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1 Inngangur 

Hraði og áhersla fjölmiðla hefur breyst mikið á undanförnum áratug og ekki síst eftir að 

netmiðlum óx fiskur um hrygg samfara aukinni tæknivæðingu heimila og fyrirtækja. Hraðinn 

skiptir miklu máli – að vera fyrstur með fréttirnar – sem hefur í för með sér að bakgrunnsvinnu 

er oft ábótavant, þess er ekki alltaf nægjanlega gætt að sannreyna fréttirnar eða nægjanlega 

öruggra heimilda leitað.1 Þetta getur haft þær afleiðingar að mannréttindi þess sem er 

umfjöllunarefni fréttarinnar eru fótum troðin. Meðal þeirra réttinda er friðhelgi einkalífs þess 

sem fréttin fjallar um.  

Að njóta friðhelgi einkalífs eru stjórnarskrárvarin réttindi, sbr. 71. gr. stjórnarskrár 

lýðveldisins Íslands nr. 33/1994, sem allir einstaklingar njóta, hvort sem þeir eru fullorðnir eða 

börn. Þrátt fyrir að börn, einstaklingar undir 18 ára aldri, geti átt réttindi og borið vissar skyldur, 

þá er gerður ákveðinn greinarmunur á þeim og fullorðnum. Friðhelgi einkalífs er þar ekki 

undanskilið.  Börn eru almennt talin njóta aukinna réttinda m.t.t. friðhelgi einkalífs þar sem þau 

eru talin vera viðkvæmari fyrir en fullorðnir einstaklingar, enda enn að þroskast og vaxa.2  

 Í þessari ritgerð verður fjallað um það hvers konar vernd er til staðar fyrir börn gegn ágangi 

fjölmiðla um einkamál þeirra, hvort börn njóti raunverulega þeirra auknu réttinda sem eiga að 

vera til staðar fyrir þau og hvort verndin sé nægjanleg til þess að tryggja þeim friðhelgi einkalífs. 

Almenn umfjöllun um þetta efni yrði þó of viðamikil svo í þessari ritgerð verður lögð áhersla á 

umfjöllun fjölmiðla um börn sem grunuð eru um eða hafa gerst sek um refsiverða háttsemi.  

Fyrst verður reynt að varpa ljósi á það hvaða almennu réttindi eru til staðar þegar friðhelgi 

einkalífs er til skoðunar. Í kjölfarið verður litið á hvaða sérstöku réttinda og aukinnar verndar 

börn eru talin njóta. Stuttlega verður farið í lagaumhverfi fjölmiðla, þá sérstaklega ábyrgð þeirra 

gagnvart þeim er umfjöllunin snertir, ásamt því að líta til stimplunarkenninga. Tekin eru dæmi 

úr eldri og nýlegri umfjöllun þar sem börn hafa verið hluti umfjöllunarinnar þar sem þau voru 

grunuð um eða höfðu gerst sek um refsiverða háttsemi. Að endingu er litið til nágrannaríkja 

okkar og hvernig lagaumhverfinu er háttað þar m.t.t. barna og umfjöllunar fjölmiðla um málefni 

þeirra.  

 

 

                                                           
1 Arne H. Krumsvik og Rune Ottosen: „Digital challenges on the Norwegian media scene“, bls. 49-50. 
2 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 618. 
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2 Hvaða vernd er til staðar til að tryggja friðhelgi einkalífs? 

2.1 Almenn vernd friðhelgi einkalífs 

Það að njóta friðhelgi einkalífs hefur verið flokkað til grundvallarmannréttinda og nýtur því 

sem slíkt verndar hvort sem er í stjórnarskránni, almennum lögum eða samkvæmt alþjóðlegum 

samningum sem Ísland hefur gerst aðili að. Þessa meginreglu um vernd friðhelgi einkalífs er 

finna í 1. mgr. 71. gr. stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér eftir skammstöfuð 

stjskr.), en þar kemur fram að „allir skuli njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu.“ 

Þrátt fyrir mikla notkun á hugtakinu friðhelgi einkalífs, þá er ekki að finna skilgreiningu á 

því í íslenskri löggjöf.3 Þó hefur í framkvæmd verið byggt á vissum skilgreiningum, t.a.m. þeirri 

er kom fram í athugasemd með 9. gr. frumvarpsins til breytinga á stjórnskipunarlögum nr. 

97/1995, þegar mannréttindakafli stjórnarskrár lýðveldisins Íslands var endurskoðaður: 

 
Í friðhelgi einkalífs felst fyrst og fremst réttur manna til að ráða yfir lífi sínu og líkama og til að 

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

tilfinningasambönd við aðra njóti verndar [...]4 

 

Í þessu felst réttur einstaklingsins til þess að einkamálefni hans séu ekki gerð opinber án 

þess að nægar ástæður séu til staðar sem réttlæti það. Undir þetta fellur t.a.m. umfjöllun 

fjölmiðla um einkamálefni fólks.5  

Það að þessa vernd sé að finna í stjskr. gefur henni ákveðinn sess. Stjórnarskráin er æðsta 

heimild íslenskra laga og sem slík er hún rétthærri en hin almennu lög enda er þar að finna þær 

reglur sem leggja grunninn að allri stjórnskipun hér á landi.6 Þrátt fyrir það er oft einungis um 

meginreglur að ræða í stjskr. og þarf því líka að líta til almennra laga sem oft eru sett til fyllingar 

þeim ákvæðum sem í henni koma fram.7 Frá meginreglum er oft að finna undantekningar og 

eru slíkar til staðar varðandi þá vernd sem friðhelgi einkalífs veitir, sbr. 2. og  3. mgr. 71. gr. 

stjskr, en þær heimila í vissum tilvikum og að ákveðnum skilyrðum uppfylltum að vikið sé frá 

meginreglunni um að friðhelgi einkalífs njóti verndar. 

Samskonar ákvæði er að finna í 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu (hér eftir skammstafað 

MSE), en mannréttindakafli stjskr. var að miklu leyti byggður á þeim sáttmála eftir að hann var 

lögfestur, sbr. lög nr. 62/1994.  

                                                           
3 Páll Sigurðsson: Mannhelgi, bls. 102. 
4 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 2099. 
5 Ritstj. Páll Sigurðsson: Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 147.    
6 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur I, bls. 132. 
7 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 30. 
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Friðhelgi einkalífs nýtur einnig ákveðinnar verndar skv. almennum lögum. Er í þessu 

sambandi hægt að nefna tvo lagabálka sem snerta á friðhelgi einkalífs, en í heildina eru þeir 

mun fleiri. Í almennum hegningarlögum nr. 19/1940 (hér eftir skammstöfuð hgl.) er brot gegn 

friðhelgi einkalífs gert refsivert, skv. 229. gr. hgl.,  þar sem viðurlögin eru allt frá sekt til eins 

árs fangelsisvistar. Lög nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga eru 

beinlínis sett með það að markmiði að vernda friðhelgi einkalífs eins og fram kemur í 

markmiðsákvæði, 1. mgr. 1. gr., laganna.  

Það er því ljóst að ákveðin vernd er til staðar, sem allir einstaklingar eiga að njóta þegar 

einkalíf þeirra er annars vegar, sem sækir stoð í stjórnarskrána og almenn lög. Börn eru hins 

vegar talin njóta aukinnar verndar, en þeirrar sem þessi ákvæði hér að framan veita, þar sem 

þau eru talin vera viðkvæmari fyrir og eigi erfiðara með að gæta hagsmuna sinna. Hefur því 

verið talið nauðsynlegt að setja lög sem taka eingöngu til barna, sem hafa það hlutverk að 

tryggja þeim þessa auknu og sérstöku vernd.8 Nánar er fjallað um það í næsta kafla.  

 

2.2 Njóta börn, sem grunuð eru um eða hafa gerst sek um refsiverða háttsemi, aukinnar 

verndar m.t.t. friðhelgi einkalífs? 

2.2.1 Almennt um sérstöðu barna og friðhelgi einkalífs þeirra 

Það hvaða einstaklingur teljist vera barn er nokkuð skýrt í lögum og sáttmálum sem Ísland er 

aðili að. Í barnaverndarlögum nr. 80/2002 kemur fram í 1. mgr. 3. gr. þeirra laga að 

einstaklingur sem ekki hefur náð 18 ára aldri teljist vera barn. Í lögræðislögum nr. 71/1997 

segir, í 1. mgr. 1. gr., að einstaklingur verði lögráða við 18 ára aldur. Að endingu er hægt að 

nefna Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, en í 1. gr. hans kemur fram að barn 

sé hver sá einstaklingur sem ekki hefur náð 18 ára aldri, nema sérreglur séu um lögræði í 

viðkomandi aðildarríki.9 Þó vekur það furðu að hugtakið sé ekki skilgreint í barnalögum nr. 

76/2003.  

Tekið verður mið af  þessum skilgreiningum og er því um að ræða einstakling sem ekki 

hefur náð 18 ára aldri þegar talað er um barn í þessari ritgerð. 

Þegar mannréttindi eru til staðar er talið að hver og einn einstaklingur eigi að njóta þeirra, 

þ.á.m. að börn eigi að minnsta kosti að njóta þeirra að sami marki og fullorðnir. Tækifæri 

þessara tveggja hópa til að gæta hagsmuna og verja réttindi sín eru hins vegar mis mikil eðli 

                                                           
8 Svala Ísfeld Ólafsdóttir: „Fjölmiðlar og ungir afbrotamenn í ljósi stimplunarkenninga afbrotafræðinnar“,  bls. 

519.  
9 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 9. 
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málsins samkvæmt, enda aldur og þroski barna mis mikill.10 Vegna þessa hafi verið talið 

mikilvægt að sett yrðu ákvæði sem næðu eingöngu til barna og myndu tryggja þeim aukin 

réttindi svo að hagsmunir þeirra yrðu sem best tryggðir, sbr. 3. mgr. 76. gr. stjskr. og ákvæði 

innan Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. 

Í 3. mgr. 76. gr. stjskr. er að finna ákvæði sem eingöngu er beint til barna, en ástæðan fyrir 

því er sú að börn sem þjóðfélagshópur hefur verið talinn sérstaklega viðkvæmur fyrir og því 

þurfi að tryggja þeim vernd umfram þá sem fullorðin einstaklingur nýtur. Er þetta ákvæði 

sérstakt að því leyti að börn eru eini hópurinn sem sérstaklega er flokkaður saman og veitt 

ákveðin aukin réttindi í mannréttindakafla stjskr.11 Þessi sérstaða barna birtist einnig í Samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, en þar er börnum á sama hátt veitt aukin réttindi, sbr. 

lög nr. 19/2013. Samkvæmt þessu ákvæði, 3. mgr. 76. gr. stjskr., skal löggjafinn sjá til þess að 

til staðar sé regluverk sem tryggir börnum þá vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst. 

Samskonar ákvæði er að finna í 3. gr. laga um Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins, nr. 19/2013, ásamt öðrum ákvæðum sem hafa það hlutverk að tryggja börnum 

fjölmörg önnur réttindi, t.a.m. rétt þeirra til friðhelgi einkalífs, sbr.16. gr. laganna.  

Þann 20. febrúar 2013 var Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins lögfestur 

hér á landi sbr. lög nr. 19/2013, en fram að því hafði Ísland eingöngu verið aðili að sáttmálanum, 

án þess þó að hafa tekið hann upp í almenn lög, heldur eingöngu skuldbundið sig að þjóðarétti 

að fara eftir efni hans. Með gerð Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins var komist 

að samkomulagi um sáttmála sem eingöngu tók til réttinda barna og átti hann að tryggja rétt 

þeirra til sérstakrar verndar óháð því hvaða vernd væri til staðar fyrir fullorðna.12 Almennt er 

vísað til sáttmálans sem Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (hér eftir skammstafað BSÞ). Það 

er því ekki eingöngu hér á Íslandi sem börnum sem þjóðfélagshópi hefur verið veittur ákveðinn 

sess m.t.t. sérstakrar verndar, sbr. 3. mgr. 76. gr. stjskr., heldur hafa þau öðlast hann á 

alþjóðlegum vettvangi. Í skýrslu umboðsmanns barna segir þetta um BSÞ: „Börn eru 

viðkvæmur þjóðfélagshópur sem þarfnast sérstakrar verndar umfram aðra þjóðfélagshópa. 

Aðildarríkjum að Barnasáttmálanum er skylt að gera allar viðeigandi ráðstafanir til að vernda 

börn gegn hvers konar misnotkun og illri meðferð. Barnasáttmálinn kveður á um vernd 

tiltekinna grundvallarmannréttinda barna, svo sem réttarins til lífs, friðhelgi fjölskyldu- og 

einkalífs, félaga-, skoðana-, tjáningar- og trúfrelsis.“13 

                                                           
10 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 5. 
11 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 616. 
12 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 6. 
13 Skýrsla umboðsmanns barna fyrir árið 2009, bls. 9. 
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Með lögum nr. 62/1994 var Mannréttindasáttmáli Evrópu lögfestur hér á landi, en hann 

ásamt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, sbr. lög nr. 19/2013, eru einu alþjóðlegu 

sáttmálarnir um mannréttindi sem lögfestir hafa verið hér á landi. Mannréttindakafli stjskr. er 

að mestu leyti byggður á MSE og er því í framkvæmd túlkaður til samræmis við hann.14 Í 8. gr. 

MSE er að finna samskonar ákvæði og í 71. gr. stjskr. þar sem friðhelgi einkalífs hvers og eins 

er tryggt.15 16. gr. BSÞ er einnig keimlíkt fyrrgreindum ákvæðum. Vísa ég því til umfjöllunar 

um 71. gr. stjskr. hér að framan.  

 

2.2.2 Sérstök réttindi barna sem grunuð eru um eða hafa gerst sek um refsiverða háttsemi 

Með því að gerast aðili að BSÞ þá skuldbindur viðkomandi ríki sig til þess að tryggja það að 

börn innan þess njóti þeirra réttinda sem samningurinn boðar, óháð stöðu þeirra, sbr. 2. gr. laga 

nr. 19/2013.16 Er þetta í takt við jafnræðisregluna, sem er ein af grundvallarreglum réttarríkisins. 

Í 1. mgr. 2. gr. laganna kemur fram að aðildarríkinu beri skylda til að koma í veg fyrir mismunun 

af hvers konar tagi. Af því má leiða líkur að þrátt fyrir að barn sé grunað um eða gerist sekt um 

refsiverða háttsemi þá hafi það ekki þær afleiðingar í för með sér að barnið tapi þeim réttindum 

sem BSÞ veitir þeim. Gengur það beinlínis gegn því sem fyrr hefur verið sagt, enda eru börn 

almennt talin viðkvæmari fyrir en fullorðnir og það sé því nauðsynlegt að tryggja þeim aukna 

vernd, sérstaklega þegar að barn er grunað um eða hefur gerst sekt um refsiverða háttsemi. 

Samskonar ákvæði er að finna í 1. mgr. 1. gr. barnalaga nr. 76/2003 og 2. mgr. 2. gr. 

barnaverndarlaga nr. 80/2002. Börn eiga því rétt á sérstakri vernd óháð stöðu sinni. Á þetta jafnt 

við um öll börn, hvort sem þau hafa brotið af sér eða ekki. 

Innan þessara laga og annarra eru ákvæði sem eiga sérstaklega við þegar barn er grunað um 

eða hefur gerst sekt um refsiverða háttsemi. Er í þessu sambandi hægt að nefna barnaverndarlög, 

nr. 80/2002, en eitt af markmiðum þeirra er að vernda barnið sem braut af sér fyrir þeim 

afleiðingum sem það hefur í för með sér.17 Þessi vernd er auðvitað háð takmörkunum en 

markmið hennar er þrátt fyrir það að vernda barnið fyrir þeim afleiðingum sem fullorðinn 

einstaklingur þyrfti að þola, þar sem að barnið er óþroskaðra og viðkvæmara fyrir og því 

almennt talið verr í stakk búið til þess að þola afleiðingarnar.   

Þessi aukna vernd kemur bersýnilega í ljós þegar litið er til laga um meðferð sakamála nr. 

88/2008 (hér eftir skammstöfuð sml.)  

                                                           
14 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 16. 
15 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 5. 
16 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 11. 
17 Svala Ísfeld Ólafsdóttir: „Fjölmiðlar og ungir afbrotamenn í ljósi stimplunarkenninga afbrotafræðinnar“,  bls. 

519. 
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Sú meginregla gildir skv. 70. gr. stjskr. að þinghald skuli háð í heyranda hljóði, nema dómari 

hafi heimild til þess að víkja frá því. Þess konar heimild er að finna í 2. mgr. 10. gr. sml. 

Samkvæmt henni er dómara heimilt að eigin frumkvæði eða vegna beiðni frá sakborningi eða 

verjanda hans að loka þinghaldi að hluta eða í heild ef hann telur það nauðsynlegt vegna aldurs 

og hagsmuna sakbornings. Er þessi undantekning talin vera heimil vegna þessara sérstöku 

hagsmuna sem barn er talið njóta, þ.e. að meðferð málsins sé ekki óþarflega íþyngjandi.18  

Aðra meginreglu, sem talið er heimilt í vissum tilvikum að víkja frá, er einnig að finna í 70. 

gr. stjskr. en sú meginregla kveður á um opinbera málsmeðferð, þ.e. að almenningur njóti þess 

réttar að fá að vita af og fylgjast með þinghaldi. Hún er samofin meginreglunni um að þinghald 

skuli háð í heyranda hljóði. Í þessu ákvæði felst þó réttur fjölmiðla til að fjalla um viðkomandi 

þinghald og þar af leiðandi sakborning. Með því að loka þinghaldi, sbr. 2. mgr. 10. gr. sml., er 

lagt bann við því að skýrt sé frá því sem farið hefur fram í þinghaldinu, nema dómari sérstaklega 

leyfi það, skv. 2. mgr. 11. gr. sml.19   

Í 3. gr. BSÞ er að finna ákvæði sem kveður á um að aðildarríki skuli stuðla að verndun 

velferðar barna og það sem sé barni fyrir bestu skuli ávallt haft í fyrirrúmi, en eins og kom fram 

hér að framan þá er það beinlínis markmið sumra lagabálka að velferð barna sé höfð í fyrirrúmi, 

sbr. barnalög nr. 76/2003 og barnaverndarlög nr. 80/2002.  

Ákvæði 37. og 40. gr. BSÞ eiga hins vegar sérstaklega við þegar að um börn er að ræða sem 

grunuð eru um eða hafa gerst sek um refsiverða háttsemi. Í 37. gr. er kveðið á um þá sérstöku 

meðferð sem börn eiga að njóta eftir að þau eru handtekin eða vistuð í fangelsi, t.a.m. þann rétt 

sem þau eiga að njóta um að vera ekki vistuð á sama stað og fullorðnir einstaklingar, en lengi 

vel hefur verið mikið álitamál hér á landi um að þessu ákvæði sé ekki fylgt eftir. Ákvæði 40. 

gr. BSÞ tekur til þeirrar meðferðar sem barn á að njóta áður en það hefur verið dæmt til 

refsingar, þ.e. frá þeim tíma sem barn er grunað um refsiverða háttsemi og þangað til að dómur 

er kveðinn upp í máli þess. Ásamt því er kveðið á um í 40. gr. að aðildarríki skuli koma á fót 

sérstöku kerfi sem sjái um þau mál er varða afbrot barna.20 Að endingu má nefna e-lið 1. mgr. 

17. gr. BSÞ en þar kemur fram að aðildarríkjum beri skylda til þess að móta leiðbeiningarreglur 

sem snerta aðgengi barna að upplýsingum og efni sem getur haft áhrif á velferð þeirra, en nánar 

verður fjallað um þetta ákvæði í kafla 3.1. 

                                                           
18 Svala Ísfeld Ólafsdóttir: „Fjölmiðlar og ungir afbrotamenn í ljósi stimplunarkenninga afbrotafræðinnar“,  bls. 

520. 
19 Svala Ísfeld Ólafsdóttir: „Fjölmiðlar og ungir afbrotamenn í ljósi stimplunarkenninga afbrotafræðinnar“,  bls. 

520.  
20 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 67. 
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Að lokinni skoðun á þessum ákvæðum hér að framan er það nokkuð ljóst að börn sem 

þjóðfélagshópur nýtur ákveðinna aukinna réttinda á við fullorðinn einstakling. Þessi auknu 

réttindi geti jafnvel í vissum tilvikum heimilað beitingu undantekninga frá meginreglum 

mannréttindakafla stjskr., jafnvel frá öðrum mannréttindaákvæðum, ef það er talið nauðsynlegt 

til þess að vernda réttindi barna, sbr. 3. mgr. 76. gr. stjskr.21 Þessi ákvæði hafa því haft það að 

leiðarljósi að velferð barna sé höfð í fyrirrúmi og ávallt skuli gera það sem er þeim fyrir bestu, 

sbr. 2. mgr. 1. gr. barnalaga ásamt 3. gr. BSÞ. 

 

3 Umfjöllun fjölmiðla um börn sem grunuð eru um eða hafa gerst sek um 

refsiverða háttsemi 

3.1 Lagaumhverfi fjölmiðla 

Miklar breytingar hafa átt sér stað á seinustu árum og áratugum á því hvernig fjölmiðlar miðla 

fréttum og afþreyingarefni til fólks. Ekki síst með tilkomu internetsins. Breyttar áherslur og 

nærgöngulli fréttamennska hefur vakið upp ýmis álitaefni og spurningar að því leyti hversu vítt 

tjáningarfrelsið er gagnvart réttindum fólks á friðhelgi einkalífs.22 Páll Sigurðsson kemst svo 

að orði: 

 
Ekki orkar tvímælis, að mikilvæg mannréttindi felast í einkalífsverndinni, á hliðstæðan hátt og á 

við um vernd tjáningarfrelsisins. Þegar álitamál vaknar um það, hversu langt megi ganga við 

opinbera umfjöllun um persónuleg málefni manna [...] reynir á mörk milli tveggja „verndarsviða“ 

(varðandi tjáningarfrelsi, annars vegar, og einkalífsverndar hins vegar) og ljóst er þá, að ákvörðun 

þessarar markalínu, sem ekki er alltaf skýr, byggist á mati á ýmsum hagsmunum, sem tengjast 

báðum sviðunum og eru fullrar athygli verðir.23 

 

Því er ljóst að báðir hópar, fjölmiðlarnir og börn, eiga rétt á ákveðinni vernd. Vernd sem er 

stjórnarskrárvarin í báðum tilvikum. Tjáningarfrelsi fjölmiðla er tryggt í 73. gr. stjskr. en 

friðhelgi einkalífs nýtur verndar skv. 1. mgr. 71. gr. stjskr. eins og komið hefur fram áður. Auks 

þess, þá njóta börn aukinnar verndar skv. 3. mgr. 76. gr. stjskr. ásamt fjölmörgum ákvæðum 

innan Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.  

Í kafla 2.2. hér að framan hefur komið fram að börn njóta í vissum tilvikum aukins réttar á 

við fullorðinn einstakling. Þó eru ekki til staðar neinar ákveðnar og heildstæðar reglur sem 

fjölmiðlar geta litið til þegar umfjöllun snertir barn, þ.m.t. þegar umfjöllun snertir barn sem 

grunað er um eða hefur gerst sekt um refsiverða háttsemi. Umboðsmaður barna hefur þó lagt á 

það áherslu að fjölmiðlar vandi til vinnu sinnar og hugi að þeim sérstöku réttindum sem börn 

                                                           
21 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 2110. 
22 Páll Sigurðsson: Mannhelgi, bls. 104. 
23 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 103.  
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sem þjóðfélagshópur nýtur. Einnig bendir umboðsmaður barna á að samkvæmt athugasemd í 

greinargerð við 3. mgr. 76. gr. stjskr. þá geti það í vissum tilvikum verið réttlætanlegt að víkja 

frá mannréttindarákvæðum í stjskr. ef það skiptir sköpum um að barn njóti verndar sinna 

mannréttinda, þ.á.m. friðhelgi einkalífs þeirra.24 Samskonar ákvæði er að finna í 3. gr. BSÞ, þ.e. 

að hagsmunir barna skuli hafðir í fyrirrúmi. 

Draga má þá ályktun af þessum orðum umboðsmanns barna að réttindi annarra, t.a.m. 

tjáningarfrelsi fjölmiðla, geti verið skert til þess að vernda hagsmuni barna. Þessa sérstöku 

vernd barna er þó ekki eingöngu að finna í stjórnarskránni. Í Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna er einnig að finna ákvæði sem tekur á þessu viðkvæma sambandi milli tjáningarfrelsis 

og friðhelgi einkalífs. Efni 17. gr. BSÞ er beint til fjölmiðla og annarra sem veita eða fara með 

upplýsingar sem varða börn. Með 17. gr. BSÞ viðurkennir aðildarríkið, sbr. 1. mgr., mikilvægi 

fjölmiðla og það hlutverk þeirra að miðla upplýsingum til barna. Fjölmiðlum eru þó sett ákveðin 

mörk, sbr. e-lið 1. mgr. 17. gr. BSÞ,  t.a.m. að umfjöllun þeirra sé ekki skaðleg fyrir börn, þ.m.t. 

ef umfjöllunin varðar barnið sjálft.25  

Það er þó ekki eingöngu á þann veg að börnum sé veittur ákveðinn réttur sem takmarkar 

tjáningarfrelsi fjölmiðla, heldur er fjölmiðlunum sjálfum settar skorður um hvað þeir megi gera. 

Settar hafa verið reglur sem fjölmiðlar og starfsmenn þeirra eiga almennt að fylgja eftir. Verður 

athygli vakin á nokkrum reglum og ákvæðum sem er að finna í fjölmiðlalögum nr. 38/2011 og 

siðareglum Blaðamannafélags Íslands. 

Í 1. gr. fjölmiðlalaga nr. 38/2011 (hér eftir skammstöfuð fml.) er að finna markmiðsákvæði. 

Samkvæmt því þá eiga lögin að vernda bæði rétt fjölmiðils til tjáningarfrelsis en einnig að efla 

vernd neytandans gagnvart fjölmiðlinum. Kemur auk þess fram að þau nái yfir alla fjölmiðla, 

óháð því á hvaða formi þeir eru en styrkari stoðum er rennt undir þetta í 3. gr. fml. Skilgreiningu 

á fjölmiðli er einnig að finna í 13. tölul. 1. mgr. 2. gr. fml.  

Í 1. gr. fml. kemur fram, eins og segir hér að framan, að efla eigi vernd neytandans, en í 

athugasemdum með frumvarpinu er sérstaklega tekið fram að verndin eigi einkum að ná til 

barna og ungmenna og vernda mannréttindi þeirra í víðasta skilningi.26  

Ákvæði 26. gr. fml. tekur síðan til þeirra réttinda sem fjölmiðlar njóta annars vegar, þ.e. 

tjáningarfrelsis, og almenningur hins vegar, þ.e. friðhelgi einkalífs. Heimilt sé að skerða rétt 

almennings að vissum skilyrðum uppfylltum. Í athugasemdum með frumvarpi fml., 26. gr. þess, 

segir: 

                                                           
24 Vefsíða umboðsmanns barna, http://www.barn.is. 
25 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 35. 
26 Þskj. 215, 139. lögþ. 2010-11, bls 99-100 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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Þá er lagt til að friðhelgi einkalífs verði getið sérstaklega þar sem ákveðin mörk eru milli 

tjáningarfrelsis og friðhelgi einkalífs. [...] Er litið svo á að þessi sjálfsagði réttur sé meðal 

mikilvægustu grundvallarmannréttinda og ein af grunngildum lýðræðis. Fjölmiðlar eru að 

sjálfsögðu ekki undanþegnir því að þurfa að taka tillit til grundvallarreglunnar um friðhelgi 

einkalífs við meðferð sína á persónuupplýsingum. Í ljósi þess mikilvæga lýðræðishlutverks, sem 

fjölmiðlar gegna njóta þeir mikils frelsis svo að þeir geti sem best upplýst almenning um atburði 

líðandi stundar og eðli þjóðfélagsins. Ljóst er að slíku frelsi fylgir ábyrgð og því þykir sjálfsagt 

að hnykkja á því í ákvæðinu að fjölmiðlum ber að sýna virðingu fyrir einstaklingnum, frelsi hans 

og réttindum.27 

 

Af þessu er ljóst að fjölmiðlar eru taldir njóta ríks réttar til þess að nýta tjáningarfrelsi sitt, 

en það þarf að tempra m.t.t. friðhelgi einkalífs í vissum tilvikum. Til þess að það sé ekki 

fjölmiðlinum í sjálfsvald sett að ákveða hvenær hann hefur gengið of langt og hvenær ekki, er 

kveðið á um það í 7. gr. fml. að setja eigi á fót Fjölmiðlanefnd sem annist eftirlit á því hvort að 

lögunum sé framfylgt. Í 1. mgr. 10. gr. fml. kemur fram að nefndin skuli sérstaklega stuðla að 

því að vernd barna sé virt. Samkvæmt 28. gr. fml. er fjölmiðlum einnig óheimilt að miðla efni 

til barna sem getur haft skaðleg áhrif á þroska þeirra, hvort sem það er andlegur, líkamlegur eða 

siðferðislegur þroski. Ef tekið er mið af e-lið 1. mgr. 17. gr. BSÞ, sem fjallað var um hér að 

framan, þá má leiða líkur að því að 28. gr. fml. geti einnig falið í sér bann við því að fjölmiðill 

fjalli um málefni þar sem barn er hluti umfjöllunarefnisins, ef umfjöllunin geti talist vera 

skaðleg fyrir það.  

Blaðamannafélag Íslands hefur sett sínum félagsmönnum ákveðnar reglur sem eiga að 

tryggja þeim, sem eru umfjöllunarefni fjölmiðilsins, vernd gegn óvæginni og harkalegri 

umfjöllun, ásamt því að gæta þess að blaðamaður segi satt og rétt frá. Þessar reglur, sem kallast 

siðareglur Blaðamannafélags Íslands, eru þó ekki háðar neinum viðurlögum eða öðrum 

refsingum eins og þegar um sett lög er að ræða. Þrátt fyrir það er mikilvægi þeirra óumdeilt, þó 

svo að blaðamaðurinn fylgi þeim eingöngu eftir til þess að gæta að siðferðislegu gildi sínu en 

ekki vegna ótta við refsingu.28 Mest hefur almennt reynt á 3. gr. siðareglnanna, en þar segir: 

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

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

fólki, eða fólki sem á um sárt að binda, óþarfa sársauka eða vanvirðu.“29  

Þegar upp koma mál er varða brot gegn siðareglum Blaðamannafélags Íslands getur sá sem 

hefur út á umfjöllunina að setja kært viðkomandi fjölmiðil og/eða blaðamann til siðanefndar 

Blaðamannafélags Íslands, sbr. 6. gr. siðareglna Blaðamannafélagsins. Hún úrskurðar um það 

                                                           
27 Þskj. 215, 139. lögþ. 2010-11, bls 143 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
28 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 239-240.  
29 „Siðareglur Blaðamannafélags Íslands“, http://www.press.is. 
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hvort að blaðamaður eða fjölmiðill hafi gerst sekur um brot í starfi eða ekki. Fram kemur í 

úrskurði siðanefndar Blaðamannafélags Íslands 15. júní 2007 (1/2007-2008) að óvönduð 

vinnubrögð geti, eins og að fara með rangar eða misvísandi upplýsingar sem staðreyndir, haft 

það í för með sér að blaðamaður gerist brotlegur við 3. gr. siðareglna Blaðamannafélagsins. 

Eins og segir í úrskurðinum: „...í heild hafi umfjöllunin verið röng og misvísandi og til þess 

fallin að gera kæranda tortryggilegan.“30 Leiða má líkur að því að sama eigi við þegar um börn 

er að ræða. Í ljósi þess að tryggja á börnum sérstaka vernd má jafnvel ætla að harðar sé tekið á 

reglunum þegar börn eiga í hlut, s.s. ef umfjöllun snertir barn sem er annað hvort gerandi eða 

brotaþoli.  

Einnig má benda á að í áliti umboðsmanns barna hefur komið fram að ef tekið er mið af 

þessum ákvæðum hér að framan, þá megi leiða að því líkur að sú meginregla gildi hér á landi 

að fjölmiðlar skuli ávallt hafa hagsmuni barna í fyrirrúmi þegar þau eru hluti 

umfjöllunarefnisins.31 

 

3.2 Stimplunarkenningar 

Þegar fjölmiðlar fjalla um málefni barna sem grunuð eru um eða hafa gerst sek um refsiverða 

háttsemi eða eru jafnvel brotaþolar, þá er almennt um viðkvæmt málefni að ræða. Sérstaklega 

ef hægt er að rekja umfjöllunina til ákveðins barns, t.a.m. ef það er nafngreint, myndbirting 

fylgir frétt eða of miklar og nákvæmar upplýsingar eru veittar um barnið. Hvort sem barnið er 

gerandi eða brotaþoli, þá getur það haft gífurlega mikil áhrif á það þegar mál þess ratar í 

fjölmiðla, enda getur umfjöllun, jákvæð eða neikvæð, haft slæm áhrif, t.a.m. á sjálfsmynd þess 

og það hvernig samfélagið lítur á barnið sem einstakling. Af þessu leiðir að fjölmiðlar bera 

mikla ábyrgð á því um hvað þeir fjalla og hvernig þeir gera það.32 Er hér hægt að vísa til 

umfjöllunar um e-lið 1. mgr. 17. gr. BSÞ og 28. gr. fml. hér að framan. Samkvæmt þessum 

tveimur ákvæðum þá er fjölmiðli í vissum tilvikum óheimilt eða honum ber að vanda 

sérstaklega til verka þegar að mál sem hann hefur til umfjöllunar, varðar barn og sú umfjöllun 

getur verið skaðleg fyrir barnið og velferð þess. Eins og fram hefur komið í köflum hér að 

framan ber að hafa hagsmuni barna í fyrirrúmi. 

Þegar ekki er að þessu gætt hefur það sýnt sig að í sumum tilfellum vindur umfjöllunin upp 

á sig og missa fjölmiðlar jafnvel algjörlega tökin á því hvert umræðan fer, einhvers konar 

múgæsingur getur myndast á samfélagsmiðlum og netheimum. Hefur þetta sýnt sig margoft, 

                                                           
30 Vefsíða Blaðamannafélags Íslands, http://www.press.is. 
31 Skýrsla umboðsmanns barna fyrir árið 1998, bls. 57-59. 
32 Vefsíða umboðsmanns barna, http://www.barn.is. 
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t.a.m. í hinu svokallaða Lúkasarmáli33 og nýlega í sambandi við hópnauðgun sem talin var hafa 

átt sér stað í Breiðholti, en meira verður fjallað um það mál í kaflanum hér á eftir. Í kjölfar þess 

konar mála myndar fólk sér ákveðna skoðun á þeim einstaklingi sem um er fjallað og því getur 

það verið varhugavert ef umfjöllunin er mjög neikvæð í garð hans, sérstaklega þegar börn eiga 

í hlut. Hefur þetta verið kallað stimplun, þ.e. að einstaklingurinn sé stimplaður af samfélaginu 

vegna einhvers atburðar sem hann er bendlaður við. Þessi stimpill sem barnið fær hverfur 

jafnvel aldrei, þrátt fyrir að barninu hafi verið refsað eða dæmt saklaust.34  

Í grein eftir Svölu Ísfeld segir um stimplunarkenningar: „Settar hafa verið fram 

stimplunarkenningar (e. labeling theories) um að afskipti yfirvalda af ungmenni vegna 

hegðunar þess og í kjölfarið viðbrögð samfélagsins við þessari frávikshegðun, geti markað 

upphaf óhagfellds lífshlaups. [...] fái það á sig stimpil vandræðaunglings og með slíkan stimpil 

verði það fyrir neikvæðu viðmóti sem komi niður á skólagöngu þess og atvinnumöguleikum.“35 

Án þess að fara í löngu máli yfir þessar kenningar, þá hafa þær leitt það í ljós að neikvæð 

afskipti yfirvalda af barni getur haft þau áhrif að það fái á sig neikvæðan stimpil samfélagsins 

og geti það haft slæm áhrif á framtíðarhorfur þeirra. Hægt er að leiða líkur að því að umfjöllun 

fjölmiðla hafi samsvarandi áhrif, sérstaklega í jafn litlu samfélagi og Ísland er.36 

Umboðsmaður barna hefur einnig bent á, að það að bregðast við afbroti barna með 

uppbyggilegum hætti skili sér frekar í því að barn láti af afbrotahegðun og brjóti því síður af 

sér í framtíðinni. Harkaleg og neikvæð umfjöllun fjölmiðla geri í raun illt verra og dragi ekki 

úr líkum þess að barn brjóti aftur af sér, barnið sé stimplað sem glæpamaður.37 Barn sem fær 

þennan stimpil á sig geti jafnvel farið að hegða sér eins og það sé sá glæpamaður sem fjölmiðlar 

og samfélagið hefur stimplað það sem.38 Af þessari ástæðu er mjög mikilvægt að ríkið standi 

við þá skuldbindingu sem það hefur gengist undir samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna. Er hér 1. mgr. 40. gr. BSÞ sérstaklega mikilvæg, en hlutverk hennar er að skylda 

aðildarríki til þess að koma á laggirnar ákveðnum meðferðarúrræðum sem barn geti gengist 

undir í kjölfar gruns eða sektar um afbrot. Meðferðarúrræðið hafi það hlutverk að styrkja 

sjálfsmynd og sjálfsvitund barnsins, ásamt því, eins og fyrr segir, að brugðist sé við með 

                                                           
33 Sjá nánar: Hérd. Reykn. 14. febrúar 2011 (E-415/2010). 
34 Svala Ísfeld Ólafsdóttir: „Fjölmiðlar og ungir afbrotamenn í ljósi stimplunarkenninga afbrotafræðinnar“,  bls. 

515. 
35 Svala Ísfeld Ólafsdóttir: „Fjölmiðlar og ungir afbrotamenn í ljósi stimplunarkenninga afbrotafræðinnar“,  bls. 

516. 
36 Svala Ísfeld Ólafsdóttir: „Fjölmiðlar og ungir afbrotamenn í ljósi stimplunarkenninga afbrotafræðinnar“,  bls. 

526. 
37 „Ábyrgð hinna fullorðnu“, http://www.barn.is. 
38 Svala Ísfeld Ólafsdóttir: „Fjölmiðlar og ungir afbrotamenn í ljósi stimplunarkenninga afbrotafræðinnar“,  bls. 

516. 
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uppbyggilegum hætti gagnvart barninu svo það muni frekar hafa jákvæð áhrif á samfélagið í 

komandi framtíð.  

 

3.3 Dæmi um umfjöllun fjölmiðla 

Í köflunum hér að framan hefur komið fram að einstaklingar njóta almennt réttar til þess að 

ekki sé brotið á friðhelgi einkalífs þeirra, nema sérstakar ástæður séu fyrir hendi sem koma fram 

í undantekningarákvæðum. Umfram það þá er talið að börn njóti aukinna réttinda á við 

fullorðna til þess að ekki sé vegið að friðhelgi einkalífs þeirra. Það þarf þó ekki að leita langt 

og lengi þar til að í ljós kemur að þrátt fyrir þessa auknu vernd eru fjölmörg dæmi þess að vegið 

sé að rétti barna þegar fjölmiðlar fjalla um einkamál þeirra, t.a.m. þegar þau eru grunuð um eða 

hafa gerst sek um afbrot, ásamt því þegar þau eru brotaþolar.  

Verða hér nefnd nokkur dæmi þar sem telja mætti að gengið hafi verið of langt í umfjöllun 

um mál þar sem börn komu við sögu.  

 

3.3.1 „Yngsti mannræningi Íslands“ 

Í desember 2005 birtist frétt á mbl.is þar sem ungur drengur, sem ég nefni A, er nafngreindur 

og greint er frá því að hann hafi verið dæmdur í rúmlega tveggja ára fangelsi fyrir m.a. rán og 

frelsissviptingu.39 Þegar A framdi brotið var hann aðeins 16 ára, en 17 ára þegar dómurinn féll 

og einnig þegar fréttir birtust af niðurstöðu dómsins. A féll því enn undir skilgreininguna á barni 

þegar umfjöllun um hann birtist í fjölmiðlum. Í fréttinni sem birtist á mbl.is er sagt frá 

staðreyndum málsins án þess að bætt sé inn í það gildishlöðnum orðum eða öðru sem vekja 

viðbrögð lesendans. Það sem helst mætti setja út á er það að nafn A var birt.  

Nokkru áður, í september 2005, hafði DV birt fyrirsögn á forsíðu sinni með stóru letri: 

„Ólögráða síbrotadrengur höfuðpaur í mannráni. Yngsti mannræningi Íslands“ Ásamt þessari 

fyrirsögn þá fylgdi með mynd sem sýndi andlit A.40 Í kafla 3.2 hér að framan var fjallað um 

stimplun og stimplunarkenningar. Hér hefur A verið stimplaður sem „yngsti mannræningi 

Íslands“ af fjölmiðli. Í seinni fréttum sem vörðuðu þetta mál er ávallt vísað til A sem „yngsta 

mannræningja Íslands“, hann er því ekki lengur A, heldur er nægjanlegt að nefna fyrrnefndan 

stimpil sem hann hefur hlotið og þá veit lesandinn til hvers er verið að vísa.  

Tíu árum seinna eru enn fréttir að birtast á dv.is þar sem vísað er til A sem „yngsta 

mannræningja Íslands“ og sama mynd er notuð, þar sem A er 17 ára gamall. Þegar þessi ritgerð 

                                                           
39 „Tveggja ára fangelsi vegna mannráns“, http://www.mbl.is. 
40 Svala Ísfeld Ólafsdóttir: „Fjölmiðlar og ungir afbrotamenn í ljósi stimplunarkenninga afbrotafræðinnar“,  bls. 

528. 



15 

 

er skrifuð þá er nýjasta fréttin frá DV þar sem þessi stimpill kemur fram frá 27. október 2015. 

Þar byrjar fréttin á þessum orðum: 

 
A[...], sem aðeins sextán ára gamall rændi starfsmanni Bónuss og varð þannig yngsti mannræningi 

Íslands [...]41 

 

Í framhaldi af umfjöllun DV um brot A, þá sérstaklega ránið og frelsissviptinguna, eru 

sagðar fréttir af því þegar að aðalmeðferð fór fyrir héraðsdóm og einnig eftir að henni lauk. Þá 

birtir DV aftur á forsíðu dagblaðsins myndir og nöfn þeirra aðila sem grunaðir voru um aðild 

að málinu. Tveir þeirra falla undir hugtakið barn, annar 16 ára og hinn 17 ára. Voru þeir titlaðir 

sem félagar A og sagt að þeir hafi verið samverkamenn hans í brotunum. Þessir tveir drengir 

eru síðan sýknaðir af aðild sinni að málinu.42 Hér hafði DV því fellt dóm yfir þessum tveimur 

drengjum með umfjöllun sinni um samverknað þeirra og A án þess að endanleg niðurstaða hafi 

verið komin í málið og einnig eftir að niðurstaða var komin í það, þar sem þessir tveir 

fyrrgreindu drengir voru fundnir saklausir, en skv. umfjöllun DV voru þeir samt sem áður 

samverkamenn.  

 Í 2. málsl. 4. gr. siðareglna Blaðamannafélagsins kemur fram að blaðamaður skuli fylgja 

þeirri meginreglu sem gildi í réttarríkinu að hver maður sé saklaus uns sekt er sönnuð.43 Eins 

og fram kom hér að framan reynir oft á 3. gr. siðareglna Blaðamannafélagsins, en í því ákvæði 

er tekið fram að blaðamaður eigi að vanda til verka sinna ásamt því að sýna tillitssemi og forðast 

að gera umfjöllunina meira íþyngjandi en hún þarf að vera. Í þessu máli virðist gildishlöðnum 

orðum vera veitt meira vægi en það að vernda mannréttindi barna til friðhelgi einkalífs og það 

hlutleysi sem fjölmiðlar eigi að sýna sé fokið út í veður og vind ef litið er til þessarar 

umfjöllunar.  

Það er því ljóst að í þessari umfjöllun þá hafa verið birtar myndir af hinum grunuðu og 

seinna meir ákærðu, þeir hafa verið nefndir á nafn og þeim hafa verið gefnar upp rangar sakir, 

það er að segja að talað hafi verið um að A hafi framið ránið og frelsissviptinguna ásamt 

félögum sínum, þrátt fyrir að tveir af þessum félögum hans hafi verið þá þegar sýknaðir. Þeir 

hafa því verið stimplaðir sem samverkamenn A og þar af leiðandi afbrotamenn.  

                                                           
41 Atli Már Gylfason: „Grunaður um skartgriparán og skotárás á sérsveitarmenn“, http://www.dv.is. 
42 Svala Ísfeld Ólafsdóttir: „Fjölmiðlar og ungir afbrotamenn í ljósi stimplunarkenninga afbrotafræðinnar“,  bls. 

528-529. 
43 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 401. 
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Vísir.is hefur einnig tekið upp þetta viðurnefni sem A fékk á sínum tíma af DV, þ.e. „Yngsti 

mannræningi Íslands“. Hefur a.m.k. verið vísað til A með þessu viðurnefni á Vísi allt frá árinu 

200944 og nú síðast um miðjan janúar 2016.45 

Þetta er greinileg birtingarmynd á þeim stimplunarkenningum sem fjallað var um í kafla 3.2 

hér að framan. A hefur verið stimplaður sem „Yngsti mannræningi Íslands“ af fleiri fjölmiðlum 

en einum og hefur því stimpillinn hlotið útbreiðslu. Viðurnefnið loðir enn við hann rúmum 10 

árum eftir að hann framdi brotið.  

 

3.3.2 „Hópnauðgun í Breiðholti“ 

Annað dæmi, sem er nokkuð nýlegra en það sem fjallað var um hér að framan, er hið svokallaða 

„Hópnauðgunarmál í Breiðholti“ en það átti sér stað fyrripart árs 2014. Án þess að fara ítarlega 

í málavexti þess, áttu fimm drengir, á aldrinum 17-19 ára, að hafa nauðgað 16 ára stúlku, ásamt 

því að einn þeirra tók atvikið upp á myndband. Það sem höfundur ætlar að vekja athygli á tengt 

þessu máli, án þess að leggja nokkurn dóm á efnishlið þess, er umfjöllun fjölmiðla og hvaða 

mynd var gefin af bæði gerendum og þolendum, til dæmis með tilliti til orðanotkunar í 

fréttaflutningi. 

Fyrstu fréttir af þessu máli birtast í fyrri hluta maí 2014. Í fréttaflutningi af þessu máli er í 

byrjun stokkið mikið á milli þess að kalla hina fimm grunuðu, drengi eða menn.46 Þegar lesandi 

fréttar les annars vegar orðið drengir og hins vegar orðið menn, má ætla að hann leggi 

mismunandi merkingu í þessi orð. Enda er almennt um að ræða barn undir lögaldri þegar talað 

er um dreng, en um mann þegar talað er um fullorðin einstakling.  

Í íslenskri orðabók segir að skilgreiningin á hugtakinu drengur sé „karlkyns barn“47 Svo 

segir um hugtakið maður: „karlmaður [...] fullorðinn (fulltíða, fullvaxinn).“48 Því er ljóst að 

munur er á þessum hugtökum og eru þau notuð um manneskjur á mismunandi aldri.  Fjölmiðlar 

þurfa því að vanda til verka um að nota rétt orð og hugtök þegar umfjöllun snertir brotamenn 

og þrotaþola sem eru börn svo að mynd lesandans af atburðum fréttar skekkist ekki. 

Sem dæmi má nefna að á sama tíma og vísað er til drengjanna sem manna þá er vísað til 

brotaþola sem 16 ára menntaskólastúlku í fréttaflutningi. Þess konar tilvísun getur haft það í för 

með sér að undirstrika ungan aldur brotaþola en á sama tíma að blása upp aldur gerenda.  

                                                           
44 Jón Hákon Halldórsson: „Yngsti mannræningi á Íslandi ákærður í Barðastrandarmálinu“, http://www.visir.is. 
45 Kolbeinn Tumi Daðason: „Góðkunningjar lögreglu handteknir fyrir skartgriparán“, http://www.visir.is.  
46 Fanney Birna Jónsdóttir: „Fimm piltar handteknir vegna hópnauðgunar“, http://www.visir.is.; Kristján 

Guðjónsson: „Hópnauðgun í Breiðholti: fimm piltar handteknir“, http://www.dv.is.; „Nauðgunin tekin upp á 

myndband“, http://www.mbl.is. 
47 Árni Böðvarsson: Íslensk orðabók, bls. 145. 
48 Árni Böðvarsson: Íslensk orðabók, bls. 615. 
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Vísir greinir frá því að einhverjir mannanna séu undir átján ára aldri. Samkvæmt heimildum Vísis 

kærði fórnarlambið, sem 16 ára menntaskólastúlka, árásina síðdegis í gær.49 
 

Rúmu ári seinna, í júní 2015, fer þetta mál aftur að koma upp í fjölmiðlum vegna þess að 

drengirnir höfðu verið ákærðir fyrir meint brot. Það sem vekur athygli þar er að sakborningarnir 

fimm hafa allir orðið eldri í umfjöllun fjölmiðla. Þeir hafa meira að segja í vissum tilvikum elst 

um meira en þann tíma sem hefur liðið frá því að fyrstu fréttir berast af málinu. Sakborningarnir 

eru núna samkvæmt fréttum 18-21 árs. Það sem vekur hins vegar furðu er það að stúlkan er 

ennþá 16 ára samkvæmt fréttunum.50 Ávallt virðist vísað til aldurs hennar þegar brotið átti sér 

stað, en til aldurs drengjanna á þeim tíma sem fréttin birtist.  

Þessi rangfærsla sem birtist í þessum fréttum verður síðan að staðreyndum í þeim fréttum 

sem berast seinna af málinu.  

 
Piltarnir, sem voru á aldrinum 18-21 árs þegar brotin eiga að hafa átt sér stað, voru á sínum tíma 

úrskurðaðir í gæsluvarðhald.51 

 

Hér hafa staðreyndir því afbakast, þ.e. aldur þeirra á tíma brots. Ef þessi frétt væri rétt hefðu 

sakborningarnir fimm ekki verið börn á þeim tíma sem brotið var framið heldur fullorðnir menn.  

Það sem eftir lifir þessa máls, þar til þeir voru sýknaðir af ákærunni fyrir héraðsdómi 

Reykjavíkur, virðist ávallt vísað til þeirra sem 18-20 ára, en til brotaþola sem 16 ára.52  

Umfjöllunin um brotaþolann, stúlkuna sem var 16 ára á tíma brotsins, hefur einnig verið 

nokkuð óvægin, eins og vill oft gerast þegar um nauðgunarmál er að ræða. Mál hennar verður 

á einni nóttu á allra vörum og hafa allir skoðun á því hvað gerðist. Ekki er langt síðan til 

umfjöllunar kom hvernig haga skyldi fréttaflutningi af kærðum nauðgunum sem komu til á 

þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Skoðanir voru mismunandi eins og alltaf er, en í þessari umfjöllun 

kom fram að í sumum tilfellum fannst brotaþolum nauðgunar auðveldara að takast á við brotið 

ef umfjöllun um það var ekki strax komin á forsíðu dagblaðanna daginn eftir. Aðrir voru á 

öndverðum meiði.53  

Að því virðist vantar í sumum tilfellum upp á vönduð vinnubrögð fjölmiðlafólks, þá 

sérstaklega í málum eins og þessu þar sem um unga einstaklinga er að ræða sem almennt hefur 

                                                           
49 Kristján Guðjónsson: „Hópnauðgun í Breiðholti: fimm piltar handteknir“, http://www.dv.is. 
50 Ágúst Borgþór Sverrisson: „Hópnauðgun í Breiðholti: Piltarnir ákærðir“, http://www.dv.is.; Sunna Kristín 

Hilmarsdóttir: „Einn ákærður fyrir að nauðga stúlkunni í kjölfar hópnauðgunar“, http://www.visir.is. 
51 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir: „Sýknaðir af ákæru um hópnauðgun“, http://www.ruv.is. 
52 „Sýknaðir af ákæru um hópnauðgun í Breiðholti“, http://www.dv.is.; Ásrún Brynja Ingvarsdóttir: „Sýknaðir af 

ákæru um hópnauðgun“, http://www.ruv.is.; Valur Grettisson: „Sýknaðir fyrir hópnauðgun: Íhuga að kæra 

stúlkuna fyrir rangar sakargiftir“, http://www.dv.is. 
53 Jakob Bjarnar: „Lögreglustjóri í Eyjum krefst þagnar um kynferðisbrot á þjóðhátíð“, http://www.visir.is.  
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verið sammælst um að eru viðkvæmari fyrir og þurfi því að njóta aukinna réttinda eins og fram 

hefur komið í fyrri köflum. Þó að þessi atriði, um aldur og orðanotkun, virðist ekki vera stór, 

geta þau samt sem áður haft þau áhrif að sýn og skoðun lesandans skekkist að einhverju leyti 

til þeirra sem umfjöllunin snertir. Fjölmiðlar eiga, sbr. fyrri kafla, að vanda til verka og sýna 

tillitssemi, þá sérstaklega gagnvart einstaklingum sem minna mega sín. Börn eiga einnig að 

njóta aukinna réttinda þegar mál varða mikilvæga hagsmuni þeirra eins og friðhelgi einkalífs. 

Að þessum réttindum virðist ekki vera gætt. Í tilviki rangfærslunnar um aldur virðist einn 

fjölmiðillinn vísa til annars í fréttum sínum og virðist því í fljóti bragði ekki vera mikil 

heimildavinna á bakvið fréttina hjá þeim fyrrnefnda, þar sem eingöngu líða nokkrar mínútur á 

milli birtinga. Þannig verða staðreyndarvillur að staðreyndum. Þetta er þó eitthvað sem erfitt er 

að staðfesta eða renna styrkum stoðum undir. Mýmörg sams konar dæmi er þó að finna ef leitað 

er eftir þeim.  

Þrátt fyrir þessa annmarka sem nefndir hafa verið hér að framan þá hafa framfarir orðið á 

vissum sviðum um réttindi barna, t.a.m. hefur ákvæðum verið breytt í dómstólalögum nr. 

15/1998, en þar segir í 2. mgr. 22. gr. a. að gæta skuli nafnleyndar í sakamálum þar sem börn 

eiga í hlut. Þessa breytingu er hægt að sjá með því að fletta upp þeim dómsmálum sem spruttu 

annars vegar upp í tengslum við mál „Yngsta mannræningja Íslands“ og svo hópnauðgunina í 

Breiðholti, sbr. umfjöllun hér að framan, en í seinna málinu þá nutu sakborningar og brotaþoli 

nafnleyndar. Ákveðnar breytingar hafa því átt sér stað hjá hinu opinbera og er þar hætt að birta 

nöfn barna til þess að vernda friðhelgi þeirra, en eins og efni ritgerðarinnar ber með sér, eru 

fjölmiðlar aðallega hér til skoðunar. 

 

4 Réttindi barna og siðareglur blaðamanna í nágrannaríkjum okkar 

Lengi hefur verið rætt um að siðareglum Blaðamannafélags Íslands þurfi að breyta, enda eru 

núgildandi reglur frá árinu 1991, en margt hefur breyst á þeim 25 árum sem síðan eru liðin. Á 

sama tíma og þessi umræða hefur átt sér stað hafa komið fram tillögur um hvaða breytingar það 

eru sem þurfi að gera og er niðurstaðan almennt sú að setja þurfi ítarlegri reglur eins og er að 

finna í nágrannaríkjum okkar, sbr. Finnlandi, Svíþjóð, Noregi, Danmörku og Bretlandi.54  

Í Finnlandi og Bretlandi eru siðareglur blaðamanna mun nákvæmari og ítarlegri en þær sem 

er að finna í siðareglum Blaðamannafélags Íslands. Í þeim er tekið sérstakt tillit til barna. Hvort 

sem það er vegna þess réttar sem börn eru talin njóta um aukna vernd friðhelgi einkalífs þeirra, 

                                                           
54 Sigurður Már Jónsson: „Hvers vegna siðareglur?“, http://press.is. 
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sbr. 30. gr. siðareglna finnskra blaðamanna55 og 6. kafla siðareglna breskra blaðamanna56, eða 

að gæta eigi sérstakrar varúðar þegar umfjöllun nær til barna sem grunuð eru um eða hafa gerst 

sek um refsiverða háttsemi eða eru jafnvel brotaþolar, sbr. 31. gr. siðareglna finnskra 

blaðamanna57, 7. og 9. kafla siðareglna breskra blaðamanna.58  

Ef litið er nánar til Noregs þá er þar að finna mjög ítarlegar siðareglur blaðamanna en þeim 

er skipt í fjóra kafla og 42 undirliði, það er því ljóst að þar er að finna fleiri og nákvæmari reglur 

en þær í siðareglum Blaðamannafélags Íslands, sem innihalda ekki nema sex greinar.59  

Í siðareglum Blaðamannafélags Íslands eru reglurnar mun almennari en þær sem birtast í 

þeim löndum sem ég nefni hér að framan. Í 3. gr. siðareglna Blaðamannafélagsins kemur fram 

að forðast eigi allt sem geti valdið saklausu fólki eða þeim sem viðkvæmir eru fyrir, óþarfa 

tjóni, án aðgreiningar um hvern er að ræða.60 Í finnsku, bresku og norsku reglunum er hins 

vegar að finna reglur sem taka eingöngu til barna, t.a.m. vegna þeirra sérstöku hagsmuna sem 

börn eru talin njóta, en þá aðgreiningu er, eins og fyrr segir, ekki að finna í siðareglum 

Blaðamannafélags Íslands.61   

Í grein 4.7. norsku siðareglnanna er tekið fram að gæta eigi varúðar þegar í umfjöllun komi 

fram nöfn og/eða myndir af grunuðum einstaklingi, þá sérstaklega þegar um ungmenni er að 

ræða. Til þess að birting nafns eða myndar sé réttlætanleg þurfi að vera ákveðnar aðstæður fyrir 

hendi, t.a.m. ef hætta stafar enn af einstaklingnum.62  

Til viðbótar við þessa reglu er sett fram önnur regla í grein 4.8. sem nær eingöngu til barna. 

Í henni er tekið fram að það séu góð vinnubrögð að blaðamaðurinn meti þær aðstæður sem fyrir 

hendi eru og hvaða afleiðingar það gæti haft ef fjallað er um tiltekið mál í fjölmiðlum, þ.e.a.s. 

hvaða áhrif það getur haft á barnið sem liggur undir grun eða hefur gerst sekt um afbrot. Tekið 

er fram að meginreglan sé sú að ekki eigi að gefa upp nafn á því barni sem umfjöllunin snertir 

ef málið er þess eðlis að það sé í meðferð barnaverndarstofnunar eða dómstóla.63 Börnum er 

því veitt víðtækari vernd m.t.t. siðareglna blaðamanna í Noregi en hér á landi.  

Árið 1991 gerðist Noregur aðili að Barnsáttmála Sameinuðu þjóðanna. Fram að árinu 2003 

naut BSÞ sömu stöðu þar í landi og hann gerði hér fram til 2013, þegar Ísland lögfesti 

sáttmálann. Árið 2003 þá ákváðu Norðmenn að lögfesta BSÞ til þess að veita honum aukna 

                                                           
55 „Journalistin ohjeet ja liite“, http://www.jsn.fi. 
56 „Editors‘ code of practice“, http://www.editorscode.org.uk. 
57 „Journalistin ohjeet ja liite“, http://www.jsn.fi. 
58 „Editors‘ code of practice“, http://www.editorscode.org.uk. 
59 „Vær varsom-plakaten“, https://www.nj.no. 
60 „Siðareglur Blaðamannafélags Íslands“, http://www.press.is. 
61 „Vær varsom-plakaten“, https://www.nj.no. 
62 „Vær varsom-plakaten“, https://www.nj.no. 
63 „Vær varsom-plakaten“, https://www.nj.no. 
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stöðu innan réttarkerfisins svo börn sem þjóðfélagshópur nyti aukinna réttindi þar í landi.64 Á 

sama tíma gerðu Norðmenn margar breytingar á þágildandi lögum er snertu barnavernd og 

barnalög, til þess að styrkja stöðu þeirra nýju reglna í BSÞ sem komu í kjölfar lögfestingarinnar. 

Norðmenn veittu BSÞ sérstakan sess innan sinna laga, reglur hans gengu framar þeim reglum 

sem þegar voru til staðar ef þær gengu gegn því sem fram kom í sáttmálanum, þ.a.l. öðlaðist 

BSÞ mjög sterka stöðu innan norskra laga.65  

Þau ákvæði BSÞ sem fjallað hefur verið um í köflum hér að framan hafa því verið lögfest í 

Noregi, eins og hér á landi, en þeim hefur verið veittur sérstakur sess innan norskra laga og 

nýtur barn þ.a.l. meiri verndar þar m.t.t. reglna BSÞ en hér á landi þar sem við höfum eingöngu 

tekið reglur hans upp í almenn lög, sbr. lög nr. 19/2013, en ekki veitt þeim æðri sess en öðrum 

almennum lögum.  

Fram kemur hér að framan að gildandi siðareglur Blaðamannafélags Íslands eru frá árinu 

1991 og eru því 25 ára gamlar. Margir hafa verið þeirrar skoðunar að þörf sé á því að endurskoða 

þær og nútímavæða, eins og hefur verið gert í nágrannaríkjum okkar. Í gegnum árin hafa oft 

komið upp tillögur um þessa endurskoðun en þær komast aldrei af hugmyndastiginu, þrátt fyrir 

að nefnd hafi verið stofnuð til þess að ganga í málið og semja nýjar siðareglur. Umboðsmaður 

barna hefur einnig gefið það út að hann telji að endurskoðunar sé þörf á siðareglunum til þess 

að börn fái að njóta þess réttar sem þeim á að vera tryggður og einnig hefur hann boðist til þess 

að vera endurskoðunarnefndinni innan handar til þess að réttindi barna séu örugglega 

sérstaklega tryggð innan nýrra siðareglna.66 Virðist þó ekkert hafa þokast í þessum málum. 

 

5 Niðurstöður  

Í 1. mgr. 71. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands er að finna meginreglu sem kveður á um að 

einstaklingar sem geta borið skyldur og átt réttindi samkvæmt stjskr. eigi rétt á því að njóta 

friðhelgi einkalífs. Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands er æðsta lagaheimild hér á landi og er því 

ljóst að allir einstaklingar eiga rétt á því að njóta friðhelgi einkalífs samkvæmt fyrrgreindri 

meginreglu. Frá þessari meginreglu eru síðan gerðar ákveðnar undantekningar eins, og oft vill 

verða, en meginreglan stendur þrátt fyrir það. Vegna þessara undantekninga hafa verið settar 

sérstakar reglur sem ná eingöngu til barna, en ekki allra einstaklinga, til þess að treysta betur 

þá vernd sem börn eru talin eiga að njóta m.t.t. friðhelgi einkalífs þeirra.  

                                                           
64 Lucy Smith: „FNs konvensjon om barnets rettigheter“, bls. 27. 
65 Lucy Smith: „FNs konvensjon om barnets rettigheter“, bls. 27. 
66 Skýrsla umboðsmanns barna fyrir árið 2012, bls. 39. 
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Eins og fram kemur í köflunum hér að framan þá er þessa sérstöku vernd að finna á 

fjölmörgum stöðum, bæði innan stjórnarskrárinnar, almennra laga og í alþjóðlegum sáttmálum 

sem Ísland hefur gerst aðili að eða lögfest. 

Tekið er sérstakt tillit til barna sem þjóðfélagshóps í 3. mgr. 76. gr. stjskr. og þeim 

sérstaklega veittur gaumur um að vernd þeirra skuli tryggð. Sett hafa verið almenn lög, t.a.m. 

barnalög nr. 76/2003 og barnaverndarlög nr. 80/2002 sem tryggja skuli réttindi barna í hvívetna. 

Lögfestir hafa verið tveir mannréttindasáttmálar hér á landi, Mannréttindasáttmáli Evrópu og 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, en sá seinni tekur sérstaklega til réttinda barna. Fjölmiðlum 

hafa verið settar lagareglur og einnig hafa þeir sjálfir sett sér starfsreglur, sbr. siðareglur 

Blaðamannafélags Íslands.  

Þannig að ef litið er til þessara fyrrnefndu ákvæða, ætti verndin augljóslega að vera til staðar. 

Má leiða að því líkur að börn eigi rétt á og skuli njóta þeirrar auknu verndar sem fram kemur í 

fyrrgreindum ákvæðum, enda er almennt talið að þau séu viðkvæmari fyrir og skuli því njóta 

aukinna réttinda í samræmi við það. 

Í framkvæmd virðist hins vegar ekki verið gætt að þessum auknu réttindum barna, eins og 

sést af þeim tveimur málum sem nefnd hafa verið hér að framan, annars vegar umfjöllun um 

„Yngsta mannræningja Íslands“ og hins vegar hópnauðgunarmálið í Breiðholti. Í báðum 

þessum málum virðist það ekki vera að gerendur né þolendur, sem á tíma brots falla undir 

skilgreininguna á barni, njóti neinna sérstakra réttinda til friðhelgi einkalífs. Þrátt fyrir lög og 

reglur um þessi auknu réttindi barna gengur umfjöllunin að mati höfundar samt sem áður of 

langt þar sem nafngreining, myndbirting, rangar sakir og óvægin umfjöllun í garð gerenda 

ræður ríkjum í fréttaflutningi fjölmiðla.  Er því ljóst að það er ekki nægjanlegt að setja reglurnar, 

heldur þarf að fara eftir þeim. Í kjölfar setningar fjölmiðlalaga nr. 38/2011 var komið á fót nefnd 

sem ber heitið Fjölmiðlanefnd. Hún hefur það hlutverk að tryggja það að fjölmiðlar fari eftir 

fjölmiðlalögunum, en hluti af því er að vernd barna sé tryggð.67 Valdheimildir 

Fjölmiðlanefndarinnar virðast hins vegar vera mjög takmarkaðar. Virðist því ekki vera nóg að 

fjölmiðlunum sé það nánast í sjálfsvald sett að ákveða hvenær þeir hafi brotið á réttindum þeirra 

sem umfjöllunin nær til, heldur þurfi annað hvort að setja mjög skýrar reglur sem tilgreina 

hvernig umfjöllunin má vera m.t.t. barna eða þá að ráðinn er aðili eða sett á fót stofnun sem 

fylgist með þessum málaflokki og hafi eitthvað raunverulegt vald til þess að refsa þeim sem 

brjóta gegn reglunum. 

                                                           
67 Vefsíða Fjölmiðlanefndar, http://www.fjolmidlanefnd.is. 
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Þrátt fyrir þetta þá hafa framfarir orðið á vissum sviðum tengdum réttindum barna. Sem 

dæmi má nefna áðurnefnda breytingu á dómstólalögum nr. 15/1998, en með þeirri breytingu 

öðluðust börn aukin réttindi hvað varðar nafnleynd vegna dómsmála sem þau hafa verið hluti 

af, sbr. 2. mgr. 22. gr. a. dómstólalaga. Þessa breytingu er hægt að sjá í dómsniðurstöðum þeirra 

tveggja mála sem tekin voru til skoðunar hér að ofan. Í hópnauðgunarmálinu í Breiðholti nutu 

bæði sakborningar og brotaþoli nafnleyndar, en í máli „Yngsta mannræningja Íslands“ er nafn 

sakbornings birt þrátt fyrir ungan aldur. Ákveðin breyting hefur því átt sér stað hjá hinu 

opinbera m.t.t. nafnbirtingar barna, en fjölmiðlar hafa ekki tekið upp þessa framkvæmd. 

Kom fram í kafla 4 hér að framan að gildandi siðareglur Blaðamannafélags Íslands séu 

orðnar 25 ára gamlar og því komnar til ára sinna. Bent hefur verið á að endurskoðunar á þeim 

sé þörf, bæði frá umboðsmanni barna og fleiri aðilum. Hefur í því sambandi verið litið til 

nágrannalanda okkar og siðareglna blaðamanna sem gilda þar í landi, t.a.m. Finnlands, 

Bretlands og Noregs, sem stuttlega var farið í hér að framan. Virðist þó vera að endurskoðun 

siðareglna Blaðamannafélags Íslands sé ekki komin lengra en á hugmyndastigið og þ.a.l. 

breytingar á þeim ekki væntanlegar á næstunni. Endurskoðun á siðareglum Blaðamannafélags 

Íslands væri þó mikilvægt skref í þá átt að auka þá vernd sem börn eru talin eiga að njóta, 

sérstaklega ef við gerð þeirra yrði tekið tillit til þeirra siðareglna sem gilda í nágrannaríkjum 

okkar, sbr. þau sem nefnd voru hér að framan. Þó svo að nýjar siðareglur séu ekki nægjanlegar 

einar og sér til þess að tryggja börnum þessa aukna vernd yrði staðan samt sem áður betri en 

hún er í dag. Þá sérstaklega ef við gerð nýju reglnanna myndi Blaðamannafélag Íslands vinna 

þær í nánu samstarfi við umboðsmann barna, svo að þau auknu réttindi sem börn eru talin njóta 

finni sér leið í nýju reglurnar. 

Að mati höfundar, til að tryggja börnum nægilega vernd, fæli besta lausnin það í sér að 

löggjafinn myndi taka fast og beinskeitt á málinu og einfaldlega setja reglur sem banni 

fjölmiðlum eða takmarki að minnsta kosti mikið það frelsi sem þeir njóta til þess að fjalla um 

sakamál þar sem barn liggur undir grun eða hefur gerst sekt um refsiverða háttsemi. Nú þegar 

eru til staðar heimildarákvæði sem veita dómara vald til þess að loka þinghaldi fyrir 

utanaðkomandi aðilum í vissum tilvikum, t.a.m. þegar að viðkomandi dómsmál snertir 

hagsmuni barns, sbr. 2. mgr. 10. gr. sml. Dómari getur einnig beitt þeirri heimild sem hann 

hefur samkvæmt 2. mgr. 11. gr. sml. að banna fjölmiðlum að skýra frá því sem komið hefur 

fram í þinghaldi. Vandamálið við þessi lagaákvæði er að þetta eru heimildir, en eins og í 

hugtakinu felst, þá er dómara heimilt að beita þessum ákvæðum, en honum ber ekki skylda til 

þess. Að mati höfundar yrði það breyting til hins betra að fyrrgreindar heimildir yrðu gerðar að 

skyldum, þ.e. að í hvert skipti sem mál varðar barn þá sé þinghald lokað fyrir utanaðkomandi 
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og fjölmiðlum sé óheimilt að skýra frá því sem fram fer í þeim. Frá þessum meginreglum væru 

síðan hugsanlega þröngar undantekningar, eins og er að finna í siðareglum blaðamanna 

nágrannaríkja okkar, t.a.m. norskra blaðamanna. Þessi breyting hefði það hins vegar í för með 

sér að gengið væri gegn ákvæðum stjskr., sem dæmi má nefna 70. gr. hennar sem kveður á um 

opið þinghald og að þinghald skuli háð í heyranda hljóði. Hins vegar hefur það komið fram hér 

að framan að í vissum tilvikum þá sé talið heimilt að víkja frá ákvæðum stjskr., sbr. 3. mgr. 76. 

gr. stjskr., þar með talið ákvæðum mannréttindakafla hennar, ef sýnt er fram á að mikilvæg 

réttindi barna séu í húfi.  
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