brottföllnum ákvæðum prentlaga um ábyrgð á prentefni. Líkt og áður greinir bar 

nafngreindur höfundur texta ábyrgð á ummælum viðmælanda síns, þrátt fyrir að rétt væri eftir 

viðmælandanum haft, hann nafngreindur í textanum og samþykkur birtingu ummælanna.
282
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5.3.4 Ábyrgð auglýsanda 

Samkvæmt c. lið 1. mgr. 26. gr. hinna brottföllnu útvarpslaga gilti sú sérregla að auglýsandi 

bæri ábyrgð á efni og innihaldi auglýsingar. Í flestum tilfellum fer ekki á milli mála hver 

auglýsandi er þar sem það kemur yfirleitt skýrt fram í auglýsingunni sjálfri. Í þeim tilfellum 

sem það var ekki ljóst kom það í hlut viðkomandi útvarpsstöðvar að upplýsa um hver 

auglýsandi var, sbr. 1. mgr. 27. gr. útvarpslaga. Má í þessu samhengi nefna Ákæruvaldið g. 

Jóni Snorra Snorrasyni, Hrd. frá 25. febrúar 1999 nr. 415/1998. Í því máli hafði 

framkvæmdastjóri bjórframleiðanda verið ákærður fyrir birtingu bjórauglýsinga sem brutu í 

bága við 20. gr. áfengislaga. Var óumdeilt í málinu að umrædd auglýsing hefði verið birt á 

ábyrgð ákærða og var það því niðurstaða Hæstaréttar að hann væri ábyrgur fyrir birtingu 

auglýsingarinnar.
283

 Í hinum brottföllnu ábyrgðarreglum prentlaga var ekki fyrir að fara 

sambærilegu ákvæði. Af því leiddi að það voru yfirleitt ritstjórar eða útgefendur sem ábyrgð 

báru á efni auglýsinga samkvæmt 3. mgr. 15. gr. prentlaga.
284

  

 

5.3.5 Ábyrgð útvarpsstjóra 

Næstur í ábyrgðarröðinni var svo útvarpsstjóri samkvæmt d. lið 1. mgr. 26. gr. útvarpslaga. 

Samkvæmt d. lið 4. mgr. 6. gr. útvarpslaga var fyrirsvarsmönnum útvarpsstöðvar skylt að 

tilkynna til útvarpsréttarnefndar hver útvarpsstjóri stöðvarinnar væri.
285

 Bar sá einstaklingur 

ábyrgð á því útvarpsefni sem a. – c. liðir 1. mgr. 26. gr. útvarpslaga giltu ekki um. Var um 

hliðstæða reglu að ræða og þá sem gilti um ábyrgð ritstjóra og útgefanda samkvæmt 3. mgr. 

15. gr. prentlaga.
286

  

 

5.3.6 Ábyrgð útvarpsstöðvar 

Að lokum ber að nefna að samkvæmt e. lið 1. mgr. 26. gr. hinna brottföllnu útvarpslaga bar 

útvarpsstöð ábyrgð á greiðslu þeirra fésekta og skaðabóta sem starfsmanni hennar hafði verið 

gert að greiða. Byggði ákvæði þetta að nokkru leyti á 17. gr. prentlaga þó ekki hafi verið um 

algerlega samsvarandi ákvæði að ræða.
287

 Samkvæmt 17. gr. prentlaga mátti innheimta 

greiðslur sem ritstjóra hafði verið gert að greiða hjá útgefanda ritsins. Aftur á móti bar 
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útvarpsstöð ábyrgð á greiðslum allra starfsmanna sinna samkvæmt e. lið 1. mgr. 26. gr. 

útvarpslaga.  

 Í 1. mgr. 27. gr. útvarpslaga nr. 53/2000 var einnig fjallað um skyldu útvarpsstöðva til 

að veita upplýsingar um þá sem ábyrgð báru á útvarpsefni samkvæmt 26. gr. útvarpslaga nr. 

53/2000. Fjallaði 2. mgr. sömu greinar um brottfall refsiábyrgðar í þeim tilfellum er mál hafði 

ekki verið höfðað eða saksókn hafin innan sex mánaða frá útsendingu. Átti frestur þessi að 

nokkru leyti hliðstæðu í 1. mgr. 29. gr. alm. hgl.
288

  

  

5.4 Ábyrgð á hljóð- og myndefni samkvæmt fjölmiðlalögum 

Ákvæði fjölmiðlalaga um ábyrgð á hljóð- og myndefni koma fram í 50. gr. laganna og eru um 

margt mjög áþekk ákvæðum 51. gr. um ábyrgð á prentefni. Enda var tilgangur með setningu 

fjölmiðlalaga meðal annars að samræma ábyrgð á efni sem miðlað er af prent-, hljóð- og 

myndmiðlum.
289

 Mun umfjöllun þessi því taka mið af þeim ákvæðum 50. gr. fjölmiðlalaga 

sem að einhverju leyti eru frábrugðin ákvæðum 51. gr. laganna en að öðru leyti vísast til þess 

sem áður segir. 

 Samkvæmt a. lið 1. mgr. 50. gr. fjölmiðlalaga ber sá einstaklingur sem í eigin nafni 

„flytur eða miðlar“ efni ábyrgð á því. Ber hann jafnan ábyrgð á flutningi efnis sem hann 

sjálfur samdi eða þegar hann „samkvæmt eigin ákvörðun“ flytur efni sem samið var af öðrum. 

Felst í þessu orðalagi ákveðin breyting frá ábyrgðarreglum hinna brottföllnu útvarpslaga þar 

sem í þeim lögum var ekki gerður sá fyrirvari að flutningur efnisins hefði verið samkvæmt 

eigin ákvörðun einstaklingsins. Í athugasemdum við frumvarp kemur fram að við túlkun á 

ákvæði þessu kynnu að koma fram einhver markatilfelli.
290

 Almennt séð verður að ætla að 

flytjandi efnis taki sjálfur ákvörðun um slíkt. Þó gæti komið upp sú staða að fjölmiðlamanni 

sé gert skylt af yfirmanni sínum að flytja tiltekið efni þó hann sé því á einhvern hátt 

mótfallinn.
291

 Verður að ætla að fjölmiðlamaður sá sem því heldur fram að flutningur hafi 

ekki verið samkvæmt hans eigin ákvörðun beri sönnunarbyrði um slíkt. 

 Hvað varðar ábyrgð kaupanda hljóð- og myndsendingar í viðskiptaskyni gilda 

sambærileg ákvæði og um kaupanda viðskiptaboða, sbr. b. lið 1. mgr. 50. og b. lið 1. mgr. 51. 

gr. fjölmiðlalaga. Einnig ber ábyrgðarmaður fjölmiðlaveitu ábyrgð á miðlun efnis í öðrum 

tilvikum en hér að framan eru greind, sbr. c. lið 1. mgr. 50. gr. fjölmiðlalaga. Um ábyrgð 
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fjölmiðlaveitu á greiðslum sem starfsmönnum hennar hefur verið gert að greiða samkvæmt 

framangreindum ákvæðum er fjallað í 2. mgr. 50. gr. fjölmiðlalaga. Þá er í 3. mgr. 50. gr. 

fjölmiðlalaga kveðið á um skyldu fjölmiðlaveitu til að veita upplýsingar um ábyrgð á efni til 

hvers sem telur að brotið hafi verið á sér með miðlun hljóð- og myndefnis. Er regla þessi 

sambærileg þeirri sem fram kom í 1. mgr. 27. gr. hinna brottföllnu útvarpslaga.
292

   

 

5.5 Ábyrgðarreglur í Svíþjóð 

Sænsku ábyrgðarreglurnar eru töluvert frábrugðnar hinum íslensku. Sérstaða þeirra felst 

aðallega í því að þær koma fram í stjórnskipunarlögum Svíþjóðar. Sænska stjórnarskráin 

samanstendur af fjórum grundvallarlögum. Það eru lögin um erfðaröð ríkiserfingja (s. 

Successionsordningen), prentfrelsistilskipunin (s. Tryckfrihetsförordningen)
293

, stjórn-

skipunarlögin (s. Regeringsformen) og tjáningarfrelsislögin (s. Yttrandefrihets-

grundlagen)
294

.
295

 TF fjallar um prentfrelsi og í 5. kafla hennar koma fram reglur um ábyrgð á 

birtu ritefni.
296

 Reglur um ábyrgð á efni hljóð-, mynd- og vefmiðla koma aftur á móti fram í 6. 

kafla YGL.
297

 

 

5.5.1 Gildissvið TF og YGL 

Um gildissvið TF er fjallað í 5. gr. 1. kafla laganna. Þar kemur fram að lögin gildi um allt 

ritefni sem miðlað er á prentuðu formi eða öðru sambærilegu formi að uppfylltu öðru af 

tveimur eftirtöldum skilyrðum. Fyrra skilyrðið er að viðkomandi prentmiðill hafi fengið leyfi 

til útgáfu (s. utgivningsbevis).
298

 Seinna skilyrðið er að ritefnið beri með sér að það sé 

fjölritað og fram komi í ritinu með skýrum hætti hvaða einstaklingur standi að baki 

fjölfölduninni, upplýsingar um hvar ritið sé fjölritað og hvaða ár. Samkvæmt 6. gr. 1. kafla TF 

gilda ákvæði laganna að meginreglu aðeins um það ritefni sem gefið hefur verið út. Telst 

ritefni vera gefið út þegar það hefur verið afhent til sölu eða dreifingar í Svíþjóð.
299

  

 Kveður 1. gr. 1. kafla YGL á um rétt einstaklinga til að tjá sig með opinberum hætti í 

hljóðvarpi, sjónvarpi eða öðrum sambærilegum miðlum. Gildissvið YGL er töluvert 
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víðtækara en gildissvið TF og verður ekki fjallað um það hér með tæmandi hætti. Samkvæmt 

6. gr. 1. kafla YGL gilda lögin meðal annars um útvarpsþætti
300

 (s. radioprogram) sem miðlað 

er með hljóð- og sjónvarpi til almennings, hvort sem um beinar útsendingar er að ræða eða 

upptökur. Þá geta aðrir fjölmiðlar jafnframt sótt um skráningu til stjórnsýslustofnunarinnar 

Radio- och TV- verket og þannig notið verndar YGL.
301

 

  

5.5.2 Brot í skjóli tjáningar- og prentfrelsis 

Sérstaða hinna sænsku stjórnarskrárákvæða um tjáningar- og prentfrelsi felast meðal annars í 

því að allar heimilar undantekningar á prent- og tjáningarfrelsi eru tæmandi taldar í TF og 

YGL.
302

 Þannig, samkvæmt 3. gr. 1. kafla TF og 4. gr. 1. kafla YGL, verður einstaklingur 

eingöngu saksóttur, gerður refsiábyrgur eða skaðabótaskyldur fyrir brot sem hann fremur í 

skjóli prent- eða tjáningarfrelsis í þeim tilfellum er brotið er saknæmt samkvæmt ákvæðum 

þeim sem fram koma í TF eða YGL. Þessi meginregla kallast á sænsku 

„exklusivietsprincipen“.
303

 Ákvæði er varða brot í skjóli tjáningar- eða prentfrelsis koma fram 

í 7. kafla TF og 5. kafla YGL. Sem dæmi um brot sem refsiverð eru samkvæmt YGL og TF 

eru landráð, njósnir, útbreiðsla hatursáróðurs og meiðyrði.
304

  

 

5.5.3 Skráningarskylda og tilnefning ábyrgðarmanns 

Ábyrgðarreglur TF koma fram í 8. kafla þeirra. Skiptast ábyrgðarreglurnar í tvo hluta. Í fyrri 

hluta þeirra er fjallað um ábyrgðarreglur fyrir tímarit (s. periodisk skrift). Samkvæmt 1. mgr. 

7. gr. 1. kafla TF er með tímaritum átt við hvers kyns dagblað eða tímarit sem kemur út að 

minnsta kosti fjórum sinnum á ári undir ákveðnum titli. Í seinni hlutanum koma fram þær 

sérstöku ábyrgðarreglur sem gilda um útgefið ritefni sem ekki telst vera tímarit. Mun 

umfjöllun þessi afmarkast við þær reglur sem gilda um tímarit.  

 Þarf eigandi tímarits að sækja um sérstakt leyfi til útgáfu (s. utgivningsbevis) til 

einkaleyfa- og skráningarstofnunarinnar í Svíþjóð (s. Patent- och registreringsverket).
305

 

Samkvæmt 1. mgr. 5. gr. 5. kafla TF er ekki heimilt að gefa út tímarit fyrr en slíkt leyfi hefur 

verið veitt. Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. 5. kafla og 4. gr. 5. kafla TF ber eiganda tímarits einnig 

að útnefna ábyrgðarmann tímaritsins (s. utgivare) og tilkynna það til framangreindrar 
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stofnunar. Samkvæmt 2. mgr. 5. gr. 5. kafla TF verður ekki veitt leyfi til útgáfu fyrr en 

skipaður hefur verið ábyrgðarmaður fyrir tímaritið.  

 Þá er ábyrgðarmanni heimilt að skipa einn eða fleiri aðstoðarritstjóra (s. 

ställföreträdare), samkvæmt 9. gr. 5. kafla TF. Þegar aðstoðarritstjóri er skipaður skal það 

tilkynnt til sænsku einkaleyfa- og skráningarstofnunarinnar. Skal þeirri tilkynningu fylgja 

sönnun þess að viðkomandi aðstoðarritstjóri uppfylli öll þau skilyrði sem gerð eru til 

ábyrgðarmanna. Jafnframt skal tilkynningunni fylgja yfirlýsing viðkomandi aðstoðarritstjóra 

um að hann hafi samþykkt skipunina sem og yfirlýsing frá eiganda tímaritsins um að hann 

hafi samþykkt skipun aðstoðarritstjórans. 

 Ekki er kveðið á um beina skráningarskyldu hefðbundinna ljósvakamiðla í YGL. Aftur 

á móti kemur fram í 2. gr. 3. kafla YGL að lögfesta megi ákvæði um leyfisskyldu 

ljósvakamiðla. Um skráningar- og leyfisskyldu ljósvakamiðla er svo fjallað nánar í hinum 

sænsku útvarps- og sjónvarpslögum (Radio- och tv-lag 2010:696). Er það sænska útvarps- og 

sjónvarpsstofnunin (Radio- och TV- verket) sem veitir útvarpsleyfi (s. sändningstillstånd).
306

 

Líkt og áður segir geta aðrir miðlar, s.s. vefmiðlar, sótt um leyfi til framangreindrar stofnunar 

og þannig notið verndar þeirra ákvæða sem fram koma í YGL.
307

 

 Í 1. mgr. 1. gr. 4. kafla YGL er fjallað um skyldu til að skipa ábyrgðarmann fyrir 

hvern og einn útvarpsþátt. Samkvæmt 2. mgr. 1. gr. 4. kafla YGL er það sá sem fer með 

rekstur viðkomandi ljósvakamiðils sem sér um að skipa ábyrgðarmann. Samkvæmt 4. gr. 4. 

kafla YGL skal nafn ábyrgðarmanns koma skýrt fram í útsendingu viðkomandi útvarpsþáttar 

svo ekki verði um villst hver ábyrgðarmaðurinn er. Þá kemur fram í 5. gr. 4. kafla að 

ábyrgðarmaður útvarpsþáttar megi skipa sér einn eða fleiri aðstoðarritstjóra. Í þeim tilfellum 

er aðstoðarritstjóri hefur verið skipaður skal það koma skýrt fram í útsendingu viðkomandi 

þáttar, sbr. framangreind ákvæði. 

 

5.5.4 Ábyrgð ábyrgðarmanns og aðstoðarritstjóra 

Um ábyrgð á efni sem fram kemur í tímariti sem veitt hefur verið leyfi til útgáfu er fjallað í 8. 

kafla, 1. – 4. gr. TF. Líkt og hinar íslensku ábyrgðarreglur byggja sænsku ábyrgðarreglurnar á 

belgíska ábyrgðarkerfinu. Aftur á móti er ábyrgðarröðin í sænsku lögunum töluvert frábrugðin 

þeirri íslensku. Samkvæmt 1. gr. 8. kafla TF ber ábyrgðarmaður viðkomandi tímarits að 

meginreglu ábyrgð á öllum brotum gegn prentfrelsi sem fram koma í því tímariti. Á þessu 
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 sama heimild, athugasemdir við IX. kafla, mgr. 12. 
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 sama heimild, athugasemdir við IX. kafla, mgr. 12. 
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ákvæði eru þó nokkrar undanþágur. Í þeim tilfellum er tilkynnt hefur verið um 

aðstoðarritstjóra til stjórnsýslustofnunarinnar og hann verið starfandi sem ábyrgur ritstjóri á 

þeim tíma er tímaritið kom út, ber hann ábyrgð í stað ritstjóra, sbr. 2. mgr. 1. gr. 8. kafla TF. Í 

þessu felst að nafngreindir höfundar bera ekki ábyrgð á því sem eftir þá birtist í tímaritum. 

 Ábyrgðarreglur YGL koma fram í 6. kafla þeirra. Líkt og í TF er það ábyrgðarmaður 

viðkomandi útvarpsþáttar sem fremstur er í ábyrgðarröðinni, sbr. 1. gr. 6. kafla YGL. 

Samkvæmt sama ákvæði er aðstoðarritstjóri aftur á móti ábyrgur í þeim tilfellum er hann er 

starfandi sem ábyrgur ritstjóri. Þá kemur fram í 2. mgr. 1. gr. 6. kafla YGL að þegar um 

beinar útsendingar í hljóð- eða myndvarpi er að ræða megi lögfesta þá reglu að einstaklingur 

sem fram kemur í beinni útsendingu beri sjálfur ábyrgð á sínu framlagi. 

  

5.5.6 Ábyrgð eiganda 

Í þeim tilfellum er tímarit er gefið út án þess að það hafi leyfi til útgáfu er það eigandi 

viðkomandi tímarits sem ábyrgð ber á efni ritsins, sbr. 1. mgr. 2. gr. 8. kafla TF. Ber eigandi 

einnig ábyrgð í þeim tilfellum er ábyrgðarmaðurinn uppfyllir ekki hæfisskilyrði til starfsins 

eða í þeim tilfellum er útnefning hans sem ábyrgðarmanns hefur verið dregin til baka, sbr. 3. 

mgr. 2. gr. 8. kafla TF. Samkvæmt 2. mgr. 2. gr. 8. kafla er eigandi jafnframt ábyrgur í þeim 

tilfellum er ábyrgðarmaður er skipaður eingöngu til málamynda eða fer augljóslega ekki með 

ritstjórnarvald á þeim tíma er viðkomandi tímarit kemur út. 

 Um ábyrgð eiganda samkvæmt YGL er fjallað í 2. gr. 6. kafla YGL. Samkvæmt þeim 

ákvæðum er það sá sem ábyrgð ber á að skipa ábyrgðarmann sem ábyrgð ber í eftirfarandi 

tilfellum. Í fyrsta lagi þegar ekki er starfandi skipaður ábyrgðarmaður á þeim tíma er brotið er 

framið. Í öðru lagi þegar ábyrgðarmaður hefur eingöngu verið skipaður til málamynda en 

hefur ekki í raun ritstjórnarlegt ákvörðunarvald. Að lokum þegar misfarist hefur að birta 

almenningi nafn ábyrgðarmanns á þann hátt er lögin kveða á um.  

  

5.5.6 Ábyrgð prentara og dreifingar- og söluaðila 

Í þeim tilfellum er ekki verður séð hver eigandi tímarits var á þeim tíma er viðkomandi tímarit 

kom út ber sá sem prentaði ritið ábyrgð í stað eiganda, sbr. 3. gr. 8. kafla TF. Í þeim tilfellum 

er ekki er vitað hver sá um prentun tímaritsins er það dreifingaraðili sem ábyrgur er fyrir efni 

tímaritsins, sbr. 4. gr. 8. kafla TF. Ætla má að framangreind ákvæði hafi ekki mikið praktískt 

gildi. Eru þau sambærileg þeim sem fram komu í hinum brottföllnu ákvæðum 3. mgr. 15. gr. 

íslenskra prentlaga. Með gildistöku fjölmiðlalaga var ákvæði um ábyrgð prentara og 
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dreifingar- og söluaðila felld á brott. Ástæða þess var aðallega sú að það þótti vera barn síns 

tíma og ekki hafa praktískt gildi.
308

 Ástæða þess að framangreind ákvæði TF hefur ekki verið 

felld á brott kann að vera sú að hinar sænsku reglur eru stjórnarskrárvarðar og því ekki auðsótt 

að gera á þeim breytingar. Þá ber að taka fram að sambærilegar reglur koma ekki fram í YGL 

en þau lög tóku gildi árið 1991. 

 

5.6 Ábyrgðarreglur í Danmörku 

Í dönskum lögum gilda sérstakar reglur um ábyrgð á efni sem fram kemur í fjölmiðlum. 

Koma þær reglur fram í Medieansvarsloven nr. 85/1998
309

.
310

 Um gildissvið laganna er fjallað 

í 1. gr. þeirra en samkvæmt þeirri grein gilda lögin um eftirtalda fjölmiðla (d. massemedier). Í 

fyrsta lagi gilda þau um innlenda prentmiðla (d. periodiske skrifter) sem koma út með 

reglubundnum hætti en þó ekki sjaldnar en tvisvar á ári, sbr. 3. mgr. 2. gr. MAL. Sem dæmi 

um slíka miðla má nefna dagblöð, héraðsblöð, tímarit og fagtímarit.
311

 Þá gilda lögin 

jafnframt um hljóð- og sjónvarpsmiðla sem hlotið hafa útsendingarleyfi.
312

 Að lokum gilda 

lögin um birtingu texta, mynd- og hljóðefnis til almennings sem ætla má að sé 

fjölmiðlaefni.
313

 Dæmi um slíka miðla eru fréttamiðlar á internetinu.
314

 Til að heyra undir 

gildissvið MAL þurfa slíkir miðlar þó að vera skráðir hjá dönsku Fjölmiðlanefndinni (d. 

Pressenævnet), sbr. 1. mgr. 8. gr. MAL. 

 Verður nú fjallað nánar um reglur laganna um ábyrgð á fjölmiðlaefni. Í lögunum koma 

fyrir sérstakar reglur sem gilda um prentmiðla annars vegar og hljóð- og myndmiðla hins 

vegar. Verður fjallað um efni þessara reglna samhliða í þeim tilfellum er sambærilegar reglur 

gilda um þessar tvær tegundir miðla. Hvað varðar reglur um ábyrgð vefmiðla þá kemur fram í 

24. gr. MAL að reglur MAL um ábyrgð prentmiðla skulu gilda um vefmiðla í þeim tilfellum 

er þeir miðla ritefni. Í þeim tilfellum er vefmiðlar miðla hljóð- og myndefni skulu um þá gilda 

ákvæði MAL er varða hljóð- og myndmiðla.  
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 sama heimild, athugasemdir við 51. gr., mgr. 9. 
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5.6.1 Skylda til að hafa ábyrgan ritstjóra 

Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. og 1. mgr. 5. gr. MAL er öllum þeim fjölmiðlum sem undir lögin 

heyra skylt að hafa starfandi einn ábyrgan ritstjóra (d. redaktør). Samkvæmt 2. mgr. 3. gr. og 

2. mgr. 5. gr. MAL er ekki heimilt að hafa fleiri en einn starfandi ritstjóra. Með ritstjóra á 

prentmiðli er átt við þann einstakling sem fer með loka ákvörðunarvald um innihald og efni 

hins útgefna prentmiðils. Með ritstjóra á hljóð- eða myndmiðli er átt við þann einstakling sem 

lokaákvörðun tekur um hvaða efni skal útvarpað. Myndi það teljast vera brot á MAL ef 

einstaklingur sem ekki fer með hið eiginlega ritstjórnarvald er skráður ritstjóri til 

málamynda.
315

 Samkvæmt 3. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 5. gr. MAL bera útgefandi og ritstjóri 

sameiginlega ábyrgð á því ef ritstjóri er ekki tilgreindur á réttan hátt. Samkvæmt sömu 

ákvæðum skal þó einstaklingur sem hefur ranglega verið útnefndur sem ritstjóri bera ábyrgð 

sem slíkur hafi hann samþykkt skráningu nafns síns. 

 

5.6.2 Ábyrgð nafngreinds höfundar á ritefni 

Líkt og samkvæmt hinum íslensku ábyrgðarreglum ber nafngreindur höfundur (d. forfatteren) 

ritefnis að meginreglu ábyrgð á innihaldi þess, sbr. 1. mgr. 10. gr. MAL.
316

 Samkvæmt 2. 

mgr. 10. gr. MAL telst höfundur vera nægjanlega nafngreindur ef ritefnið er birt með 

samþykki hans og viðkomandi ritefni auðkennt með nafni eða mynd. Felst í þessu ákvæði 

ekki krafa um formlegt samþykki og hefur verið talið að þegjandi samkomulag sé nægjanlegt 

í þessu samhengi.
317

 Samkvæmt sama ákvæði telst það einnig vera nægjanleg nafngreining ef 

ritefnið er auðmerkt með dulnefni eða upphafsstöfum, í þeim tilfellum þegar almennt er þekkt 

hver notast við viðkomandi dulnefni og upphafsstafi. Í 3. mgr. 10. gr. MAL er einnig tekin 

afstaða til þess hvernig fara skuli með ábyrgð í þeim tilfellum er nafngreindir höfundar 

ritefnis eru fleiri en einn. Bera þá höfundar sameiginlega ábyrgð á innihaldi ritefnis, að því 

gefnu að ekki sé ljóst hvaða hluta þess hvor höfundur skrifaði.  

 Í 4. mgr. 10. gr. MAL er fjallað um þegar höfundur ritefnis er lögaðili. Í þeim tilfellum 

er það stjórn (d. ledelse) viðkomandi lögaðila sem ábyrg er fyrir hans hönd. Samkvæmt 5. 

mgr. 10. gr. MAL má í slíkum tilfellum leggja sektir á slíkan lögaðila. Að lokum er fjallað um 

það í 6. mgr. 10. gr. MAL þegar ákveðin fréttastofa er nafngreind sem heimild í ritefni. Í 

slíkum tilfellum skal ekki vera litið  svo á að um gilda nafngreiningu sé að ræða.   
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 Markmið framangreindra ákvæða er meðal annars að styrkja tjáningarfrelsi 

blaðamanna.
318

 Hefur verið talið að ábyrgð höfundar fyrir sínu eigin efni sé mikilvæg fyrir 

tjáningarfrelsi hans þar sem hún auki möguleika hans á að fá birt efni eftir sig í fjölmiðlum.
319

 

Ef ritstjóri er ábyrgur fyrir öllu efni fjölmiðils felur það í sér þá hættu að hann veigri sér við 

að birta aðsent efni og greinar af ótta við að bera sjálfur ábyrgð á efni og innihaldi þeirra.
320

 

Með hliðsjón af framangreindu má ætla að ákvæði MAL um ábyrgð höfundar séu til þess 

fallin að stuðla að ritstjórnarlegu sjálfstæði blaðamanna. 

 

5.6.3 Ábyrgð höfundar á hljóð- og myndefni 

Hvað varðar ábyrgð á innihaldi efnis sem fram kemur í hljóð- eða myndmiðlum er það 

höfundur texta sem fer með ábyrgð á innihaldi hans, sbr. 1. mgr. 17. gr. MAL. Skilyrði þess er 

þó að höfundur texta hafi samþykkt flutning hans og að hann hafi ekki krafist nafnleyndar. Í 

þeim tilfellum hins vegar er höfundur hefur krafist nafnleyndar þá er það ábyrgur ritstjóri sem 

skal bera ábyrgð á efni viðkomandi texta, sbr. 2. mgr. 17. gr. MAL.  

 Áherslan á ábyrgð höfundar texta er frábrugðin því sem fram kemur í a. lið 50. gr. 

hinna íslensku fjölmiðlalaga þar sem ábyrgðin hvílir á flytjanda í hljóð- og myndmiðli. Í þessu 

samhengi ber þó að hafa í huga að í mörgum tilfellum er höfundur texta og flytjandi hans eini 

og sami einstaklingurinn.  

  

5.6.4 Ábyrgð nafngreinds viðmælanda  

Í þeim tilfellum þegar ummæli eru höfð orðrétt eftir nafngreindum viðmælanda í prentmiðli  

skal sá aðili deila ábyrgð á efni ummælanna með þeim sem ábyrgð ber á efni ritsins, sbr. 14. 

gr. MAL. Skilyrði þessa er þó að orðrétt hafi verið eftir viðmælandanum haft og hann hafi 

samþykkt birtingu ummælanna. Er þetta ákvæði sambærilegt því sem fram kemur í 2. málslið 

a. liðar 1. mgr. 51. gr. fjölmiðlalaga. Ákvæðin eru þó ekki fyllilega samsvarandi þar sem 

danska ákvæðið kveður á um meðábyrgð viðmælanda á meðan íslenska ákvæðið kveður á um 

óskipta ábyrgð viðmælandans. 

 Um ábyrgð viðmælanda í hljóð- og myndmiðlum er fjallað í 18. gr. MAL. Samkvæmt 

því ákvæði ber sá einstaklingur sem fram kemur í hljóð- eða myndmiðli að meginreglu 

óskipta ábyrgð á ummælum sínum sem fram koma í útsendingunni.
321

 Skilyrði þess að 
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viðmælandi beri ábyrgð á ummælum sínum eru þó þau að hann sé nafngreindur í 

útsendingunni og hafi samþykkt miðlun ummælanna, sbr. 1. og 2. tl. 1. mgr. 18. gr. MAL. Þá 

verður nafngreindur einstaklingur ekki gerður ábyrgur fyrir miðlun ummæla sinna í þeim 

tilfellum er honum hefur verið lofað að hann skuli njóta nafnleyndar og ráðstafanir hafi verið 

gerðar til að tryggja nafnleynd hans, sbr. 3. tl. 1. mgr. 18. gr. MAL. Séu framangreind skilyrði 

um ábyrgð nafngreinds viðmælanda eigi uppfyllt er það ritstjóri viðkomandi hljóð- eða 

myndmiðils sem ábyrgð ber á ummælum þess einstaklings, sbr. 2. mgr. 18. gr. MAL.  

 Þá er jafnframt fjallað um ábyrgð á ummælum aðila í beinni útsendingu í 1. mgr. 20. 

gr. MAL. Samkvæmt því ákvæði ber hver einstaklingur ábyrgð á ummælum sínum sem fram 

koma í beinni útsendingu. Á þessu ákvæði er þó sú undantekning að viðkomandi einstaklingur 

verður ekki gerður ábyrgur fyrir miðlun ummæla sinna í þeim tilfellum er honum hefur verið 

lofað að hann skuli njóta nafnleyndar og að ráðstafanir hafi verið gerðar til að tryggja 

nafnleynd hans. Þegar ábyrgð verður ekki komið á hinn upphaflega mælanda er það ritstjóri 

sem ábyrgð ber á viðkomandi ummælum, sbr. 3. málslið 1. mgr. 20. gr. MAL. 

  

5.6.5 Óskipt ábyrgð ritstjóra 

Þegar ábyrgð höfundar sleppir er það í flestum tilfellum ritstjóri sem ábyrgð ber á innihaldi 

útgefins ritefnis. Fyrir það fyrsta ber að nefna ábyrgð ritstjóra í þeim tilfellum er nafngreindur 

höfundur hefur ekki samþykkt birtingu ritefnis samkvæmt 2. mgr. 10. gr. MAL eða miðlun 

texta í hljóð- eða myndmiðli samkvæmt 3. mgr. 17. gr. MAL.
322

 Næst ber að nefna ábyrgð 

ritstjóra á innihaldi ónafngreinds ritefnis, sbr. 1. mgr. 11. gr. MAL. Samkvæmt 2. mgr. sömu 

greinar ber ritstjóri einnig ábyrgð á innihaldi ritefnis sem auðkennt er nafngreindum höfundi 

þegar höfundurinn sjálfur verður ekki gerður ábyrgur fyrir efninu, vegna þess að hann er yngri 

en 15 ára, ósakhæfur (d. utilregnelig) eða með lögheimili í öðru landi.
323

 Ritstjóri ber einnig 

ábyrgð á öllum viðbótum og breytingum sem gerðar eru á hinu útgefna ritefni án samþykkis 

hins nafngreinda höfundar, hafi aðrir er höfundur sjálfur gert slíkar breytingar á efninu.
324

 

 Með hliðsjón af framangreindu ber ritstjóri ábyrgð á ýmsu sem misfarast kann á 

ritstjórnarskrifstofu þegar verið er að vinna í flýti að gerð dagblaðs innan knappra 

tímamarka.
325
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 Þá ber ritstjóri jafnframt ábyrgð á miðlun ummæla einstaklings í hljóð- eða 

myndmiðlum þegar framangreind skilyrði 1. – 3. tl. 1. mgr. 18. gr. MAL eru eigi uppfyllt, sbr. 

2. mgr. 18. gr. MAL.  

  

5.6.6 Meðábyrgð ritstjóra 

Samkvæmt 13. gr. MAL ber ritstjóri, við ákveðnar aðstæður, sameiginlega ábyrgð á ritefni 

sem ritað er af fastráðnum starfsmönnum viðkomandi prentmiðils og birt er með vitneskju 

ritstjóra. Samkvæmt 1. mgr. 21. gr. MAL ber ritstjóri jafnframt, við ákveðnar aðstæður, 

sameiginlega ábyrgð á texta eða ummælum sem miðlað er í hljóð- eða myndmiðlum með 

höfundi þeirra. Til að ritstjóri beri þessa ábyrgð þarf eitt af eftirtöldum þremur skilyrðum að 

vera uppfyllt. Í fyrsta lagi fellur ábyrgð á ritstjóra hafi viðkomandi texti verið saminn að 

beiðni hans. Í öðru lagi fellur ábyrgð á ritstjóra hafi hann lagt til skrifanna eða samningu 

textans á einn eða annan hátt. Í þriðja lagi ber ritstjóri sameiginlega ábyrgð með höfundi hafi 

hann haft vitneskju um að innihald textans hafi verið rangt eða falið í sér brot gegn friðhelgi 

einkalífs. 

 Af framangreindum ákvæðum að ráða er ábyrgð ritstjóra samkvæmt hinum dönsku 

reglum talsvert víðtækari en samkvæmt þeim íslensku. 

 

5.6.7 Ábyrgð fjölmiðlaveitu 

Í þeim tilfellum er ábyrgð verður ekki felld á ritstjóra þá er það útgefandi rits eða 

ljósvakamiðillinn sem ábyrgð ber samkvæmt 15. gr. og 23. gr. MAL. Það er sjaldgæft að 

slíkar aðstæður komi upp enda er fjölmiðlaveitum skylt að skipa sér ábyrgan ritstjóra 

samkvæmt 1. mgr. 3. gr. MAL.
326

 Þá eru framangreindar fjölmiðlaveitur jafnframt ábyrgar 

fyrir öllum sektum og málskostnaði sem dæmdur er samkvæmt ákvæðum 9. – 25. gr. laganna, 

sbr. 26. og 32. gr. MAL.
327

 Er þetta samsvarandi ákvæði sem fram kemur í 2. mgr. 50. og 51. 

gr. fjölmiðlalaga. 

  

5.7 Ábyrgðarreglur í Noregi 

Norskar reglur um ábyrgð á efni fjölmiðla eru um margt ólíkar reglum í Danmörku, Svíþjóð 

og á Íslandi sem fjallað er um hér að framan.
328

 Fyrir það fyrsta koma reglur um ábyrgð ekki 
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fyrir á heildstæðan hátt í sérstökum lögum heldur er þær að finna á víð og dreif um norska 

löggjöf.
329

 Koma þær meðal annars fram í hinum norsku hegningarlögum
330

 og 

skaðabótalögum
331

.
332

 Að auki byggja norsku ábyrgðarreglurnar ekki á hinu belgíska 

ábyrgðarkerfi þar sem aðeins einn aðili verður gerður ábyrgur fyrir efni fjölmiðla samkvæmt 

fyrirfram skilgreindri ábyrgðarröð. Byggja norsku reglurnar á svokölluðu „náttúrulegu“ 

ábyrgðarkerfi (n. „naturlig“ ansvarssystem) þar sem einnig er lögð sérstök áhersla á ábyrgð 

ritstjóra.
333

  

 

5.7.1 Ábyrgð þess sem ummæli setur fram 

Í Noregi gildir sú meginregla að sá sem setur fram ummæli (n. originære ytrer) ber ábyrgð á 

lögmæti þeirra.
334

 Um refsiábyrgð þess einstaklings er meðal annars fjallað í 246. gr. hinna 

norsku hegningarlaga. Er svo fjallað um skaðabótaábyrgð hans í 1. mgr. 3. – 6. gr. norsku 

skaðabótalaganna. Byggir ábyrgð þess einstaklings á almennum sakargrundvelli og er í hinni 

norsku löggjöf almennt ekki gerður greinarmunur á því hvort ummælunum sé miðlað á prenti 

eða gegnum hljóð- eða myndmiðla.
335

 Í þeim tilfellum er ólögmætum ummælum er miðlað í 

gegnum fjölmiðla geta þó allir þeir sem hlutdeild eiga í miðlun þeirra verið gerðir ábyrgir 

fyrir innihaldi þeirra samkvæmt almennum reglum.
336

 Að sama skapi getur fjölmiðlaveitan 

sjálf verið gerð ábyrg fyrir miðlun saknæmra ummæla.
337

 Undanþegnir skaðabótaskyldu eru 

þó þeir sem komu einungis að tæknilegri uppsetningu eða dreifingu skrifa eða birtingu í hljóð- 

og myndmiðlum, sbr. 4. mgr. 3-6. gr. norsku skaðabótalaganna.  

 

5.7.2 Ábyrgð ritstjóra 

Um hlutverk og ábyrgð ritstjóra er fjallað um í sameiginlegri yfirlýsingu sambandi norskra 

ritstjóra og samtökum  norskra fjölmiðlafyrirtækja sem gengur undir nafninu 

Redaktørplakaten.
338

 Þar kemur fram í 3. mgr. að ritstjóri skuli bera fulla persónulega ábyrgð 

á innihaldi fjölmiðils.  Þá er jafnframt fjallað um hlutverk og skyldur ritstjóra í hinum norsku 
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lögum um ritstjórnarlegt frelsi.
339

 Í 3. gr. þeirra laga er kveðið á um skyldu þeirra fjölmiðla 

sem lögin gilda um að skipa sér ritstjóra. Þá er kveðið á um í 4. gr. þeirra laga að ritstjóri skuli 

fara með ritstjórnarlegt ákvörðunarvald miðilsins og sé eigendum óheimilt að hafa afskipti af 

ritstjórnarlegum ákvörðunum. Þá er í norsku refsilöggjöfinni er einnig kveðið sérstaklega á 

um ábyrgð ritstjóra á birtu efni fjölmiðla. Kveður 431. gr. hinna norsku hegningarlaga á um 

ábyrgð ritstjóra á eftirfarandi hátt: 

  

 § 431. 
1
 Redaktøren 

2
 av et blad eller tidsskrift straffes med bøter 

3
 eller fengsel 

4
 inntil 

 3 måneder 
5
 såfremt bladet eller tidsskriftet offentliggjør noe som ville ha pådradd 

 redaktøren straffansvar etter noen annen lovbestemmelse om han hadde kjent 

 innholdet. Dog er han straffri såfremt han godtgjør at det ikke kan legges ham noe til 

 last med hensyn til kontroll med innholdet av skriftet eller tilsyn med eller rettledning 

 eller instruks for hans stedfortreder, medarbeidere eller underordnede. 

 

Samkvæmt framangreindu ákvæði ber ritstjóri refsiábyrgð á innihaldi dagblaðs eða tímarits 

sem hann fer með ritstjórn yfir að því skilyrði uppfylltu að hann hafi þekkt innihald 

viðkomandi blaðs. Verður ritstjóra þó eigi refsað sýni hann fram á að hann beri ekki sök með 

tilliti til eftirlits hans með innihaldi textans eða umsjón eða ráðgjöf eða fyrirmæla til 

staðgengils hans, samstarfsmanns eða undirmanns. Þá er jafnframt kveðið á um 

skaðabótaábyrgð ritstjóra í 1. mgr. 3-6. gr. hinna norsku skaðabótalaga sé hann ábyrgur 

samkvæmt ákvæðum 431. gr. norsku hegningarlaganna.  

 Með hliðsjón af framangreindum ákvæðum verður að ætla að ábyrgð ritstjóra á 

útgefnu efni fjölmiðla sé fremur rík. Útiloka þó ákvæði um ábyrgð ritstjóra þó ekki ábyrgð 

annarra aðila.
340

 

 

5.7.3 Ábyrgð eiganda eða útgefanda 

Líkt og áður segir geta eigendur og útgefendur fjölmiðlaveitna borið ábyrgð samkvæmt 

almennum reglum. Í þeim tilfellum er saknæm ummæli eru sett fram í prentmiðli af 

einhverjum starfsmönnum þess miðils þá ber sú fjölmiðlaveita skaðabótaábyrgð á þeim 

ummælum samkvæmt 2. mgr. 3-6. gr. norsku skaðabótalaganna. Samkvæmt síðasta málslið 2. 

mgr. 3-6. gr. norsku skaðabótalaganna gilda sambærileg ákvæði um eigendur hljóð- og 

myndmiðils. 
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5.8 Samantekt 

Hér að framan hefur verið fjallað um þróun íslenskra reglna um ábyrgð á efni fjölmiðla og til 

samanburðar fjallað um sambærilegar reglur sem gilda í Svíþjóð, Danmörku og Noregi. 

Rannsóknarefni ritgerðar þessarar er meðal annars að greina hvort ábyrgðarreglur 

fjölmiðlalaga stuðli nægilega að ritstjórnarlegu sjálfstæði. Ritstjórnarlegt sjálfstæði felst í því 

að ritstjórar, blaða- og fréttamenn séu sjálfstæðir í sínum störfum og fari með fullt 

ákvörðunarvald um hvaða efni skuli birta í fjölmiðlinum án afskipta frá eigendum 

fjölmiðlaveitu eða öðrum. Til að njóta þessa sjálfstæðis er lykilatriði að framangreindir aðilar 

beri jafnframt ábyrgð á því efni er þeir taka ákvörðun um að birta. Hætt er við að 

hagsmunavandi skapist í þeim tilfellum er ábyrgð hvílir á aðila sem ekki fer með eiginlegt 

ákvörðunarvald um birtingu efnis í viðkomandi fjölmiðli. 

 Líkt og áður segir eru ábyrgðarreglur um efni fjölmiðla útfærðar á mjög ólíkan hátt á 

Norðurlöndunum.
341

 Fyrir það fyrsta ber að nefna að í Noregi eru ekki í gildi sérstakar reglur 

um ábyrgð á fjölmiðlaefni heldur byggir ábyrgð á fjölmiðlaefni á almennum reglum 

skaðabóta- og refsiréttar.
342

 Er því í norskum lögum ekki kveðið á um sérstaka ábyrgðarröð 

líkt og í hinum íslensku fjölmiðlalögum. Þó er kveðið á um sérstaka ábyrgð ritstjóra í 431. gr. 

norsku hegningarlaganna að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Þessi ábyrgð ritstjóra útilokar 

þó ekki ábyrgð annarra aðila.
343

 

 Í hinni sænsku löggjöf eru reglur um ábyrgð á fjölmiðlaefni stjórnarskrárvarðar. 

Samkvæmt þeim reglum er megináhersla lögð á ábyrgð ábyrgðarmanns (s. utgivare). Þá er 

jafnframt kveðið á um ábyrgð aðstoðarritstjóra í þeim tilfellum er hann fer með 

ritstjórnarvald. Aftur á móti, ef ábyrgð verður ekki komið á ábyrgðarmann, þá er það eigandi 

fjölmiðlaveitunnar sem ábyrgð ber á innihaldi fjölmiðilsins.  

 Samkvæmt hinum dönsku ábyrgðarreglum er það höfundur sem fremstur er í 

ábyrgðarröðinni, hvort sem um er að ræða efni sem kemur fram í prentmiðlum, 

ljósvakamiðlum eða vefmiðlum. Þó er í dönsku reglunum kveðið á um fremur víðtæka ábyrgð 

ritstjóra. Í þeim tilfellum er ábyrgð verður ekki komið á höfund eða flytjanda ummæla er það 

ritstjóri sem ábyrgð ber á þeim. Þá ber ritstjóri jafnframt sameiginlega ábyrgð með 

starfsmönnum viðkomandi fjölmiðlaveitu að uppfylltum ákveðnum skilyrðum, sbr. umfjöllun 

hér að framan. 
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 Á Íslandi hafa ábyrgðarreglur tekið þó nokkrum breytingum frá gildistíð prentlaga og 

útvarpslaga. Fyrir það fyrsta hafa reglur um ábyrgð á hljóð- og myndefni og reglur um ábyrgð 

á ritefni verið samhæfðar. Hvað varðar ábyrgð nafngreinds höfundar á ritefni þá eru nú ekki 

gerðar jafn strangar kröfur til nafngreiningar hans líkt og var í gildistíð hinna brottföllnu 

ákvæða prentlaga. Með mikilvægari breytingum sem fólust í gildistöku fjölmiðlalaganna eru 

þó þær sem fram koma í 2. málslið a. liðar 1. mgr. 51. gr. fjölmiðlalaga. Samkvæmt því 

ákvæði verða blaðamenn ekki lengur gerðir ábyrgir fyrir birtingu orðréttra ummæla 

viðmælenda sinna að því skilyrði uppfylltu að umræddir viðmælendur hafi samþykkt birtingu 

þeirra ummæla. Sambærilegt ákvæði kemur fram í hinum dönsku reglum um ábyrgð á ritefni 

en í því ákvæði er þó kveðið á um sameiginlega ábyrgð blaðamanns og viðmælanda.
344

 Í 

lögfestingu þessa ákvæðis fólst mikil réttarbót fyrir íslenska blaðamenn sem fram að því 

höfðu almennt verið gerðir ábyrgir fyrir orðréttum ummælum viðmælenda sinna á grundvelli 

þágildandi ákvæða 2. mgr. 15. gr. prentlaga. Það er mikilvægt fyrir ritstjórnarlegt sjálfstæði 

blaða- og fréttamanna að lög kveði ekki á um svo víðtæka ábyrgð að þeir beri ávallt ábyrgð á 

orðum viðmælenda sinna. Því má telja að lögfesting þessarar reglu sé til þess fallin að sporna 

gegn því að blaðamenn ritskoði orð viðmælenda sinna um of og stuðli þannig að auknu 

ritstjórnarlegu sjálfstæði þeirra.  

 Líkt og að framan greinir fólust í lögum um breytingar á fjölmiðlalögum sem tóku 

gildi í apríl á þessu ári jafnframt mikilvægar breytingar á skilgreiningu hugtaksins 

ábyrgðarmaður. Felst mikilvægi þessara breytinga aðallega í því að nú hvílir ábyrgð á útgefnu 

efni fjölmiðla á þeim sem fer með eiginlegt ritstjórnarlegt ákvörðunarvald en ekki á þeim sem 

fer með yfirstjórn fjölmiðlaveitu líkt og samkvæmt hinni upphaflegu útgáfu fjölmiðlalaga. 

Tilgangur þessa breytingar var meðal annars að skilja á milli ábyrgðar vegna útgefins efnis 

fjölmiðils annars vegar og ábyrgðar vegna annarra þátta er viðkoma rekstri fjölmiðla hins 

vegar.
345

 Mikilvægt er að ábyrgð á því efni sem fjölmiðlar gefa út hvíli á þeim aðila sem fer 

með ritstjórnarvald. Þegar sá sem fer með yfirstjórn fjölmiðlaveitu kann að bera persónulega 

refsi- eða fébótaábyrgð á birtu efni getur skapast hagsmunavandi sem eykur hættu á afskiptum 

hans af ákvörðunum um hvaða efni skuli vera birt af fjölmiðlinum.  

 Við samanburð á ábyrgðarreglum Norðurlandanna kemur í ljós að í Svíþjóð, 

Danmörku og Noregi virðist megináherslan vera á ábyrgð ritstjóra/ábyrgðarmanns.
346

 Talið 
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hefur verið að tilgangur þess sé að hlífa starfsmönnum fjölmiðlaveitu við þungbærri 

fjárhagslegri ábyrgð og þannig sporna gegn sjálfsritskoðun.
347

 Þá má jafnframt færa rök fyrir 

því að eðlilegt sé að ábyrgð hvíli ávallt á ritstjóra líkt og fyrirkomulagið er í Svíþjóð. Ritstjóri 

er yfirmaður ritstjórnar og tekur þar af leiðandi almennt lokaákvörðun um hvaða efni skuli 

birtast í viðkomandi fjölmiðli. Aftur á móti kann slíkt fyrirkomulag að draga úr sjálfstæði 

starfsmanna fjölmiðlaveitu. Komi upp þær aðstæður að ritstjóri veigri sér við að birta grein 

hefur starfsmaður fjölmiðils ekki kost á því að birta þá grein á eigin ábyrgð.  

 Á Íslandi er löng hefð fyrir því að ábyrgð á efni fjölmiðla hvíli á höfundi ritefnis og 

flytjanda í hljóð- og myndmiðlum.
348

 Við samningu hinna nýju ábyrgðarreglna fjölmiðlalaga 

var það ákvörðun löggjafans að víkja ekki frá þeirri hefð.
349

 Til að hlífa starfsmönnum 

fjölmiðlaveitna við þungbærri fjárhagslegri ábyrgð var þó niðurstaða löggjafans að kveða á 

um ábyrgð fjölmiðlaveitunnar „á greiðslu stjórnvaldssekta, fésekta og skaðabóta sem 

starfsmanni hennar kann að vera gert að greiða“, sbr. 2. mgr. 51. gr. og 2 mgr. 50. gr. 

fjölmiðlalaga.
350

 Sambærilegar reglur koma meðal annars fram í 26. og 32. gr. MAL. Var það 

mat löggjafans að ákvæði þetta varni „því að fjölmiðlamenn stundi óheppilega sjálfsritskoðun 

með það í huga að birting á umdeildu efni kunni að reynast þeim fjárhagslega þungbær“.
351

 

Tilgangur þessa ákvæðis er jafnframt að tryggja réttaröryggi þeirra sem brotið hefur verið 

gegn þannig að þeir geti sótt rétt sinn til greiðslufærs aðila.
352

 Réttaráhrif framangreindra 

ákvæða kunna þó að verða að það verði ávallt fjölmiðlaveita sem greiði þær bætur eða sektir 

sem starfsmenn hennar eru ábyrgir fyrir. Hugsanlegt er að við slíkar aðstæður skapist 

hagsmunavandi þar sem eigendur fjölmiðlaveitu kunni að vilja hafa afskipti af því hvaða efni 

viðkomandi fjölmiðill birtir. Hafa ber þó í huga að orðalag 2. mgr. 51. gr. fjölmiðlalaga tekur 

ekki fyrir það að fjölmiðlaveita hafi rétt á að endurkrefja starfsmenn sína um greiðslur sem 

hún hefur þurft að ábyrgjast vegna þeirra.
353

 

 Með hliðsjón af framangreindu geta ábyrgðarreglur fjölmiðlalaga stuðlað að 

óheppilegri sjálfsritskoðun fjölmiðlamanna þegar þær kveða á um of víðtæka ábyrgð þeirra. 

Að sama skapi, geta ábyrgðarreglur aukið hættu á afskiptum eigenda fjölmiðlaveitna þegar 

þær kveða á um of víðtæka ábyrgð eigenda eða fjölmiðlaveitnanna sjálfra. Mikilvægt er að 
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ritstjórar, blaða- og fréttamenn sýni ábyrgð í sínum störfum og brjóti ekki gegn rétti 

einstaklinga til friðhelgi einkalífs og fjölskyldu. Þá er að sama skapi jafn mikilvægt að þessir 

aðilar stundi ekki sjálfsritskoðun þannig að upplýsingar sem almenning varða séu ekki birtar. 

Því kann að vera mikilvægur öryggisventill fyrir fjölmiðlamenn að fjölmiðlaveitan sem þeir 

starfa fyrir beri ábyrgð á greiðslu sekta eða bóta fyrir þeirra hönd. En vegna þess 

hagsmunavanda sem við það skapast er mikilvægt að á milli ritstjórnar og eigenda gildi skýrar 

reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði sem ætlað sé að koma í veg fyrir að eigendur hafi afskipti 

af ritstjórnarlegum ákvörðunum.  

 

6. Reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði 

 

6.1 Inngangur 

Hér að framan hefur verið fjallað um ábyrgðarreglur fjölmiðlalaga með hliðsjón af því 

álitaefni hvernig ábyrgðarreglur geti stuðlað að ritstjórnarlegu sjálfstæði. Verður nú fjallað um 

skyldu fjölmiðlaveitna til að setja sér reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði samkvæmt 24. gr. 

fjölmiðlalaga. Í athugasemdum við frumvarp til fjölmiðlalaga kemur fram það sjónarmið 

löggjafans að framangreint ákvæði fjölmiðlalaga geti unnið með ábyrgðarreglum til að stuðla 

að lýðræðislegri umræðu og tryggja gæði fjölmiðlaumfjöllunar.
354

  

 Verða í framhaldinu tekin til sérstakrar umfjöllunar ákvæði hinna norsku laga um 

ritstjórnarlegt sjálfstæði
355

 og ákvæði þeirra laga borin saman við 24. gr. fjölmiðlalaga. 

Norsku lögin eru að efni til fremur ólík 24. gr. fjölmiðlalaga en tilgangur þeirra er sá sami, að 

stuðla að ritstjórnarlegu sjálfstæði fjölmiðla. Eru sambærilegar reglur ekki í gildi í Svíþjóð 

eða Danmörku.
356

 Þó eru dæmi þess að fjölmiðlar í þeim löndum hafi sett sér einhvers konar 

reglur sem varða meðal annars samskipti ritstjórnar og eigenda.
357

 

 Að lokum verður fjallað um þær reglur sem helstu fjölmiðlar landsins hafa sett sér í 

samræmi við 1. mgr. 24. gr. fjölmiðlalaga auk þeirra reglna sem Blaðamannafélag Íslands 

hefur gefið út til leiðbeiningar í samræmi við 2. málsl. 1. mgr. 24. gr. fjölmiðlalaga. Verður 

tekið til skoðunar hvort þær reglur sem framangreindir aðilar hafi sett sér um ritstjórnarlegt 

sjálfstæði uppfylli skilyrði þau sem fram koma í 2. mgr. 24. gr. fjölmiðlalaga.  
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6.2 Lagaákvæði um ritstjórnarlegt sjálfstæði í fjölmiðlalögum 

Líkt og áður segir er í 24. gr. fjölmiðlalaga kveðið á um skyldu þeirra fjölmiðlaveitna sem 

lögin gilda um að setja sérstakar reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði starfsmanna sinna. Er 

ákvæði þetta í samræmi við tillögur hinnar þverpólitísku fjölmiðlanefndar 

menntamálaráðherra frá árinu 2005.
358

 Í niðurstöðukafla skýrslu nefndarinnar kemur fram sú 

tillaga hennar að settar verði reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði í samræmi við tilmæli 

ráðherranefndar Evrópuráðsins.
359

 Leggur nefndin jafnframt til að stjórnvöld setji slíkar reglur 

í samstarfi við hagsmunasamtök blaða- og fréttamanna auk fjölmiðlanna sjálfra. Skuli slíkar 

reglur miða að því að koma í veg fyrir afskipti eigenda fjölmiðla af fréttaflutningi og annarri 

dagskrárgerð.
360

 Þá segir orðrétt í skýrslunni: 

 

 Þar sem utanaðkomandi þættir geta haft áhrif á fréttaflutning er nauðsynlegt að verja 

 sjálfstæði fjölmiðlafólks, sem vinnur á ólíkum miðlum, fyrir þrýstingi. Slíkt er hægt að 

 gera með því að setja reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði og verja blaðamenn m.a. með 

 því að setja skýrar reglur um áminningu og brottrekstur. Tryggja þarf ritstjórnarlegt 

 frelsi fjölmiðlafólks innan miðlanna eins og kostur er og torvelda þrýsting eigenda, 

 auglýsenda og hagsmunahópa á starfsfólk fjölmiðla.
361

 

 

Samkvæmt 2. málsl. 1. mgr. 24. gr. fjölmiðlalaga er gert ráð fyrir að reglurnar séu samdar í 

samráði við starfsmenn viðkomandi fjölmiðlaveitu ásamt fagfélögum þeirra eða samtökum. Í 

2. mgr. sömu greinar er kveðið á í þremur stafliðum um þau atriði sem framangreindar reglur 

skuli meðal annars fjalla um. Þau eru eftirfarandi: 

 

a. starfsskilyrði viðkomandi efnisstjóra, blaða- og fréttamanna ritmiðla og hljóð- og 

myndmiðla við að framfylgja ritstjórnar- eða dagskrárstefnu fjölmiðlaveitunnar, 

b. starfshætti sem ætlað er að tryggja ritstjórnarlegt sjálfstæði viðkomandi efnisstjóra, 

blaða- og fréttamanna gagnvart eigendum fjölmiðlaveitunnar, og 

c. skilyrði áminningar og uppsagnar viðkomandi efnisstjóra og blaða- og fréttamanna. 

 

Tilgangur þess að lögfesta skyldu fjölmiðlaveitna til að setja sér reglur um ritstjórnarlegt 

sjálfstæði er að miklu leyti táknræns eðlis og þykir ekki líklegt að þær komi til með að hafa 
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 Nefnd menntamálaráðherra um eignarhald á fjölmiðlum á Íslandi, Greinargerð nefndar menntamálaráðherra 

um eignarhald á fjölmiðlum á Íslandi (n. 22) 91. 
360

 Nefnd menntamálaráðherra, Skýrsla nefndar menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla (n. 4) 201. 
361

 sama heimild 19. 



61 

 

úrslitaáhrif um ritstjórnarlegt sjálfstæði fjölmiðla.
362

 Er talið að ákvæði þetta komi til með að 

skapa hvata fyrir fjölmiðlafyrirtæki til að setja sér reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði og þess 

vænst að almenningur, starfsmenn eða stéttarfélög blaða- og fréttamanna veiti 

fjölmiðlaveitum nægjanlegt aðhald til að þær hlíti þessu ákvæði.
363

 Í 3. mgr. 24. gr. 

fjölmiðlalaga er kveðið á um að senda skuli reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði til 

fjölmiðlanefndar til staðfestingar. Er í IX. kafla fjölmiðlalaga ekki gert ráð fyrir viðurlögum í 

þeim tilfellum er fjölmiðlar sniðganga þessa skyldu sína til að setja sér reglur um 

ritstjórnarlegt sjálfstæði.
364

 Þannig hefur fjölmiðlanefnd ekki heimild til að beita 

fjölmiðlaveitur refsikenndum viðurlögum í þeim tilfellum er reglum um ritstjórnarlegt 

sjálfstæði er ekki skilað inn eða þegar þær uppfylla ekki þau skilyrði sem fram koma í 2. mgr. 

24. gr. laganna.
365

 Aftur á móti myndi fjölmiðlanefnd óska eftir úrbótum og ekki staðfesta 

reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði sem ekki uppfylla framangreind skilyrði.
366

 Þá myndi 

fjölmiðlanefnd skrá það á heimasíðu sinni að viðkomandi fjölmiðill hafi ekki sett sér reglur 

um ritstjórnarlegt sjálfstæði sem uppfylli skilyrði laganna, sbr. f. liður 21. gr. fjölmiðlalaga.
367

 

Í þessu samhengi má vísa til bréfs fjölmiðlanefndar til 365 miðla, dags. 20. mars 2013.
368

 Í því 

bréfi vekur fjölmiðlanefnd athygli 365 miðla á að í reglum þeirra um ritstjórnarlegt sjálfstæði 

hafi nokkuð vantað upp á umfjöllun um „starfshætti sem ættu að tryggja ritstjórnarlegt 

sjálfstæði viðkomandi efnisstjóra, blaða- og fréttamanna gagnvart eigendum 

fjölmiðlaveitunnar“ með vísan til b. liðs 2. mgr. 24. gr. fjölmiðlalaga. Vegna þessa voru reglur 

365 miðla ekki staðfestar og þess óskað að endurbættar reglur yrðu sendar nefndinni eigi síðar 

en 15. apríl 2013.
369

 Hafa 365 miðlar í kjölfarið tekið reglur sínar um ritstjórnarlegt sjálfstæði 

til endurskoðunar en þegar þetta er ritað hafa endurbættar reglur þó eigi borist fjölmiðlanefnd 

til staðfestingar.
370
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 Að lokum skal á það minnst að í 4. mgr. 24. gr. kemur fram að fjölmiðlar skuli 

endurskoða reglur sínar um ritstjórnarlegt sjálfstæði ár hvert. Er tilgangur þess aðallega sá að 

stuðla að því að reynsla af framkvæmd reglnanna komi til með að skila sér í bættari reglum ár 

frá ári.
371

 

 

6.3 Norsk lög um ritstjórnarlegt sjálfstæði 

Í Noregi tóku gildi sérstök lög um ritstjórnarlegt sjálfstæði árið 2008.
372

 Tilgangur löggjafans 

með að lögfesta reglur um ritstjórnarlegt frelsi var meðal annars að tryggja frelsi 

fjölmiðlamanna til að taka sjálfstæðar ákvarðanir um ritstjórnarleg álitaefni án afskipta frá 

eigendum.
373

 Fari fjölmiðlar með mikilvægt hlutverk í þágu lýðræðis þar sem þeir séu bæði 

vettvangur fyrir  upplýsta umræðu sem og þátttakendur í henni.
374

 Forsenda þess að fjölmiðlar 

geti sinnt þessu hlutverki sé að almenningur hafi traust á því að innihald þess efnis sem 

fjölmiðlar gefi út ráðist ekki af viðskiptasjónarmiðum eða stjórnmálaskoðunum eigenda 

fjölmiðilsins.
375

 Það sé því grundvallarregla að ritstjórnarlegt innihald sé eingöngu byggt á 

sjálfstæðu og óháðu mati blaða- og fréttamanna.
376

  

 Í 1. gr. LRF kemur fram að tilgangur þeirra sé að tryggja ritstjórnarlegt frelsi (n. 

redaksjonell fridom) í fjölmiðlum. Gildissvið laganna kemur fram í 2. gr. þeirra. Samkvæmt 

því gilda LRF um dagblöð og önnur rit sem koma út með reglubundnum hætti. Þau gilda 

jafnframt um útvarpsmiðla þá sem heyra undir gildissvið hinna norsku útvarpslaga
377

, sbr. 2. 

tl. 1. mgr. 2. gr. LRF. Að lokum gilda þau um aðra rafræna fjölmiðla sem hafa svipuð 

markmið og tilgang og þeir fjölmiðlar sem hér að framan eru nefndir, sbr. 3. tl. 1. mgr. 2. gr. 

LRF. Aftur á móti kemur fram í 2. mgr. 2. gr. LRF að lögin gildi ekki um fjölmiðla sem koma 

út í þeim megintilgangi að birta auglýsingar eða markaðssetningu. Gilda þau jafnframt ekki 

um þá miðla sem aðallega er beint að aðilum eða starfsmönnum sérstakra stofnana, 

félagasamtaka eða fyrirtækja.  

 Í 1. mgr. 3. gr. LRF kemur fram að öllum þeim miðlum sem undir lögin heyra sé skylt 

að hafa ritstjóra (n. redaktør). Samkvæmt 2. mgr. 3. gr. LRF er með ritstjóra átt við þann sem 

fer með ákvörðunarvald yfir efni fjölmiðilsins, hvort sem hann er kallaður útgefandi, ritstjóri 
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eða annað. Taka lögin ekki fyrir að eigandi eða útgefandi fjölmiðils sé sjálfur ritstjóri fari 

hann sjálfur með daglega stjórnun og ákvörðunarvald á fjölmiðlinum.
378

 Þegar eigandi eða 

útgefandi veitir aftur á móti öðrum einstaklingi þetta hlutverk er sá einstaklingur kallaður 

ritstjóri og fer þá með ritstjórnarvald óháð eiganda eða útgefanda.
379

 Um ritstjórnarlegt 

sjálfstæði er svo fjallað í 4. gr. LRF. Orðast hún orðrétt svo: 

 

 § 4. Redaksjonell fridom 

 Innanfor ramma av grunnsynet og føremålet til verksemda skal redaktøren leie den 

 redaksjonelle verksemda og ta avgjerder i redaksjonelle spørsmål. 

 Eigaren av medieføretaket eller den som på eigaren sine vegner leier føretaket, kan 

 ikkje instruere eller overprøve redaktøren i redaksjonelle spørsmål, og kan heller ikkje 

 krevje å få gjere seg kjend med skrift, tekst eller bilete eller høyre eller sjå 

 programmateriale før det blir gjort allment tilgjengeleg. 

 

Í fyrri málsgreininni kemur fram mikilvægasta efnisgrein laganna sem kveður á um að það sé 

ritstjórinn sem fari með ritstjórnarvald fjölmiðilsins.
380

 Er það ritstjórinn sem ábyrgur er fyrir 

daglegri stjórnun og rekstri fréttastofu.
381

 Kveða lögin á um að eigandi eða útgefandi geti 

mótað grunnstefnu og tilgang fjölmiðilsins sem er bindandi fyrir ritstjóra við úrlausn 

ritstjórnarlegra álitamála (n. redaksjonella spørsmål).
382

 En að því undanskyldu er eiganda 

fjölmiðils sem ekki er jafnframt ritstjóri miðilsins óheimilt að hafa afskipti af innihaldi og 

efnistökum fjölmiðils. Þá hefur eigandi ekki rétt á að kynna sér það efni sem viðkomandi 

fjölmiðill hyggst gefa út.  

 Að lokum kemur fram í 5. gr. laganna að ekki sé heimilt að víkja frá ákvæðum laga 

þessara með samningi eða öðrum lagagrundvelli ritstjóra í óhag. Líkt og áður segir eru lög 

þessi  mjög ólík ákvæðum 24. gr. hinna íslensku fjölmiðlalaga. Kveða þau ekki á um skyldu 

fjölmiðlaveitna til að setja sér reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði heldur kveða þau skýrt á um 

að eigendum sé óheimilt að hafa afskipti af ritstjórnarlegum ákvörðum.     

 

6.4 Reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði á íslenskum miðlum 

Í þessum kafla er fjallað um reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði sem nokkrir helstu fjölmiðlar á 

Íslandi hafa sett sér. Er umfjöllunin afmörkuð við eftirtaldar fjölmiðlaveitur; Ríkisútvarpið 
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ohf.
383

, 365 miðla ehf.
384

, Árvakur hf.
385

 og DV ehf.
386

 Fyrstu þrír fjölmiðlarnir eru með 

stærstu fjölmiðlunum á hinum íslenska fjölmiðlamarkaði.
387

 Markaðshlutdeild DV er ekki 

ýkja há á fjölmiðlamarkaði.
388

 Engu að síður er miðillinn áberandi vegna ágengrar 

ritstjórnarstefnu sinnar. Verður jafnframt fjallað um tilmæli sem Blaðamannafélags Íslands 

hefur gefið út varðandi reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði.
389

 Verða ákvæði framangreindra 

reglna borin saman og fjallað sérstaklega um hvort ákvæði reglnanna uppfylli skilyrði 2. mgr. 

24. gr. fjölmiðlalaga. 

 

6.4.1 Reglur Blaðamannafélags Íslands um ritstjórnarlegt sjálfstæði 

Í 2. málslið 1. mgr. 24. gr. fjölmiðlalaga kemur fram að fjölmiðlaveitur skuli móta reglur sínar 

um ritstjórnarlegt sjálfstæði meðal annars í samráði við fagfélög starfsmanna sinna. Af þessu 

tilefni hefur Blaðamannafélag Íslands gefið út leiðbeinandi tilmæli í formi reglna um þau 

atriði sem að mati félagsins eiga að vera hluti af reglum fjölmiðlaveitna um ritstjórnarlegt 

sjálfstæði.
390

 Þar sem reglur þessar eru gefnar út af Blaðamannafélagi Íslands miðast orðalag 

þeirra við störf blaðamanna. Verður nú fjallað nánar um þær reglur. 

 Um starfshætti sem tryggja eiga ritstjórnarlegt sjálfstæði sbr. b. lið 2. mgr. 24. gr. 

fjölmiðlalaga er fjallað í 1. og 2. gr. reglnanna. Fyrir það fyrsta kemur fram í 1. mgr. 1. gr. að 

í ritstjórnarlegu sjálfstæði felist „frelsi ritstjóra til að taka ákvarðanir án afskipta frá eigendum 

eða stjórnendum fjölmiðlaveitna“. Þá er jafnframt kveðið á um í sömu málsgrein að reglur um 

samskipti forsvarsmanna fjölmiðlaveitu og ritstjórnar skuli vera gerðar aðgengilegar 

starfsmönnum fjölmiðlaveitunnar.
391

  

 Í 2. mgr. 1. gr. reglnanna kemur jafnframt fram að „í umboði ritstjóra hafi starfsmenn 

á ritstjórn sem heild fullt ritstjórnarlegt sjálfstæði“. Þannig skuli þeir í störfum sínum fylgja 

samvisku sinni og sannfæringu og beri þeim ekki að taka tillit til skoðana og hagsmuna 

eigenda viðkomandi fjölmiðlaveitu. Þá kemur jafnframt fram í sömu málsgrein að blaðamanni 
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skuli ekki vera úthlutað verkefnum af öðrum en yfirmönnum á ritstjórn og verði honum „ekki 

gert að vinna verkefni sem stangast á við sannfæringu hans eða samvisku eða teljast 

niðurlægjandi“.
392

 

 Þá er kveðið á um í 3. mgr. 1. gr. reglnanna að eigendum og stjórnarmönnum sé 

óheimilt að ræða einstakar fréttaumfjallanir við viðkomandi blaðamenn eða hafa af þeim 

nokkur afskipti á annan hátt. Þessi í stað skuli mál af því tagi vera rædd við ritstjóra 

viðkomandi fjölmiðlaveitu. Þá er samkvæmt sama ákvæði skylt að upplýsa blaðamenn um 

það þegar umræður eiga sér stað um skrif þeirra meðal eigenda eða stjórnenda viðkomandi 

fjölmiðlaveitu.
393

  

 Í 2. gr. reglnanna er fjallað sérstaklega um ritstjórnarstefnu fjölmiðils. Samkvæmt því 

ákvæði takmarkast ritstjórnarlegt sjálfstæði af ritstjórnarstefnu viðkomandi fjölmiðlaveitu. Er 

jafnframt kveðið á um skyldu blaðamanna til að starfa að þeim verkefnum sem þeim er treyst 

fyrir að því skilyrði uppfylltu að verkefnin séu innan þess ramma sem markaður er af 

ritstjórnarstefnu viðkomandi fjölmiðlaveitu.
394

 

 Hvað varðar starfsskilyrði ritstjórnar, sbr. a. lið 2. mgr. 24. gr. fjölmiðlalaga, er um 

þau fjallað í  3. gr. reglnanna. Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. reglnanna skulu blaðamenn hafa næga 

aðstöðu og tíma til að setja sig inn í mál. Skal ekki senda þá á vettvang án þess að þeir hafi 

fengið tækifæri til að kynna sér viðkomandi mál og fengið upplýsingar um aðstæður. Skal þá 

veita þeim svigrúm til að vinna mál á þann veg er þeir telja réttast og ákveða þau efnistök er 

þeim þykja best. Í 2. mgr. 3. gr. reglnanna er svo fjallað sérstaklega um að blaða- og 

fréttamenn skuli hafa fullan tillögurétt þegar kemur að vali á efni og úrvinnslu þess. Í þeim 

tilfellum er frétt blaða- eða fréttamanns er breytt í veigamiklum atriðum eigi viðkomandi aðili 

rétt á skýringum yfirmanns á þeim breytingum. 
395

 

 Hvað varðar skilyrði til uppsagnar, sbr. c. lið 2. mgr. 24. gr. fjölmiðlalaga, þá kemur 

fram í 4. gr. reglnanna að óheimilt skuli vera að segja starfsmanni upp án þess að veittar séu 

fyrir því skriflegar skýringar. Skuli slíkar skýringar ekki vera einkamál milli blaðamanns og 

útgefanda nema blaðamaður fari sérstaklega fram á það.
396
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6.4.2 Ríkisútvarpið 

Reglur Ríkisútvarpsins um ritstjórnarlegt sjálfstæði hafa verið staðfestar af fjölmiðlanefnd og 

birtar á vefsíðu hennar.
397

 Verður nú fjallað um innihald þeirra reglna með hliðsjón af 

skilyrðum 2. mgr. 24. gr. fjölmiðlalaga. Fyrir það fyrsta kemur fram í 1.  mgr. reglnanna að 

fréttamenn og dagskrárgerðarmenn lúti eingöngu ritstjórnarvaldi því sem útvarpsstjóri deilir 

með samstarfsmönnum sínum. Þá kemur jafnframt fram í 3. mgr. reglnanna að fréttastofa og 

dagskrárdeildir starfi sem sjálfstæðar ritstjórnir og sé eiganda Ríkisútvarpsins og stjórn þess 

óheimilt að hafa afskipti af fréttaflutningi. Má ætla að framangreind ákvæði uppfylli skilyrði 

a. liðar 2. mgr. 24. gr. fjölmiðlalaga.
398

  

 Í 1. mgr. reglananna kemur jafnframt fram að Ríkisútvarpið sé sjálfstæður fjölmiðill 

sem starfi í almannaþágu. Sérstaða Ríkisútvarpsins er þó sú að eigandi hennar er íslenska ríkið 

og því má telja að fyrirsvarsmenn þess eiganda séu ansi margir, sbr. 5. mgr. reglnanna. Í sömu 

málsgrein er kveðið skýrt á um að öllum þeim sem teljast megi vera fyrirsvarsmenn eigenda 

vegna stöðu sinnar sé með öllu óheimilt að leitast við að hafa áhrif á fréttaflutning eða aðra 

dagskrárgerð. Kveður þá jafnframt um í sömu málsgrein að slíkt gildi um alla aðra 

utanaðkomandi aðila.
399

   

 Fjalla reglur Ríkisútvarpsins einnig um hvernig starfsmenn og ritstjórar miðilsins skuli 

bregðast við í þeim tilfellum er utanaðkomandi aðili reynir að hafa áhrif á fréttaflutning eða 

efnistök í dagskrárgerð. Í þeim tilfellum er starfsmaður verður var við slíka tilburði ber honum 

að tilkynna um slíkt skriflega til næsta yfirmanns tafarlaust, sbr. 6. mgr. reglnanna. Þegar 

yfirmanni hefur borist slík tilkynning ber honum í kjölfarið að kynna útvarpsstjóra málsatvik, 

sbr. 7. mgr. reglnanna. Samkvæmt 8. mgr. reglnanna skal útvarpsstjóri halda skrá um slíkar 

tilkynningar þar sem hann bókar jafnframt hverja ákvörðun sem hann tekur. Í þeim tilfellum 

er útvarpsstjóri sjálfur verður fyrir því að utanaðkomandi aðili reyni að hafa áhrif á 

fréttaflutning eða efnistök í dagskrárgerð ber honum að tilkynna það til formanns stjórnar 

Ríkisútvarpsins og skulu þeir sameiginlega ráða lyktum máls, sbr. 8. mgr. reglnanna. Verður 

að ætla að framangreind ákvæði uppfylli skilyrði b. liðar 2. mgr. 24. gr. fjölmiðlalaga.
400

 

 Að lokum er í 9. mgr. reglnanna fjallað um skilyrði áminningar og uppsagna 

starfsmanna, sbr. c. lið 2. mgr. 24. gr. fjölmiðlalaga. Þar kemur fram að verði starfsmaður 
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Ríkisútvarpsins uppvís að alvarlegum brotum á reglum um fréttir og dagskrárefni geti það leitt 

til uppsagnar á ráðningarsambandi. Verði starfsmanni þó ekki vikið frá störfum nema að baki 

liggi málefnalegar ástæður. Í þeim tilfellum er starfsmaður telur að brottrekstur hans hafi ekki 

byggt á málefnalegum ástæðum á hann rétt á skriflegri skýringu.
401

  

 

6.4.3 365 miðlar  

Frá gildistöku fjölmiðlalaga hafa 365 miðlar ekki sett sér sérstakar reglur um ritstjórnarlegt 

sjálfstæði í samræmi við 24. gr. fjölmiðlalaga. Þegar höfundur óskaði eftir að fá aðgang að 

reglum 365 miðla um ritstjórnarlegt sjálfstæði frá ábyrgðarmanni 365 miðla var vísað á 

siðareglur sem samþykktar voru á stjórnarfundi þann 4. júní 2009.
402

 Reglur þessar hafa ekki 

verið staðfestar af fjölmiðlanefnd og er ástæða þess sú að þær uppfylla að mati 

fjölmiðlanefndar ekki skilyrði b. liðar 2. mgr. 24. gr. fjölmiðlalaga.
403

 Samkvæmt 

upplýsingum frá ábyrgðarmanni 365 miðla er þó til skoðunar hjá fyrirtækinu að gera 

breytingar á reglunum.
404

  

 Verður hér fjallað um þau ákvæði siðareglna 365 miðla sem ætla má að varði 

ritstjórnarlegt sjálfstæði á einn eða annan hátt. Fyrir það fyrsta fjalla reglurnar almennt um 

meginreglur fjölmiðlafrelsis og að ritstjórnir skuli sýna ábyrgð með hlutlausri og sanngjarnri 

fjölmiðlaumfjöllun enda stuðli það að trúverðugleika 365 miðla.
405

 Segir jafnframt að 

ritstjórnir 365 miðla skuli veita því forgang að stuðla að trúverðugleika 365 miðla og 

starfsfólks þeirra.
406

 Þá segir að hvers kyns hagsmunir og/eða hagsmunaaðilar skuli aldrei 

hafa áhrif á efnistök miðilsins.
407

 Við vinnslu efnis skuli því hagsmunir eigenda og 

auglýsenda ekki hafðir til hliðsjónar.
408

  

 Í þeim kafla reglnanna sem nefnist „arðsemi“ kemur fram áhugavert ákvæði um að 

ritstjórnir skuli forðast að miðillinn verði fyrir fjárhagslegu tjóni.
409

 Segir þar orðrétt:  

 

 Ritstjórnir skulu bera virðingu fyrir þeim landslögum sem umfjöllunarefni eða nálgun 

 þess getur átt við um hverju sinni, til að mynda reglum um friðhelgi einkalífs og 

 reglum um meiðyrði. Forðast skal að 365 verði fyrir hvers kyns fjárhagslegu tjóni 

                                                 
401

 sama heimild mgr. 9. 
402
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 vegna umfjöllunar. Ritstjórar hverju sinni munu gera samning við 365 þar sem kveðið 

 er á um rétt 365 til að sækja viðkomandi ritstjóra þær fjárhagslegu bætur sem dæmdar 

 verða vegna slíkra mála, þó að hámarki allt að einum mánaðarlaunum ritstjóra. Slíkt 

 fyrirkomulag er liður í að festa enn betur í sessi sjálfstæði ritstjórna miðla 365. Þar fari 

 saman ritstjórnarlegt frelsi, sjálfstæði og ábyrgð.
410

 

 

Samkvæmt þessu ákvæði virðist sem tilgangur reglnanna sé að ábyrgð á birtu efni skuli hvíla 

hjá ritstjórum miðilsins, einnig í þeim tilfellum er lög kveða á um ábyrgð fjölmiðlaveitu. Það 

sjónarmið sem að baki þessu ákvæði býr kann hugsanlega að vera að sá sem fari með 

ritstjórnarlegt vald skuli jafnframt fara með ábyrgð á útgefnu efni miðilsins. Hafa ber einnig í 

huga að á þeim tíma er reglur þessar voru samþykktar voru í gildi hinn brottföllnu ákvæði 

prentlaga og útvarpslaga um ábyrgð á birtu efni í fjölmiðlum. Síðan þá hafa reglur um ábyrgð 

fjölmiðlaveitna á greiðslum fébóta vegna starfsmanna sinna tekið breytingum, þá sérstaklega 

er varðar prentmiðla. Af orðalagi ákvæðisins að ráða má þó ætla að þessi heimild miðilsins til 

að sækja til ritstjóra fjárhagslegar bætur „vegna slíkra mála“ nái til allra tilfella er fyrirtækinu 

hefur verið gert að greiða slíkar bætur, hvort sem hin upphaflega ábyrgð hafi hvílt hjá 

ritstjóranum sjálfum eða öðrum starfsmönnum fyrirtækisins.  

 Að lokum ber að nefna að í reglunum kemur fram að ritstjórnir starfi í umboði stjórnar 

365 miðla.
411

 Starfi þær þó í þágu lesenda, áhorfenda og hlustenda og skuli því ritstjórnir hafa 

hagsmuni þeirra í fyrirrúmi.
412

 Þá segir jafnframt að ritstjórar hafi ávallt lokaorð um það sem 

til umfjöllunar er og hvernig umfjöllun er háttað.
413

  

 

6.4.4 Árvakur 

Reglur Árvakurs vegna Morgunblaðsins hafa ekki verið staðfestar af fjölmiðlanefnd og hafa 

því ekki verið birtar á síðu nefndarinnar. Með tölvupósti dags. 27. mars 2013 óskaði höfundur 

eftir því við ábyrgðarmann Árvakurs að fá aðgang að reglum miðilsins um ritstjórnarlegt 

sjálfstæði.
414

 Bárust þær reglur samdægurs með tölvupósti frá ábyrgðarmanni.
415

 Verður nú 

fjallað nánar um efni þeirra reglna. 

 Um starfshætti sem ætlað er að tryggja ritstjórnarlegt sjálfstæði viðkomandi 

blaðamanna gagnvart eigendum Morgunblaðsins segir að ritstjórar, ásamt þeim sem ritstjórar 
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 Tölvupóstur Óskars Magnússonar, ábyrgðarmanns Árvakurs hf., til höfundar (27. mars 2013). 
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hafa falið að fara með efnisval, fari með ákvarðanir um það efni sem birt er í Morgunblaðinu. 

Segir jafnframt að ritstjórar og ritstjórn séu sjálfstæð í störfum sínum gagnvart öðrum.
416

 

Hefur fjölmiðlanefnd gert skriflegar athugasemdir við þetta ákvæði þar sem hún telur að það 

uppfylli trauðla skilyrði b. liðar 2. mgr. 24. gr. fjölmiðlalaga.
417

 Af þessum sökum hafa reglur 

Morgunblaðsins um ritstjórnarlegt sjálfstæði ekki verið staðfestar af fjölmiðlanefnd.
418 

 

 Um starfsskilyrði viðkomandi blaðamanna við að framfylgja ritstjórnarstefnu 

Morgunblaðsins, sbr. a. lið 2. mgr. 24. gr. fjölmiðlalaga, segir að starfsmenn ritstjórnar heyri 

undir ritstjóra og að búa skuli þeim „bestu möguleg skilyrði til að framfylgja stefnu 

ritstjórnar“.
419

 

 Um skilyrði áminningar og uppsagnar viðkomandi blaðamanna, sbr. c. lið 2. mgr. 24. 

gr. fjölmiðlalaga, segir eingöngu að þær fari samkvæmt lögum og reglum sem gilda þar um.
420

 

 

6.4.5 DV  

Reglur DV um ritstjórnarlegt sjálfstæði hafa verið staðfestar af fjölmiðlanefnd og birtar á 

vefsíðu hennar.
421

 Verður nú fjallað um efni og innhald þeirra með hliðsjón af skilyrðum 2. 

mgr. 24. gr. fjölmiðlalaga.  

 Fyrir það fyrsta kemur fram í 1. mgr. reglnanna að ritstjórar og efnisstjórar starfi í 

umboði stjórnar og framfylgi þeirri ritstjórnarstefnu sem samþykkt hafi verið af aðalfundi DV 

. Þá kemur fram í 4. mgr. reglnanna að ritstjórn beri svo ábyrgð gagnvart stjórn á því efni sem 

fram kemur í fjölmiðlum DV.
422

  

 Kemur fram í 2. og 3. mgr. reglnanna að stjórn DV heiti að tryggja að ritstjórn starfi í 

hlutlausu umhverfi og að einstakir stjórnarmenn heiti því að beita sér ekki í þágu sérhagsmuna 

gagnvart ritstjórn eða blaðamönnum. Má ætla að þessi ákvæði uppfylli skilyrði a. og b. liða 2. 

mgr. 24. gr. fjölmiðlalaga.
423
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 Um skilyrði áminningar og uppsagnar, sbr. c. lið 2. mgr. 24. gr. fjölmiðlalaga, er 

fjallað í 7. mgr. reglnanna. Eru skilyrðin þau að ritstjóri eða blaðamaður hafi gerst brotlegir í 

starfi. Með því er átt við að þeir hafi brotið gegn starfssamningi, siðareglum DV eða 

starfsmannastefnu DV. Einnig kemur fram í 5. mgr. reglnanna að það séu ritstjórar sem ráði 

blaðamenn og slíti ráðningarsamningi án afskipta stjórnarmanna. Aftur á móti sé það 

framkvæmdastjóri, í umboði stjórnar, sem hafi lokaorð varðandi launakjör og fríðindi.
424

 

 

6.4.6 Samantekt 

Þegar framangreindar reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði eru bornar saman er ljóst að þær eru 

um margt mjög ólíkar og misítarlegar. Fyrir það fyrsta ber að nefna að ekki verður séð að 

fjölmiðlaveiturnar sem fjallað er hér um að framan hafi innleitt í reglur sínar þau ákvæði sem 

fram koma í tilmælum Blaðamannafélags Íslands.  

 Vekur jafnframt athygli að fjölmiðlanefnd hafi synjað staðfestingu reglna Árvakurs og 

365 miðla þar sem þær uppfylla að mati nefndarinnar ekki þau skilyrði sem fram koma í b. lið 

2. mgr. 24. gr. fjölmiðlalaga.
425

 Veitti fjölmiðlanefnd félögunum tveimur frest til 15. apríl 

2013 til að afhenda nefndinni endurbættar reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði.
426

 Samkvæmt 

upplýsingum frá fjölmiðlanefnd hafði hvorugt fyrirtækið orðið við þeim tilmælum þegar þetta 

er ritað.
427

 Taka ber þó fram að samkvæmt upplýsingum frá forstjóra 365 miðla er til 

skoðunar hjá fyrirtækinu að gera breytingar á reglunum.
428

  

 Einnig vekur athygli að 365 miðlar hafi ekki samið sérstakar reglur um ritstjórnarlegt 

sjálfstæði í kjölfar gildistöku fjölmiðlalaga heldur sent á fjölmiðlanefnd til staðfestingar 

siðareglur 365 miðla sem staðfestar voru af stjórn félagsins þann 4. júní 2009. Í þeim reglum 

koma þó fram ýmis ákvæði er varða ritstjórnarlegt sjálfstæði.  

 Reglur Morgunblaðsins um ritstjórnarlegt sjálfstæði eru fremur stuttorðar. Þar kemur 

skýrt fram að ákvarðanir um efni sem birta skal í blaðinu séu í höndum ritstjóra og að ritstjóri 

skuli vera sjálfstæður í störfum sínum gagnvart öðrum. Þó er ekki kveðið á um með mjög 

afdráttarlausum hætti að eigendum og stjórn Morgunblaðsins sé óheimilt að reyna að hafa 

áhrif á störf ritstjóra og blaðamanna. Þá er ekki fjallað um það á sérstakan hátt hver skilyrði 
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áminninga og uppsagna starfsmanna miðilsins séu. Segir eingöngu að áminningar og 

uppsagnir skuli fara samkvæmt þeim lögum og reglum sem þar um gilda.
429

  

 Reglur DV um ritstjórnarlegt sjálfstæði eru ekki sérstaklega ítarlegar. Þær hafa þó 

verið staðfestar og birtar af fjölmiðlanefnd enda kveða þær á um mikilvæg meginatriði líkt og 

skyldur stjórnar DV til að tryggja hlutlaust umhverfi fyrir ritstjórn og að einstakir 

stjórnarmenn heiti að beita sér ekki gagnvart ritstjórn í þágu sérhagsmuna. Er jafnframt 

kveðið skýrt á um í reglunum að stjórn DV sé óheimilt að hafa afskipti af ráðningu 

blaðamanna eða slitum á ráðningarsamningi. Þá kveða reglurnar á um að skilyrði áminninga 

séu þau að viðkomandi hafi gerst brotlegur í starfi.
430

   

 Verður að ætla að reglur Ríkisútvarpsins um ritstjórnarlegt sjálfstæði séu þær 

ítarlegustu. Fjalla þær meðal annars á ítarlegan hátt um að fyrirsvarsmönnum eigenda 

Ríkisútvarpsins sé óheimilt af hafa afskipti af störfum fréttamanna. Þá fjalla þær jafnframt 

ítarlega um hvernig starfsmenn Ríkisútvarpsins skuli bregðast við þegar utanaðkomandi aðilar 

leitist við að hafa áhrif á fréttaumfjöllun.
431

 

 Hafa ber í huga að 24. gr. fjölmiðlalaga felur í sér mikla nýbreytni í íslenskri 

fjölmiðlalöggjöf og á frekari reynsla eftir að koma á þetta ákvæði. Samkvæmt 4. mgr. þeirrar 

greinar er kveðið á um að fjölmiðlaveitum beri á hverju ári að endurskoða reglur sínar um 

ritstjórnarlegt sjálfstæði. Veldur óneitanlega áhyggjum að tveir af stærri fjölmiðlum landsins  

hafi ekki sett sér reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði sem uppfylla skilyrði 24. gr. 

fjölmiðlalaga. Verður þó áhugavert að sjá að ári hvort reglur framangreindra fjölmiðlaveitna 

komi til með að taka miklum breytingum. Að mati höfundar er ekki ástæða til að leggja til að 

fjölmiðlanefnd verði veitt frekari úrræði til að knýja fram að reglur einstakra fjölmiðla um 

ritstjórnarlegt sjálfstæði uppfylli skilyrði 2. mgr. 24. gr. fjölmiðlalaga. Er frekar ástæða til að 

ætla að aukið aðhald frá starfsmönnum fjölmiðlaveitna, fagfélögum þeirra og samtökum sé 

líklegra til að stuðla að því að íslenskar fjölmiðlaveitur leggi meiri áherslu á vernd 

ritstjórnarlegs sjálfstæðis með setningu ítarlegri reglna. Aftur á móti mætti taka það til 

skoðunar hvort ástæða væri að lögfesta ákvæði í íslenskum lögum sambærileg þeim og koma 

fram í hinum norsku lögum um ritstjórnarlegt frelsi þar sem kveðið væri skýrt á um að 

eigendum fjölmiðlaveitna væri óheimilt að hafa afskipti af ritstjórnarlegum ákvörðunum.  
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7. Niðurstöður 

Tilgangur ritgerðar þessarar er að fjalla um hvernig með lögum verði stuðlað að vernd 

ritstjórnarlegs sjálfstæðis fjölmiðlamanna gagnvart eigendum fjölmiðlaveitna. Fjölmiðlar 

gegna mikilvægu hlutverki í lýðræðissamfélögum og því er mikilvægt að blaða- og 

fréttamenn njóti sjálfstæðis í störfum sínum gagnvart eigendum, stjórnvöldum og öðrum 

hagsmunaöflum. Kemur til álita hvort ritstjórnarlegt sjálfstæði njóti fullnægjandi réttarverndar 

samkvæmt íslenskum lögum. 

 Í öðrum kafla ritgerðarinnar var fjallað um ákvæði stjórnarskrár og MSE um 

tjáningarfrelsi og friðhelgi einkalífs. Var fjallað sérstaklega um sérstöðu fjölmiðla varðandi 

tjáningarfrelsi og jafnframt fjallað um dómaframkvæmd MDE og Hæstaréttar. Í því samhengi 

var einnig fjallað um skrif fræðimanna varðandi það að Hæstiréttur virðist í dómum sínum 

ekki ávallt fylgja þeirri stefnu er MDE hefur markað í málum er varða mörk tjáningarfrelsis 

og friðhelgi einkalífs.
432

 Afleiðingarnar eru óhjákvæmilega þær að íslenskir blaða- og 

fréttamenn njóta í sumum tilfellum ekki þess tjáningarfrelsis sem MSE er ætlað að veita þeim. 

Er það fremur óeðlileg staða þegar íslenskir fjölmiðlamenn þurfa að leita til dómstóla utan 

landsteinanna til að vernda rétt sinn til tjáningar. Getur það haft það í för með sér aukna 

sjálfsritskoðun fjölmiðlamanna og þannig skert ritstjórnarlegt sjálfstæði þeirra. 

 Í þriðja kafla ritgerðarinnar var fjallað um ákvæði fjölmiðlalaga um gagnsæi 

eignarhalds fjölmiðla. Mikilvægi gagnsæis eignarhalds fjölmiðla fyrir ritstjórnarlegt sjálfstæði 

felst fyrst og fremst í því að hætta á afskiptum eigenda fjölmiðlaveitna af störfum blaða- og 

fréttamanna er meiri þegar almenningur hefur ekki aðgang að skýrum upplýsingar um 

eignarhald. Er almennt talið að leynd um eignarhald fjölmiðla geti haft þær alvarlegu 

afleiðingar að mörkin milli eignarhalds og ritstjórnarvalds verði of óskýr. Þá er jafnframt 

auðsóttara fyrir almenning að leggja sjálfstætt mat á ritstjórnarstefnu fjölmiðla þegar fyrir 

liggja óvefengjanlegar upplýsingar um eignarhald þeirra. Samkvæmt ákvæðum IV. kafla 

fjölmiðlalaga hvílir nú víðtæk upplýsingaskylda á íslenskum fjölmiðlaveitum til 

fjölmiðlanefndar um hver raunverulegur eigandi fjölmiðlaveitu er. Hlutverk fjölmiðlanefndar 

er að miðla þeim upplýsingum til almennings með því að birta þær á vefsíðu sinni. Þá getur 

fjölmiðlanefnd nú lagt stjórnvaldssektir á þær fjölmiðlaveitur sem ekki verða við 

framangreindri upplýsingaskyldu. 

 Í fjórða kafla var fjallað um reglur sem ætlað er að sporna gegn samþjöppun á 

fjölmiðlamarkaði. Á Íslandi einkennist fjölmiðlamarkaðurinn af mikilli samþjöppun. Með 
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lögum um breytingar á fjölmiðlalögum sem tóku gildi nýverið hafa nú verið lögfestar reglur 

um strangara samrunaeftirlit á fjölmiðlamarkaði sem og reglur um eftirlit með fjölræði og 

fjölbreytni fjölmiðla. Hefur verið talið að þegar stór hluti fjölmiðla er á valdi fárra 

valdamikilla aðila séu afskipti eigenda af störfum blaða- og fréttamanna enn skaðlegri en í 

umhverfi þar sem eignarhald er dreifðara. Dreift eignarhald tryggir ekki í sjálfu sér 

ritstjórnarlegt sjálfstæði. Þegar eignarhald fjölmiðils er dreift hefur það þó þær afleiðingar að 

hver hluthafi í fjölmiðlaveitunni hefur minna vægi og því minni möguleika á að hafa áhrif á 

störf starfsmanna fjölmiðlaveitunnar. Ekki liggur ljóst fyrir hver áhrif hinna nýlögfestu reglna 

verða. Um matskenndar heimildir er að ræða og er beiting þeirra í höndum 

Samkeppniseftirlitsins. Mun það skýrast á komandi árum hvaða áhrif þessar reglur munu hafa 

á hinn íslenska fjölmiðlamarkað. 

 Í fimmta kafla var fjallað um meginefni þessarar ritgerðar, en það er hvaða þýðingu 

ábyrgðarreglur fjölmiðlalaga hafa fyrir ritstjórnarlegt sjálfstæði fjölmiðlamanna. Var í þessu 

samhengi fjallað um þróun íslenskra reglna um ábyrgð á efni fjölmiðla og til samanburðar 

fjallað um sambærilegar reglur sem gilda í Svíþjóð, Danmörku og Noregi. Til að njóta 

ritstjórnarlegs sjálfstæðis er lykilatriði að ritstjórar, blaða- og fréttamenn beri ábyrgð á því 

efni er þeir taka ákvörðun um að birta. Hætt er við að hagsmunavandi skapist í þeim tilfellum 

er ábyrgð hvílir á aðila sem ekki fer með eiginlegt ákvörðunarvald um birtingu efnis í 

viðkomandi fjölmiðli. 

 Við gildistöku fjölmiðlalaga urðu þó nokkrar breytingar á ábyrgðarreglum fjölmiðla 

sem ætla má að hafi þýðingarmikil áhrif á ritstjórnarlegt sjálfstæði íslenskra fjölmiðlamanna. 

Ber fyrst að nefna þær breytingar sem fram koma í 2. málslið a. liðar 1. mgr. 51. gr. 

fjölmiðlalaga. Samkvæmt því ákvæði verða blaðamenn ekki lengur gerðir ábyrgir fyrir 

birtingu orðréttra ummæla viðmælenda sinna að því skilyrði uppfylltu að umræddir 

viðmælendur hafi samþykkt birtingu ummælanna. Það er mikilvægt fyrir ritstjórnarlegt 

sjálfstæði blaða- og fréttamanna að lög kveði ekki á um svo víðtæka ábyrgð að þeir beri ávallt 

ábyrgð á orðum viðmælenda sinna. Því má telja að lögfesting þessarar reglu sé til þess fallin 

að sporna gegn því að blaðamenn ritskoði orð viðmælenda sinna um of og stuðli þannig að 

auknu ritstjórnarlegu sjálfstæði þeirra.  

 Með gildistöku laga um breytingar á fjölmiðlalögum varð jafnframt mikilvæg breyting 

á skilgreiningu hugtaksins ábyrgðarmaður. Felst mikilvægið aðallega í því að nú hvílir ábyrgð 

á útgefnu efni fjölmiðla á þeim sem fer með eiginlegt ritstjórnarlegt ákvörðunarvald en ekki á 

þeim sem fer með yfirstjórn fjölmiðlaveitu. Mikilvægt er að ábyrgð á því efni sem fjölmiðlar 
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gefa út hvíli á þeim aðila sem fer með ritstjórnarvald. Þegar sá sem fer með yfirstjórn 

fjölmiðlaveitu kann að bera persónulega refsi- eða fébótaábyrgð á birtu efni getur skapast 

hagsmunavandi sem eykur hættu á afskiptum hans af ákvörðunum um hvaða efni skuli vera 

birt af fjölmiðlinum.  

 Á Íslandi er löng hefð fyrir því að ábyrgð á efni fjölmiðla hvíli á höfundi ritefnis og 

flytjanda í hljóð- og myndmiðlum.
433

 Við samningu hinna nýju ábyrgðarreglna var það 

niðurstaða löggjafans að víkja ekki frá þeirri hefð.
434

 Til að hlífa starfsmönnum 

fjölmiðlaveitna við mögulegri þungbærri fjárhagslegri ábyrgð var þó niðurstaða löggjafans að 

kveða á um ábyrgð fjölmiðlaveitunnar „á greiðslu stjórnvaldssekta, fésekta og skaðabóta sem 

starfsmanni hennar kann að vera gert að greiða“, sbr. 2. mgr. 51. gr. og 2 mgr. 50. gr. 

fjölmiðlalaga.
435

 Er það mat löggjafans að ákvæði þetta varni „því að fjölmiðlamenn stundi 

óheppilega sjálfsritskoðun með það í huga að birting á umdeildu efni kunni að reynast þeim 

fjárhagslega þungbær“.
436

  

 Mikilvægt er að ritstjórar, blaða- og fréttamenn sýni ábyrgð í sínum störfum og brjóti 

ekki gegn rétti einstaklinga til friðhelgi einkalífs og fjölskyldu. Þó er að sama skapi jafn 

mikilvægt að þessir aðilar stundi ekki sjálfsritskoðun þannig að upplýsingar sem almenning 

varða séu ekki birtar. Því kann að vera mikilvægur öryggisventill fyrir fjölmiðlamenn að 

fjölmiðlaveitan sem þeir starfa fyrir beri ábyrgð á greiðslu sekta og bóta fyrir þeirra hönd. En 

vegna þess hagsmunavanda sem við það skapast er ákaflega mikilvægt að á milli ritstjórnar og 

eigenda gildi skýrar reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði sem ætlað sé að koma í veg fyrir að 

eigendur hafi afskipti af ritstjórnarlegum ákvörðunum.  

 Í sjötta kafla var fjallað um ákvæði 24. gr. fjölmiðlalaga um skyldu fjölmiðlaveitna til 

að setja sér reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði. Þá var jafnframt fjallað um þær reglur um 

ritstjórnarlegt sjálfstæði sem fjórar helstu fjölmiðlaveitur landsins hafa sett sér. Vekur það 

sérstaka athygli að reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði sem tveir stærstu fjölmiðlar landsins 

hafa sett sér uppfylla að mati fjölmiðlanefndar ekki þau skilyrði sem fram koma í 2. mgr. 24. 

gr. fjölmiðlalaga. Kann þetta að gefa vísbendingu um það að virðing fyrir ritstjórnarlegu 

sjálfstæði sé ekki jafn rótgróin á Íslandi og hinum Norðurlöndunum. Í þessu samhengi væri 

eðlilegt að kanna hvort mögulegt væri að kveða fastar að orði um mikilvægi ritstjórnarlegs 

sjálfstæðis í íslenskum lögum. Mætti hugsanlega kanna þann möguleika lögfesta ákvæði 

                                                 
433
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sambærileg þeim og koma fram í hinum norsku lögum um ritstjórnarlegt frelsi. Í þeim lögum 

er meðal annars kveði skýrt á um að eigendum fjölmiðlaveitna væri óheimilt að hafa afskipti 

af ritstjórnarlegum ákvörðunum. 

 Með hliðsjón af framangreindu er það niðurstaða þessarar ritgerðar að með gildistöku 

fjölmiðlalaga árið 2011 sem og laga um breytingar á fjölmiðlalögum hafi réttarvernd 

ritstjórnarlegs sjálfstæðis aukist töluvert. Fjölmiðlalögin eru þó enn ung og á eftir að koma í 

ljós á næstu árum hvort hin nýju ákvæði laganna muni ná fram þeim markmiðum sem þeim er 

ætlað að ná. Ritstjórnarlegt sjálfstæði verður þó ekki tryggt eingöngu með lögum. Þegar til 

kastanna kemur er það yfirleitt sjálfstæði og fagvitund starfsmanna og eigenda fjölmiðlaveitna 

sem mun skera úr um raunverulegt sjálfstæði þeirra.  
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Viðauki 1 

 

Reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði DV* 

1. Ritstjórar/efnisstjórar starfa í umboði stjórnar. Þeir framfylgja ritstjórnarstefnu sem 

samþykkt er af aðalfundi DV ehf. 

2. Stjórn DV ehf. heitir því að tryggja að ritstjórn starfi í hlutlausu umhverfi. 

3. Einstakir stjórnarmenn heita því að beita sér ekki í þágu sérhagsmuna gagnvart ritstjórn eða  

blaðamönnum. 

4. Ritstjórar bera ábyrgð gagnvart stjórn á því efni sem sett er fram í fjölmiðlum DV ehf. 

5. Ritstjórar ráða blaðamenn og slíta ráðningarsamningi samkvæmt starfsmannastefnu DV án 

afskipta stjórnarmanna. Framkvæmdastjóri, í umboði stjórnar, hefur lokaorð varðandi 

launakjör og fríðindi. 

6. Fréttadeild og auglýsingadeild eiga aldrei samstarf um einstaka efnisþætti. 

7. Skilyrði áminningar ritstjóra/blaðamanns er að hann hafi gerst brotlegur í starfi, þ.m.t. 

brotið gegn starfssamningi, siðareglum DV eða starfsmannastefnu DV. 

* skv. 24. gr.laga um fjölmiðla nr. 38/2011  
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Viðauki 2 

Reglur Morgunblaðsins um ritstjórnarlegt sjálfstæði 

 

Ákvarðanir um efni sem birt er í Morgunblaðinu og tengdum miðlum eru í höndum ritstjóra 

Morgunblaðsins eða eftir atvikum í höndum þeirra sem ritstjórar Morgunblaðsins fela 

efnisvalið. Ritstjórar, og þar með ritstjórn, eru sjálfstæð í störfum sínum gagnvart öðrum.  

 

Starfsmenn ritstjórnar heyra undir ritstjóra og þeim eru hverju sinni búin bestu mögulegu 

skilyrði til að framfylgja stefnu ritstjórnar. 

 

Áminningar og uppsagnir fara samkvæmt lögum og reglum sem gilda þar um. 
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Viðauki 3 
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Viðauki 4  
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Viðauki 5 
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Viðauki 6 
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Viðauki 7 
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